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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri ile öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili bazı duyuşsal karakteristikleri
arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramlarını anlama düzeyleri ve bu kavramlar hakkında sahip oldukları
kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin öğrenme yönelimleri ve
fizikle ilgili duyuşsal karakteristikleri belirlenmiş ve bu değişkenlerin ısı, sıcaklık ve
iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile olan ilişkileri incelenmiştir.
Çalışmaya, Ankara’da öğrenim gören 462 ortaöğretim 11. sınıf öğrencisi
katılmıştır. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini ve
sahip oldukları kavram yanılgılarını tespit etmek için araştırmacı tarafından
geliştirilen “Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" A Formu ve “Isı, Sıcaklık ve İç
Enerji Kavram Testi" B Formu kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini ve
duyuşsal karakteristiklerini belirlemek için

öğrencilere sırasıyla "Öğrenme

Yönelimleri Ölçeği" ve "Duyuşsal Karakteristikler Ölçeği" uygulanmıştır.
Çalışmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
anlama düzeylerinin çok düşük olduğunu ve "ısı ve sıcaklık" kavramları ile "ısı ve
iç enerji" kavramlarını birbirinden ayırt etmekte zorlandıklarını göstermiştir. Ayrıca,
öğrencilerin "bir cismin ısısı ve/veya sıcaklığının cismin büyüklüğüne ve/veya
yapıldığı malzemeye bağlı olduğunu" düşündüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra,
öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile anlamlı
öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili bazı duyuşsal karakteristikleri arasında pozitif
yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Isı, sıcaklık, iç enerji, kavram yanılgıları, anlama düzeyi, üç
aşamalı test, öğrenme yönelimleri, fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikler.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Deniz GÜRÇAY, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim
Dalı.
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AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP AMONG STUDENTS'
UNDERSTANDINGS OF HEAT, TEMPERATURE AND INTERNAL ENERGY
CONCEPTS, LEARNING ORIENTATIONS AND SOME AFFECTIVE
CHARACTERISICS
Etna Gülbaş
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the relationships among students'
understandings of heat, temperature and internal energy, learning orientations and
some affective characteristics related to physics. In this context; initially, students'
understandings and misconceptions about heat, temperature and internal energy
concepts were determined. Then, students' learning orientations and affective
characteristics related to physics were also determined. After that, the
relationships among these variables and students' understandings of heat,
temperature and intenal energy were investigated.
462 students who were 11th grade in Ankara, were participated in this study. "Heat,
Temperature and Internal Energy Concept Test" A Form and "Heat, Temperature
and Internal Energy Concept Test" B Form which were developed by the
researcher were used to determine students' understandings and misconceptions
about

heat,

temperature

and

internal

energy.

"Learning

Orientations

Questionnaire" and "Affective Characteristics Questionnaire" were administered to
students to determine their learning orientations and affective characteristics.
The results of this study revealed that students' understandings about heat,
temperature and internal energy were very low and they had difficulties in
distinguishing the concepts of “heat and temperature” and the concepts of “heat
and internal energy”. It was determined that students think "temperature and/or
heat of an object depends on its size and/or on the material made of." In addition,
positive and significant linear correlations were found among students'
understandings of heat, temperature and internal energy, meaningful learning
orientation and some affective characteristics related to physics.
Keywords: Heat, temperature, internal enegy, misconceptions, understanding,
three-tier test, learning orientations, affective characteristics related to physics.
Advisor: Assist. Prof. Dr. Deniz GÜRÇAY, Hacettepe University, Faculty of
Education, Department of Secondary Science and Mathematics Education, Major
in Physics Education.
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1.GİRİŞ
Günümüz dünyasında bilimsel bilgi birikimi her geçen gün katlanarak artmakta,
teknolojik gelişmeler ve yenilikler büyük bir hızla ilerlemektedir. Gelişmiş ülkeler
başta olmak üzere bütün toplumlar, yaşanan hızlı ekonomik, sosyal, bilimsel ve
teknolojik gelişmeler karşısında güçlü bir gelecek oluşturmak açısından anahtar
rolü olan fen eğitiminin kalitesini arttırma çabası içerisindedirler (MEB, 2005).
Bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişimlere bağlı olarak ihtiyaç duyulan
eğitimin niteliği değişmiştir. Yaşamakta olduğumuz bilgi ve teknoloji çağında,
büyük bilgi birikimlerinin tamamına sahip olmaya çalışmak anlamsız hale gelmiştir.
Bunun

yerine,

ihtiyaç

duyulan

bilgiye

kolay

ulaşabilme,

ulaşılan

bilgiyi

değerlendirebilme, yeni durumlarda ve problemlerin çözümünde kullanabilme
önem kazanmıştır (Önder ve Beşoluk, 2010). Bu nedenle, günümüz toplumlarının
ihtiyaç duyduğu nitelikli insan tanımı değişmiştir. Bu değişim, nitelikli insan
yetiştirmede fizik dersine düşen fonksiyonun ve dersin içeriğinin yeniden
belirlenmesini zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizi de etkileyen bu gelişmeler
karşısında, Ortaöğretim Fizik Dersi Programımız yeniden düzenlenmiştir (MEB,
2008).
Teknolojik ve bilimsel gelişmelere dayalı olarak öğrenme ve öğretme süreçleriyle
ilgili anlayış değişiklikleri de olmuştur. Bireylerin öğrenmesine ilişkin araştırma
sonuçları, anlamlı ve verimli öğrenme süreçleri hakkındaki bilimsel görüşlerin ve
öğrenme kavramına yüklenen anlamın değişmesine yol açmıştır (MEB, 2008).
Buna dayalı olarak, eğitim alanında yapılan araştırmalar, bireyin nasıl öğrendiği
sorusuna yanıt aramaya odaklanmıştır. Öğrencilerin tümünün aynı şekilde
öğrenmediği, öğrenirken farklı yollar ve stratejiler izledikleri anlaşılmıştır (Çolak ve
Fer, 2007).
Öğrenme ve öğretme alanındaki bilimsel çalışmalar, öğrenmenin pasif bir süreç
olmadığını, öğrencilerin öğrenme sürecine boş zihinlerle değil belirli kavramsal
yapılara sahip olarak geldiklerini göstermiştir. Öğrencinin, öğrenme ortamına
getirdiği bu kavramsal yapının, bireyin öğrenmesine etki eden en önemli
faktörlerden biri olduğu ve kavramsal yapının, eksik ve yanlış bilgiler veya kavram
yanılgıları içerebileceği ifade edilmektedir (MEB, 2008).
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Kavram yanılgıları ile ilgili bilimsel araştırmalarda, kavram yanılgılarının,
değişmeye karşı oldukça dirençli, ancak düzeltilmesi gereken bilişsel yapılar
olduğu ve öğrencilerin, bilimsel kavramları anlaması, yeni bilişsel yapılar
oluşturmasının önünde bir engel olduğu vurgulanmaktadır (Hammer, 1996).
Öğrenmenin önündeki en büyük engellerden biri olan ve giderilmesi çok kolay
olmayan kavram yanılgıları özellikle soyut yapısından dolayı fizikte çok sık
karşılaşılan bir durumdur (Aydoğan vd., 2003; Gönen ve Akgün, 2005).
Otuz yılı aşkın süredir öğrencilerin, fizik kavramları hakkındaki sahip oldukları
kavram yanılgılarının araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır (Eryılmaz,
2010). Bu çalışmalar arasında, fiziğin mekanik, elektrik, optik gibi dallarının yanı
sıra termodinamikle ilgili araştırmalar da yer almaktadır. Türkiye'de termodinamiğin
temel kavramları arasında yer alan ısı ve sıcaklık kavramları ilköğretim,
ortaöğretim kurumları ve üniversitelerin fen müfredatlarında yer almaktadır (Gönen
and Kocakaya, 2010). Isı ve sıcaklık kavramları, hem ilköğretimdeki hem de
ortaöğretim ve yüksek öğretimdeki öğrencilerin anlamada güçlük çektikleri
kavramlar arasındadır (Gürses vd., 2002; Buluş ve Güllü, 2008). Öğrencilerin, ısı
ve

sıcaklık

kavramları

hakkında

sahip

oldukları

kavramsal

yapılarının

incelenmesine yönelik yapılan araştırmalarda; ısı ve sıcaklık kavramlarının
öğrenciler tarafından ayırt edilemediği (Thomaz et al., 1995; Eryılmaz ve Sürmeli,
2002; Aydoğan vd., 2003), ısı ve iç enerji kavramlarının ise çoğunlukla karıştırıldığı
rapor edilmiştir (Warren, 1972; Harrison et al., 1999).
Termodinamiğin temel kavramları fiziği öğrenmek için oldukça önemlidir. Çünkü bu
kavramlar, aynı zamanda enerji ve mekanik gibi modern fiziğin alanları için de
temeldir. Ayrıca termodinamiğin, fizik, kimya ve teknolojide uygulama alanları
bulunmaktadır (Kruatong et al., 2006). Bu nedenle, öğrencilerin bu konu hakkında
doğru bilimsel anlamalar geliştirilmeleri büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin, fen
kavramları ile ilgili doğru kavramsal anlamalar geliştirmelerini ve bunların kalıcı
olmasını sağlamak için öğrencilerin yeni öğrendikleri kavramlar ile zihinlerinde
mevcut kavramlar arasında anlamlı ilişkiler kurması sağlanmalı ve tutarsızlıkların
ortadan kaldırılmalıdır. Fakat, öğrencilerin kavramsal yapılarının ne olduğu
bilinmeden, bunların gerçekleştirilmesi mümkün değildir (Aydoğan vd., 2003;
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Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bu nedenle, öğrencilerin kavramsal yapılarını
ortaya çıkarabilecek etkili ölçme araçlarının geliştirilmesi oldukça önemlidir.
Öğrencilerin fizik ile ilgili kavramları tam ve doğru olarak öğrenmelerini ve sahip
oldukları kavram yanılgılarını doğru bilimsel kavramlar ile değiştirilebilmelerini
sağlamak için uygun öğrenme ortamlarının yaratılması gereklidir. Fakat, bunun
gerçekleştirilebilmesi için öncelikle, öğrencilerin fiziği öğrenmelerine etki eden
diğer değişkenlerin ne olduğunun bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Abak (2003)'a
göre öğrencilerin öğrenme ürünlerini etkileyen bilişsel ve duyuşsal faktörler vardır.
Ancak,

bu

faktörlerin

öğrenme

ürünlerini

nasıl

etkilediğinin

belirlenmesi

durumunda, öğrencilerin fizik dersi ile ilgili sahip oldukları problemleri çözmelerine
yardımcı olunabilir.
Öğrencilerin öğrenme ürünlerini etkileyen bilişsel değişkenlerden biri, öğrencilerin
öğrenme yönelimleridir. Fen eğitiminde, öğrencilerin öğrenme yönelimleri ile ders
başarıları ve fen konularını anlama düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemeye
yönelik araştırmalar (Cavallo, 1996; BouJaoude et al., 2004; Cavallo et al., 2004;
Atay, 2006; Yenilmez, 2006; Başer, 2007; Kılıç, 2009) mevcuttur. Bu
araştırmalardan elde edilen bulgular, öğrencilerin öğrenme yönelimlerinin, fen
kavramlarını anlama düzeylerini ve başarılarını etkilediğini göstermiştir.
Öğrencilerin başarıları ile ilişkili olduğu düşünülen bir diğer değişken de
öğrencilerin duyuşsal karakteristikleridir. Fen ve matematik eğitiminde, öğrencilerin
duyuşsal karakteristikleri ile ilgili yapılmış araştırmalar olmasına rağmen, fizik
eğitiminde sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (Gungor et al., 2007). Bu alanda
yapılan çalışmalar, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin fizik ile ilgili
duyuşsal

karakteristiklerinin,

fizik

başarıları

üzerinde

etkisinin

olduğunu

göstermiştir (Abak, 2003; Tekiroğlu, 2005). Bu nedenle, öğrencilerin sahip
oldukları bilişsel özellikler kadar, duyuşsal karakteristiklerin de dikkate alınması
gerekmektedir.
Bu çalışmada, a) ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri, b) ısı,
sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları, c)
öğrenme yönelimleri, d) fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikleri ve e) ısı, sıcaklık ve
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iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile öğrenme yönelimleri ve fizik ile ilgili
duyuşsal karakteristikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.
1.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın genel amacı, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
anlama düzeyleri ile öğrenme yönelimleri ve fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikleri
arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu kapsamda öncelikle öğrencilerin, ısı,
sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin ve sahip oldukları kavram
yanılgılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin öğrenme
yönelimlerinin ve fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerinin belirlenerek, bu
değişkenlerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile olan
ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına cevap
aranacaktır:
1. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri nedir?
2. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri arasında
cinsiyetler açısından farklılık var mıdır?
3. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji konuları hakkındaki sahip oldukları kavram
yanılgıları nedir?
4. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji konuları hakkındaki sahip oldukları kavram
yanılgıları arasında cinsiyetler açısından farklılık var mıdır?
5. Öğrencilerin öğrenme yönelimleri (anlamlı ve ezbere öğrenme yönelimleri)
nedir?
6. Öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikleri nedir?
7. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile anlamlı
öğrenme yönelimleri, ezbere öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili duyuşsal
karakteristikleri arasındaki ilişkiler nedir?
1.2. Araştırmanın Önemi
Öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji konusunu doğru olarak anlayabilmeleri,
konuyla ilgili temel kavramları doğru anlamalarına bağlıdır. Öğrencilerin ısı,
sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili eksik bilgilere ve kavram yanılgılarına sahip
olması, daha ileri düzeydeki karmaşık konuları öğrenmelerini güçleştirmektedir. Bu
4

nedenle, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında sahip oldukları
kavramsal yapıların ortaya çıkarılması önemlidir. Yapılan araştırmalar, ısı ve
sıcaklık konusunun öğrencilerin en çok kavram yanılgısının olduğu konulardan biri
olduğunu ortaya koymuştur. Fakat öğrencilerin, iç enerji konusu ile ilgili kavram
yanılgıları hakkında yeterince araştırma yapılmamıştır. Bu çalışma, öğrencilerin,
ısı ve sıcaklık kavramları ile birlikte iç enerji kavramı hakkındaki anlama
düzeylerini ve kavram yanılgılarını incelemesi bakımından önemlidir.
Üç-aşamalı testler ile öğrencilerin düşünceleri ve düşüncelerinin arkasında yatan
nedenler daha kesin olarak belirlenebilmektedir. Bu sayede öğrencilerin, doğru
kavramsal

anlamaları,

bilgi

eksiklikleri

ve

kavram

yanılgıları

ortaya

çıkarılabilmektedir. Fizik eğitimi literatüründe, ısı ve sıcaklık konusunda geliştirilmiş
üç-aşamalı testler olmasına rağmen, iç enerji konusu ile ilgili üç-aşamalı bir test
bulunmamaktadır. Literatürde ayrıca, öğrencilerin ayırt etmekte zorlandığı "ısı ve
sıcaklık" kavramları ile "ısı ve iç enerji" kavramlarını karşılaştırmaya odaklanmış
bir test mevcut değildir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen Üç-Aşamalı "Isı,
Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" A Formu ve "Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram
Testi" B Formu'nun, literatürdeki bu eksikliğin giderilmesi açısından önemli olduğu
düşünülmektedir. Bu testlerle, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili
anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları detaylı olarak incelenebildiği için,
araştırmadan elde edilen bulgular, öğretmenlere ve araştırmacılara bilgiler
sağlaması açısından önem taşımaktadır.
Öğrencilerin fizik başarıları ile çeşitli bilişsel ve duyuşsal değişkenlerin ilişkili
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin temel fizik kavramlarını anlamalarını
sağlamak ve fizik başarılarını arttırmak için bilişsel ve duyuşsal değişkenlerin
dikkate

alınması

gerekmektedir.

Bu

çalışmada,

bilişsel

değişken

olarak

öğrencilerin öğrenme yönelimleri, duyuşsal değişken olarak öğrencilerin fizik ile
ilgili duyuşsal karakteristikleri belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile öğrenme yönelimleri ve fizik ile ilgili
duyuşsal karakteristikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Böylece,

öğrencilerin

kavramsal anlamaları ile ilişkili bilişsel ve duyuşsal değişkenlere ilişkin bilgiler elde
edinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
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1.3. Araştırmanın Sayıltıları
1. Öğrencilerin veri toplama araçlarındaki sorulara samimi şekilde cevapladıkları
varsayılmaktadır.
2. Çalışmada kontrol altına alınamayan değişkenlerin öğrenciler üzerindeki
etkilerinin eşit olduğu varsayılmaktadır.
1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
1. Araştırmanın bulguları ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile sınırlıdır.
2. Araştırma 2011-2012 eğitim öğretim yılı ile sınırlıdır.
3. Araştırmanın gerçekleştirildiği ortaöğretim kurumları, Ankara ilinin Çankaya
ilçesindeki Anadolu Liseleri ile sınırlıdır.
4. Araştırma 11. sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.
1.5. Tanımlamalar
Anlama düzeyi: Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili doğru
kavramsal anlamalarının düzeyini ifade etmektedir.
Kavram yanılgıları: Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında sahip
oldukları bilimsel olarak tamamen yanlış fikirleri ifade etmektedir.
Öğrenme yönelimleri: Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini (anlamlı ve ezbere
öğrenme yönelimi) ifade etmektedir.
Fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikler: Öğrencilerin fizik dersi ile ilgili duyuşsal
karakteristiklerini ifade etmektedir. Fizik ile ilgili bu duyuşsal karakteristikler, kişisel
fizik ilgisi, duruma bağlı fizik ilgisi, fizikle ilgili ders dışı aktiviteler, fizik derslerine
verilen önem, fizik dersine verilen önem, fizik öğrenci motivasyonu, fizik başarı
motivasyonu

ve

fizik

özyeterlik

algısı

değişkenlerini

kapsamaktadır.
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2. TEORİK BİLGİLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
2.1. Kavram
Bilişsel gelişimin temelinde kavramların öğrenilmesinin yer aldığını ifade eden
Senemoğlu (2009)'na göre kavramlar bireyin düşünmesini, fiziksel ve sosyal
dünyayı anlamasını ve iletişim kurmasını sağlayan zihinsel araçlardır. Bu nedenle,
bireyin ilkeleri anlaması, problemleri çözmesi ve çevresindeki olayları anlaması
için öncelikle kavramları anlaması gerekmektedir (Senemoğlu, 2009).
Kavramın ne olduğu ile ilgili çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Kaptan (1998)'a göre
"kavram; eşyaları, olayları ve düşünceleri benzerliklerine göre gruplandırdığımızda
gruplara verilen adlardır." Senemoğlu (2009)'nun yaptığı tanımlamaya göre ise
"kavram; benzer nesneleri, insanları, olayları, fikirleri ve süreçleri gruplandırmada
kullanılan bir kategoridir."
Kavramlar, insan zihninde soyut düşünce birimleri olarak yer almaktadır. Bireyin
düşünce birimini ifade etmekte kullandığı sözcük veya sözcükler ise kavramların
adlarıdır. İnsanlar çok küçük yaşlardan itibaren kavramları öğrenir, sınıflar ve
aralarındaki ilişkileri bulurlar. Bu şekilde bireyler sahip oldukları kavramları
geliştirmektedirler (Çepni vd., 1997).
Kavram geliştirmeyi bir öğrenme biçimi olarak tanımlayan Çepni vd., (1997)
kavram çeşitlerini öğreniliş yollarına göre sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırma
aşağıda verilmiştir (Çepni vd., 1997):
1. Algılanan Kavramlar: İnsanın duyu organları yoluyla dış dünyadan aldığı
izlenimlerin sonucunda kazandığı kavramlardır. Örneğin, siyah, aydınlık,
küçük, ağrı, açlık gibi sözcükler algılanan kavramlardır.
2. Betimlemeli Kavramlar: İnsanların dış dünyadaki varlıklar ve olaylar ile
doğrudan etkileşime girerek, varlıklar ve olayların gözlenebilir özelliklerini
açıklamaya ve anlam vermeye çalışması sonucunda kazandığı kavramlara
denir. Birey tarafından sıcaklık sözcüğünün termometrenin gösterdiği
derece olarak anlaşılması, betimlemeli kavrama örnektir.

7

3. Kuramsal Kavramlar: İnsanların dış dünya ile doğrudan etkileşime girerek
değil, zihinsel operasyonlar yoluyla öğrendiği kavramlardır. Örneğin,
'sıcaklık moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçümüdür' tanımında,
sıcaklık kavramı kuramsal bir düşünceden (kinetik teori) hareket edilerek
tanımlandığı için kuramsal bir kavramdır.
2.2. Kavram Yanılgıları
Öğrencilerin fen derslerini öğrenmeleri bir çok fen kavramının soyut olması ve
matematikle ifade edilmeleri nedeniyle oldukça karmaşık bir süreçtir (Wessel,
1999). Bilişsel kuramlar, öğrencilerin öğrenmelerine farklı baksalar da hepsinin
ortak olarak kabul ettiği gerçek, okula beraberlerinde fen derslerindeki olgu ve
olaylarla ilgili bazı fikir ve inanışları da getirdikleridir. Bu fikir ve inanışların bir
bölümünün, bilimsel olarak kabul edilen gerçeklerden farklı olduğu ifade
edilmektedir (Aydın ve Uşak, 2003).
Öğrenciler, yeni bilgileri kendilerinde var olan bilgiler üzerine inşa ettikleri için
birçok eğitimci, öğrencilerin beraberlerinde getirdikleri tam olmayan kavramsal
anlamaların dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Öğrencilerin tam
olmayan bu kavramsal anlamaları, eski eğitim literatüründe kavram yanılgıları
olarak

adlandırılırken,

şu

anda yaygın

olarak

alternatif kavramlar

veya

önkavramlar olarak adlandırılmaktadır (Libarkin and Kurdziel, 2001).
Bu çalışmada öğrencilerin bir kavramın bilimsel anlamından farklı olarak sahip
oldukları fikir ve anlayışları ifade etmek için kavram yanılgısı terimi kullanılmıştır.
Kavram yanılgılarıyla ilgili alan yazınında yer alan bazı tanımlar aşağıda verilmiştir:
"Kavram yanılgıları bilimsel bir gerçeğin yanlış olarak ezberlenmesinden
daha farklı olup, kişinin kaynağı yetersiz ve/veya hatalı zihinsel yapıdan dolayı
düşünme sürecinde birbirleri ile ilintili bilimsel kavramları hatalı kullanmasıdır
(Başer ve Çataloğlu, 2005; s.44)."
"Kavram yanılgısı, bir hata veya bilgi eksikliğinden dolayı yanlış verilen
cevap değildir. Kavram yanılgısı zihinde bir kavramın yerine oturan fakat bilimsel
olarak o kavramın tanımından farklı olması demektir (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002)."
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"Kavram yanılgıları, kişilerin olaylar hakkında sahip oldukları bilimsel olarak
tamamen yanlış olan fikir ve anlayışlardır (Yağbasan vd., 2005; s.59)."
2.3. Kavram Yanılgılarının Özellikleri
Wessel (1999) literatürde yer alan araştırmalardan (Driver and Bell, 1986;
Gunstone, 1988; Stephans, 1991; Cheek, 1992; Wandersee et al., 1994)
yararlanarak kavram yanılgılarının genel özelliklerini özetlemiştir. Bu araştırmalara
göre kavram yanılgılarının genel özellikleri şunlardır (Wessel, 1999):
1. Öğrenciler, formal fen derslerine bir çok fenomen hakkında çeşitli
alternatif kavramlara sahip olarak gelmektedir. Öğrencilerin olayları
açıklamak için kullandığı bu kavramlar, genellikle bilimsel tanımlardan çok
farklıdır.
2. Bireylerin sahip oldukları kavram yanılgıları, yaş, yetenek, cinsiyet ve
kültürel geçmişten bağımsızmış gibi görünmektedir. Geçmişteki bilim
insanları ve filozofların sahip oldukları kavramsal yapılar ile şu anda görülen
kavram yanılgıları birbiriyle paralellik göstermektedir. Kavram yanılgıları
öğrenenlerin zihinlerinde dirençli olarak kalmaktadır ve bunların geleneksel
öğretim yöntemleri ile değiştirilmesi genellikle mümkün değildir.
3. Kavramsal değişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş öğretim stratejilerinin,
öğrencilerin, kavramları ortaklaşa kabul edilen bilimsel anlamına uygun
olarak yapılandırmasına yardımcı olabildiği görülmüştür. Ancak, öğretim
süresince gelişen farklı olaylar nedeniyle beklenen bilişsel değişimler her
zaman gerçekleşmeyebilir. Bazı öğrenciler, testlerdeki sorulara doğru cevap
verdiği için kavram yanılgılarını sürdürebilmektedir.
4. Bilimsel kavramlar öğrencilere sunulurken çoğu kez öğrencilerin bunları
hemen anladıkları düşünülmektedir. Ancak öğrencilerin kavram yanılgıları,
öğretim sırasında sunulanlarla etkileşerek önceden tahmin edilemeyen
yollarla, beklenmeyen öğrenme çıktılarına neden olmaktadır.
5. Yıllarca fen dersi almış olsalar bile birçok yetişkin ve öğretmen,
öğrencilerle aynı kavram yanılgılarına sahiptir.
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6. Öğrenciler, aynı anda birbirine tezat teşkil eden kavramsal yapılara sahip
olabilir. Bu kavramsal yapılardan bazıları genellikle fen derslerinde sorulara
cevap vermede kullanılırken, bazıları sınıfın dışındaki yaşantısal olayları
açıklamakta kullanılır.
7. Kavram yanılgılarının kaynağı, her bir öğrencinin karmaşık yaşantısal
geçmişleridir. Yaşantısal bu geçmişler, televizyon ve formal fen öğretimi
olabileceği gibi; dünyayla ilgili doğrudan gözlemler, kültür ve dil de olabilir.
Her bireyin kendine özgü bir geçmişi olduğu için öğrencilerin her biri
diğerlerinden farklı bir takım kavram yanılgılarına sahiptir.
2.4. Kavram Yanılgılarının Sınıflandırılması
Skelly (1993) kimya dersindeki konular hakkında öğrencilerin sahip oldukları
kavram yanılgılarının olası kaynakları için bir sınıflandırma yapmıştır. Buna göre,
kavram yanılgıları yaşantısal kavram yanılgıları ve öğretimsel kavram yanılgıları
olmak üzere temel iki başlık altında sınıflandırabilir. Bu sınıflandırma aşağıda
sunulmuştur (Skelly, 1993):
1. Yaşantısal kavram yanılgıları: Günlük yaşantıdan kaynaklanan kavram
yanılgıları, genellikle öğretimden önce meydana gelmektedir. Yaşantısal
kavram yanılgılarının, kişinin kendisi için mantıksal bir temeli vardır. Bu
kavram yanılgıları, bireyin çevresindeki olayları açıklamasına yardım ettiği
için oldukça kuvvetli ve değişmeye karşı dirençlidir. Örneğin, insanın günlük
hayatında hareket halindeki nesnelerle etkileşimde bulunması ve çok fazla
gözlem yapması nedeniyle, fiziğin mekanik gibi alanlarında, yaşantısal
kavram yanılgıları daha fazla gözlenmektedir.
2. Öğretimsel kavram yanılgıları: Öğretimsel kavram yanılgıları, formal veya
informal öğretim sonucunda oluşan kavram yanılgılarıdır. Atom ve molekül
gibi, varlığı günlük yaşantıda doğrudan gözlemlenemeyen kimyasal
fenomenlerle ilgili kavram yanılgıları, öğretimsel kavram yanılgılarına
örnektir. Daha soyut olan bu fenomenlere özgü kavram yanılgıları, sınıf
içinde veya dışında öğretimsel deneyimlerin sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır.
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Skelly (1993) öğretimsel kavram yanılgılarının, öğretim sürecinde nasıl ortaya
çıktığı sorusuna cevaplar aramış ve öğretimsel kavram yanılgılarının kaynaklarını
kategorize etmiştir. Bu kategorizasyona göre öğretimsel kavram yanılgılarının
kaynakları şunlardır (Skelly, 1993):
1. Dille ilişkili kavram yanılgıları
2. Ön bilgilerle ilişkili kavram yanılgıları
3. Kısa süreli belleğe aşırı yüklenme ile ilişkili kavram yanılgıları
4. Ders içeriğinin gerektirdiği bilişsel taleplerin, öğrenenin gelişim seviyesine
uygun olmaması durumunda ortaya çıkan kavram yanılgıları
5. Öğrenenin, konuya uygun olmayan zihinsel stratejileri seçmesi
durumunda ortaya çıkan kavram yanılgıları
6. Öğrenenin epistemolojik standartları nedeniyle oluşan kavram yanılgıları
Kavram yanılgılarının çeşitleriyle ilgili başka bir sınıflama şöyledir (Committee on
Undergraduate Science Education, 1997):
1. Ön yargılı fikirler: Günlük deneyimlerimize dayalı olarak, iyice yerleşmiş
olan kavramsal yapılardır. Örneğin, çoğu insan yeryüzündeki suların
akarsular halinde aktığını gözlemlediği için yeraltındaki suların da akarsular
halinde akması gerektiğini düşünmektedir.
2. Bilimsel olmayan inançlar: Öğrencilerin, bilimsel eğitimin dışındaki
kaynaklardan edindikleri görüşlerdir. Bireylerin sahip oldukları bu inançlar ile
bilimsel kanıtlar arasındaki uyuşmazlıklar, fen öğretiminde büyük çelişkilerin
oluşmasına neden olabilir.
3. Kavramsal yanlış anlamalar: Kavramsal yanlış anlamalar, önyargılı fikirler
ve bilimsel olmayan inançların sonucu olarak meydana gelen çelişki ve
karmaşalarla, öğrenciler yüzleştirilmeden bilimsel bilgi öğretildiğinde ortaya
çıkar.
4. Konuşma diline dayalı kavram yanılgıları: Günlük hayatta kullanılan
kelimeler ile kelimenin bilimsel kullanımının birbirinden farklı olması
durumunda ortaya çıkar. Örneğin, "iş" kelimesinin günlük hayattaki
kullanımı ile fizikteki kullanımı arasında farklılıklar vardır.
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5. Olaylara dayalı kavram yanılgıları: Bu kavram yanılgıları, genellikle erken
yaşlarda öğrenilen ve yetişkinliğe kadar değişmeden kalan yanlışlıklardır.
Örneğin “aynı yere iki kere yıldırım düşmez” fikri, kesinlikle anlamsız
olmasına rağmen, insanların inanç sisteminde yer edinmiş olabilir.
2.5. Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Konusundaki Kavram Yanılgıları
İnsanlar küçük yaşlardan itibaren, deneyimlerine dayalı olarak ısı ve sıcaklık
kavramları hakkında çeşitli izlenimlere sahip olmaktadır. Bu deneyimler, anne
karnında sıcak bir ortamda bulunan bebeğin, doğduktan sonra dış dünyadaki
soğukluğu hissetmesinden itibaren başlamaktadır. Dolayısıyla bireyler, okul
ortamına ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili birçok geçmiş deneyime sahip olarak
gelmekte ve beraberlerinde önemli kavram yanılgılarını getirmektedir (Carlton,
2000).
Thomaz et al. (1995) öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili fikirlerini
incelemeye yönelik yapılmış çeşitli çalışmaları incelemiş ve

öğrencilerin genel

olarak aşağıdaki kavram yanılgılarına sahip olduklarını rapor etmiştir:
1. Birçok öğrenci, ısının cisimlerin içinde bulunan, cisimlerden taşınabilen
ve birinden diğerine geçebilen bir çeşit madde olduğuna inanmaktadır.
2. Öğrenciler, cisimlerin farklı hissedilmesini farklı sıcaklıklar olarak anlama
eğilimindedir. Ayrıca öğrenciler, termal denge kavramını bilmemektedir.
Çoğu öğrenciye göre çevresi ile temas halindeki bir cismin sıcaklığı
öncelikle cismin yapıldığı maddeye bağlıdır.
3. Çoğu öğrenci, ısı ve sıcaklığı yeterince iyi ayırt edememektedir. Bu
öğrenciler için sıcaklık cismin yapıldığı malzemenin bir özelliği ve ısının bir
ölçüsüdür.
4. Birçok öğrenciye göre bir cismi ısıtmak, daima sıcaklık artışı anlamına
gelmektedir. Hal değiştirme sıcaklığı, saf bir maddenin özelliği olarak
düşünülmemektedir.
5. Birçok öğrenci tarafından hal değiştirme sıcaklığı, bir cismin ısıtıldığında
sahip olabileceği maksimum sıcaklık olarak görülmektedir.
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Öğrencilerin termodinamik ile ilgili temel kavramlar hakkında sahip oldukları
düşünceleri incelemeye yönelik bir başka çalışmada Warren (1972) tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmada, üniversitenin fen ve mühendislik ile ilgili çeşitli
alanlarında öğrenci olan 148 kişiden, ısı ve iç enerji kavramlarını tanımlamaları ve
aralarındaki ilişkiyi açıklamaları istenmiştir. Fakat hiç bir öğrencinin, bu nicelikleri
anlamlı olarak tanımlayamadığı belirlenmiştir. Araştırmacı, öğrencilerden ısının
tanımını yapmalarını istediğinde, en çok "ısı bir enerji biçimidir" açıklamasını
yaptıklarını tespit etmiştir. Öğrencilerin, ısı kavramının tanımı ile ilgili yaptıkları
diğer açıklamalar ise aşağıda sunulmuştur (Warren, 1972):
"kalori cinsinden ölçülen kesin miktar"
"ısı enerjisi miktarının bir ölçüsü"
"kalori şeklinde termal enerji"
"kütle ve sıcaklığın birleşimi"
"bir cismin sahip olduğu moleküllerin enerji miktarı"
"sıcaklık artışına neden olan enerji şekli"
"bir cismin içinde depolanan kalorinin miktarı"
"bir cismin toplam kinetik enerjisi"
"moleküllerin kinetik enerjisi"
"bir cismin içerdiği termal enerji miktarını ifade eden özellik"
Araştırmada, öğrencilerin "sıcaklık, bir cismin sahip olduğu ısı enerjisinin
miktarıdır." açıklamasını yaptıkları da görülmüştür. Warren (1972) öğrencilerden iç
enerjiyi tanımlamalarını istediğinde; soruya çok az kişinin cevap verdiğini, birçok
öğrencinin iç enerji kavramını daha önce

hiç duymadığını belirlemiştir.

Araştırmada, soruya cevap veren öğrencilerin çoğunun, ısı ve iç enerjinin farklı
birimlerle ifade edildiğini düşünmesine rağmen, aslında aynı olduklarına dair
kararsız fikirlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin, ısı ve iç enerji
kavramları ile ilgili yaptıkları açıklamalar aşağıda sunulmuştur (Warren ,1972):
"ısı cisimde mevcut olan enerjinin kalori cinsinden miktarıdır. İç enerji ise
cisimde mevcut olan enerjinin miktarıdır."
"iç enerji bir cismin sahip olduğu ısı miktarıdır."
"daha fazla ısısı olan bir cismin iç enerjisi daha büyüktür."
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"ısı moleküllerin kinetik enerjilerinin mutlak miktarı, iç enerji ise moleküllerin
toplam kinetik enerjisidir."
"ısı, mevcut olan ısı enerjisinin miktarıdır. İç enerji oda sıcaklığındaki bir
maddenin ısı enerjisinin miktarıdır."
"sıcaklık ısı akışının oranıdır ve ısı, iç enerji ile doğru orantılıdır."
Yeo and Zadnik (2001) öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramları hakkında sahip
oldukları kavram yanılgılarını belirlemek için bir envanter geliştirmiştir. Bu
envanter, öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu hakkındaki inançlarıyla ilgili
literatürdeki araştırma bulgularına dayalı olarak hazırlanmıştır. Araştırmacılar, bu
araştırmalardan yararlanarak öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusuyla ilgili kavram
yanılgılarının bir listesini hazırlamıştır. Bu kavram yanılgıları şunlardır (Yeo and
Zadnik, 2001):
1. Öğrencilerin, ısı ile ilgili kavram yanılgıları:
 Isı bir maddedir.
 Isı enerji değildir.
 Isı ve soğuk bir sürecin zıt uçları olmaktan daha farklıdır.
 Isı ve sıcaklık aynı şeylerdir.
 Isı sıcaklıkla doğru orantılıdır.
 Isı ölçülebilir, nicelenebilir bir kavram değildir.
2. Öğrencilerin, sıcaklık ile ilgili kavram yanılgıları:
 Sıcaklık ısının yoğunluğudur.
 Deri veya dokunma sıcaklığı tespit edebilir.
 Sıcak ve soğuğu algılama enerji transferi ile ilişkili değildir.
 Kaynama sırasında sıcaklık sabit kaldığında, bir şeyler yanlıştır.
 Kaynama noktası bir cismin ulaşabileceği maksimum sıcaklıktır.
 Soğuk bir cisim ısı içermez.
 Bir cismin sıcaklığı cismin büyüklüğüne bağlıdır.
 En düşük sıcaklığın sınırı yoktur.
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3. Öğrencilerin, ısı transferi ve sıcaklık değişimi ile ilgili kavram yanılgıları:
 Isıtma her zaman bir sıcaklık artışı ile sonuçlanır.
 Isı sadece yukarı doğru hareket eder.
 Isı yükselir.
 Isı ve soğuk akışkan gibi akar.
 Sıcaklık transfer edilebilir.
 Farklı sıcaklıktaki birbirleriyle temas halinde bulunan cisimlerin veya
farklı sıcaklıktaki hava ile temas halindeki cisimlerin aynı sıcaklığa
ulaşmaları şart değildir.
 Sıcak cisimlerin soğuması, soğuk cisimlerin ısınması doğaldır.
 İletkenler aracılığıyla ısı akışının daha yavaş olması, onları sıcak
hissettirir.
 Kinetik enerji teorisi gerçekten ısı transferini açıklayamaz.
4. Öğrencilerin, malzemelerin termal özellikleri ile ilgili kavram yanılgıları:
 Sıcaklık belirli bir malzemenin veya cismin bir özelliğidir.
 Metalin ısı ve soğuğu çekme, tutma, yoğunlaştırma veya soğurma
yeteneği vardır.
 Hızlı ısınan cisimler hızlı soğumaz.
 Farklı malzemeler aynı miktarda ısıyı tutar.
 Suyun kaynama noktası sadece 100˚C'dir.
 Buz 0˚C'dedir ve/veya sıcaklığı değişemez.
 Su 0˚C'de olamaz.
 Buhar 100˚C'den fazladır.
 Yün gibi malzemelerin cisimleri ısıtma yeteneği vardır.
 Bazı malzemeleri ısıtmak zordur. Bu malzemeler ısıtmaya daha
dirençlidir.
 Baloncuklar kaynama demektir.
 Kaynayan suyun içindeki baloncuklar, hava, oksijen içerir veya bir şey
içermez.

15

Yukarıda görüldüğü gibi, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında
sahip oldukları kavramsal yapıları incelemek amacıyla yapılmış çalışmalar,
birbirleriyle ilişkili olan bu kavramların, öğrenciler tarafından tam olarak ayırt
edilemediğini göstermektedir. Turgut ve Gürbüz (2011)'e göre öğrencilerin özellikle
ısı ve sıcaklık konusu hakkında çok sayıda kavram yanılgısının olmasının
temelinde, bu kavramların günlük hayatta genellikle birbirinin yerine kullanılması
vardır. Bu nedenle, birbirleriyle ilişkili olan bu kavramların öğretimi sırasında doğru
bilimsel tanımlamaların sunulması oldukça önemlidir.
Isı ve sıcaklık kavramları fen bilgisi dersleri kapsamında öğretilen temel kavramlar
arasındadır (Yeşilyurt, 2006). Türkiye'de ısı ve sıcaklık konusunun öğretimi
genellikle ısı ve sıcaklık kavramının tanımsal öğrenilmesine dayalıdır. Böyle bir
öğrenme şeklinin, öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki farkı
anlamalarına yardımcı olmadığı ifade edilmektedir (Kaptan ve Korkmaz, 2001).
Bunun yanı sıra, Kalem vd., (2003) öğretim sırasında ve ders kitaplarında, ısı
kavramı ile birlikte iç enerji kavramına da yer verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden düzenlenen Ortaöğretim Fizik Ders
Kitapları'nda (Kalyoncu vd., 2010; Kurnaz vd., 2010) öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramları ile ilgili kavram yanılgılarını dikkate alan açıklamalara yer
verilmiştir. Bu kitaplarda, sıcaklık ve ısı kavramı ile ilgili aşağıdaki açıklamalar yer
almaktadır:
"Aynı ortamın sıcaklığını, farklı sıcaklıktaki ortamlardan gelen kişilerin farklı
algıladıkları bilinmektedir. Bir ortam, sıcak ortamdan gelen kişiye göre soğuk,
soğuk ortamdan gelen kişiye göre ise sıcaktır. Örneğin, fırına ekmek almak için
dışarıdan gelen bir kişi fırın ortamının sıcak olduğunu söylerken, fırıncının aynı
ortamda sıcaktan o derece etkilenmemesi farklı algılamadan kaynaklanmaktadır.
Bundan dolayı günlük yaşamda kullandığımız sıcak, çok sıcak, soğuk, çok soğuk
ifadeleri, bilimsel olarak çok fazla anlam taşımayabilir. Bu ifadelerin kabul görmesi
için sıcaklığın duyu organları ile değil, belli bir ölçek yardımıyla ifade edilmesi
gerekir (Kalyoncu vd., 2010; s.77)."

16

"Sıcaklık ısının bir yansımasıdır, hissedilen bir özelliktir, enerji değildir.
Termometre ile ölçülür. Bir başka deyişle sıcaklık, ortamdaki moleküllerin ortalama
hareketinin bir ölçüsüdür. Yani sıcaklık yüksekse ortamdaki moleküler hareketinin
de yüksek olması beklenir (Kalyoncu vd., 2010; s.82)."
"Isı, sıcaklık farkından dolayı bir maddenin başka bir maddeye veya aynı
maddelerin bölgeleri arasında aktarılan enerjidir. Bu olayda sıcaklığı yüksek olan
madde, enerji veren; düşük olan ise enerji alan maddedir (Kalyoncu vd., 2010;
s.82)."
Ortaöğretim Fizik Ders Kitapları'nda (Kalyoncu vd., 2010; Kurnaz vd., 2010)
sıcaklık ve ısı kavramları arasındaki ilişki ve farkı tanımlamaya yönelik açıklamalar
yer almaktadır. Bu açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
"Isı ile sıcaklık birbiriyle ilişkili iki kavramdır. Isı, sıcaklık farkından dolayı
alınıp verilen enerjiyken; sıcaklık, bir molekülün ya da bir atomun ortalama kinetik
enerjisiyle orantılı bir büyüklüktür. Maddenin moleküllerinin hızı artarsa sıcaklığı
artar, yavaşlarsa sıcaklığı azalır. Sıcaklığın değişmesi için ısı alışverişi olmalıdır
(Kurnaz vd., 2010; s.51)."
"Sıcaklıkları farklı iki cisim yalıtılmış bir ortamda yan yana konulursa bir
müddet sonra sıcaklığı yüksek olan cismin sıcaklığının düştüğü görülür. Buna
karşılık sıcaklığı düşük olan diğer cismin sıcaklığının yükseldiği görülür. Bunun
nedeni sıcaklığı yüksek olan cisimden sıcaklığı düşük olan cisme enerji akmasıdır.
İşte bu enerjiye ısı denir (Kalyoncu vd., 2010; s.82)."
"Aynı maddeden yapılmış farklı kütlelerdeki cisimlere aynı miktarda enerji
verildiğinde bu cisimlerin sıcaklık değişimleri farklı olur. Bu cisimlere aynı enerji
verilmesine rağmen sıcaklık artışlarının farklı olması, ısı ve sıcaklığın farklı
kavramlar olduğunu gösterir. Kütlesi az olan cismin sıcaklığının daha fazla
artmasının nedeni, molekül başına daha çok enerji düşmesidir. Bu durumda
sıcaklık, bir sistemde rastgele hareken eden moleküllerin ortalama kinetik
enerjilerinin bir göstergesidir. Sıcaklık enerji değildir (Kalyoncu vd., 2010; s.81)."
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Ortaöğretim 11. Sınıf Fizik Ders Kitabı'nda (Kurnaz vd., 2010) ısı ve iç enerji
kavramları arasındaki ilişkiyi tanımlamaya yönelik açıklamalara yer verilmiştir. Bu
açıklamalar aşağıda sunulmuştur:
"Bilindiği üzere maddeler taneciklerden oluşur. Bu taneciklerin sahip olduğu
toplam enerjiye iç enerji denir. Dışarıdan enerji alındığı zaman maddenin iç enerjisi
artar. Tanecikler arasındaki bağlar zayıflar bu durumda katı maddelerde titreşim
hareketi,

sıvı

madde

moleküllerinde

"titreşim

+

dönme"

hareketi,

gaz

moleküllerinde "titreşim + öteleme + dönme" hareketleri artar. Dışarıya ısı
verildiğinde ise maddenin iç enerjisi azalır (Kurnaz vd., 2010; s.50."
"Isı sıcaklık farkından dolayı alınıp verilen enerji olarak tanımlanabilir. Yani
bir maddenin iç enerjisindeki değişim miktarı o maddenin aldığı veya verdiği ısı
enerjisi kadardır (Kurnaz vd., 2010; s.51)."
2.6. Öğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramları Anlama Düzeyleri ve
Kavram Yanılgıları İle İlgili Araştırmalar
Eğitim literatüründe, öğrencilerin iç enerji kavramı hakkındaki düşüncelerini
incelemeye yönelik sınırlı sayıda araştırmanın olduğu görülmüştür. Warren (1972)
tarafından yapılan araştırma, bu çalışmalardan biridir ve Bölüm 2.6.'da
özetlenmiştir. Buna karşın, literatürde öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu
hakkındaki düşüncelerini incelemeye yönelik birçok araştırma mevcuttur. Bu
alanda yapılan ilk araştırmalardan birisi de Erickson (1979)'un çalışmasıdır.
Çocukların ısı ve sıcaklık hakkındaki görüşlerini incelemek amacıyla yapılan
çalışmanın iki konusu vardır. Birincisi çocukların ısı ve sıcaklık konuları hakkındaki
inanışlarını tasvir etmek, ikincisi ise bu bilgilerin nasıl öğretimde kullanılabileceği
ile ilgili bazı kanıtlar sağlamaktır. Çalışmanın ilk aşamasında yaşları 6 ile 13
arasında değişen çocuklarla açık uçlu sorular yardımıyla informal röportajlar
yapılarak bilgi toplanmıştır. Röportajlar video kasetlere kaydedilmiştir. Röportajlar
sırasında, çocuklara ısıyla ilgili değişik fenomenleri tasvir etmek için somut
materyaller sunulmuştur. Daha sonraki aşamada ise 12 yaşındaki 10 çocukla daha
derin röportajlar yapılarak çalışma neticelendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre, çocuklar ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirinden ayırt edememekte
ve bir cismin sıcaklığının cismin içerdiği ısı miktarına bağlı olduğuna inanmaktadır.
Ayrıca araştırmada çocukların, ısıyı hava veya buhar gibi bir madde olarak
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algıladığı ve bir cismin sıcaklığının cismin hacmine veya büyüklüğüne bağlı
olduğunu düşündüğü belirlenmiştir.
Erickson (1980) önceki yaptığı araştırmanın devamı niteliğinde olan bir başka
çalışma daha yapmıştır. Bu çalışmada araştırmacı, çocukların ısı ve sıcaklık
hakkındaki fikirlerine ilişkin daha kapsamlı çalışmalar yapmayı, öğrencilerin bu
konu hakkında farklı düşüncelerinin olup olmadığını belirlemeyi ve öğrencilerin ısı
fenomeni hakkında sahip olduğu fikirleri belirleyebilecek bir ölçme aracı
geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırmaya 5., 7. ve 9. sınıflarda öğrenim gören toplam
276 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin ısı ve sıcaklık fenomenleri hakkındaki
inançlarını belirlemek için bir envanter geliştirilmiştir. Önceki çalışmada çocukların
ısı ve sıcaklıkla ilgili fikirlerine ilişkin tespit edilen bulguların, 5., 7. ve 9. sınıf
düzeyindeki öğrencilerde de yaygın olarak görüldüğü sonucuna varılmıştır.
Çocukların sıcaklık konusu hakkındaki fikirlerini incelemeye yönelik bir başka
çalışma Appleton (1984) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada, yaşları 8 ile 11
arasında değişen 25 çocuk ile örnek durumlara dayalı mülakatlar yapılarak veriler
toplanmıştır. Araştırmacı çocukların, "sıcak", "soğuk" ve "sıcaklık" hakkındaki
düşüncelerini incelemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular, çocukların cisimlerin
sıcaklık ve sıcaklığının değişimi ile ilgili sezgisel fikirlerinin olduğunu göstermiştir.
Çocukların genel olarak ısı ve sıcaklık arasında bir farkın olmadığını düşündüğü
tespit edilmiştir. Ayrıca çocukların, hacmi daha büyük olan buz parçasının daha
fazla ısısıya sahip olduğuna veya daha soğuk olduğuna ilişkin fikirlerinin olduğu
belirlenmiştir.
Çocukların ısı ve sıcaklık konusu hakkındaki düşüncelerini araştırmaya yönelik
diğer bir çalışma Güney Kore'de gerçekleştirilmiştir. Paik et al., (2007) yaşları 4 ile
11 arasında değişen çocukların hem okul müfredatı hem de günlük hayatla
yakından ilişkili olan ısı ve sıcaklık konusu hakkındaki kavramsal yapılarını
incelemiştir. Çocuklarla “sıcaklık”, “termal yalıtım” ve “ısıl denge” kavramları ile ilgili
düşüncelerini belirlemek için röportajlar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgulara göre, küçük yaştaki çocuklar sıcaklığı bir “genişlik” ve “sayıların toplamı”
olarak görürken, yaş büyüdükçe çocukların bu görüşlerinde azalma eğilimi
olmaktadır. Birçok öğrencinin yaşlarından bağımsız olarak “termal yalıtım” ile ilgili
alternatif kavramlara sahip oldukları ve öğrencilerin bu kavramlar hakkındaki
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açıklamalarının yaşa bağlı olarak değiştiği belirlenmiştir. Küçük öğrencilerin
yalıtımı malzemeye bağlı bir özellik gibi görürken, büyük öğrencilerin ısı ve sıcaklık
hakkındaki kavramsal yapılarının daha mantıksal olduğu gözlemlenmiştir. Çoğu
öğrencinin yaşlarından bağımsız olarak “ısıl denge” kavramı hakkında net bir
görüşünün olmadığı belirlenmiştir.
İlköğretim öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusu hakkındaki temel kavramları
anlama düzeylerini incelemeye yönelik bir başka çalışma Bayrakci (2007)
tarafından yapılmıştır. Araştırmacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin ‘Maddenin
Değişimi ve Tanınması’ ünitesindeki temel kavramları anlama seviyelerini ve
öğrencilerin, bu kavramlar hakkında kavram yanılgısına sahip olup olmadığını
araştırmıştır. Çalışma Erzurum ilindeki ilköğretim 5. sınıf öğrencisi toplam 108
kişinin katılımıyla ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin konu ile ilgili kavram
yanılgılarının incelenmesi için araştırmacı tarafından 12 açık uçlu soru içeren bir
anket hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin, ısı, sıcaklık, maddenin
halleri, erime, donma, kaynama, buharlaşma, yoğuşma, genleşme, erime
sıcaklığı, donma sıcaklığı, kaynama sıcaklığı ve yoğuşma sıcaklığı kavramları ile
ilgili yetersiz anlamalara sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, ısı ve
sıcaklık kavramlarının aynı olduğunu ve bu kavramların aynı birimlerle ifade
edildiklerini düşündüğü saptanmıştır.
Kırıkkaya

ve

Güllü

(2008) yaptıkları çalışmada, ilköğretim beşinci sınıf

öğrencilerinin Isı-Sıcaklık ve Buharlaşma-Kaynama konuları hakkında sahip
oldukları kavram yanılgılarını incelemiştir. Öğrencilerin konu hakkındaki kavram
yanılgılarını belirlemek için çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan içeren bir test
kullanılmıştır. Ayrıca, bazı öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak
veriler toplanmıştır. Çalışmaya Kocaeli ilindeki ilköğretim 5. sınıf öğrencisi olan
toplam 300 kişi katılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin ısı-sıcaklık ve
buharlaşma-kaynama konuları ile ilgili olarak birçok kavram yanılgısına sahip
oldukları görülmüştür. Araştırmada, ısının termometre ile ölçüldüğünü düşündüğü
düşüdüğü belirlenmiş, ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirleriyle karıştırdıkları
görülmüştür.

Ayrıca

öğrencilerin,

ısının

bir

madde

olduğunu

düşündüğü

saptanmıştır.
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Şenocak vd., (2003) ise yaptıkları çalışmada, ilköğretimin farklı kademelerinde
öğrenim gören öğrencilerin, ısı ve sıcaklık konusunu anlama düzeylerini
incelemiştir. Bu amaçla araştırmacılar, öğrencilerin hem günlük yaşamdaki
olaylarla ilişkiler kurarak, hem de teorik bilgilerini kullanarak cevaplayabilecekleri
sorular içeren bir tanılayıcı test geliştirmiştir. Tanılayıcı test, ilköğretim 4., 5., 6., 7.
ve 8. sınıf öğrencisi olan toplam 118 öğrenciye uygulanmıştır.

Araştırmanın

sonucunda, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olaylarla ilgili soruları
doğru cevaplamada, teorik bilgi gerektiren sorulara oranla daha başarılı oldukları
ve günlük yaşamdaki olaylarla ilgili sorulara daha istekli cevaplar verdikleri
belirlenmiştir.
İlköğretim değişik kademelerinde öğrenim gören öğrencilerin, ısı ve sıcaklık
kavramlarını anlama düzeylerini ve bu kavramlar hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarını incelemeye yönelik bir başka araştırma Gönen and Kocakaya (2010)
tarafından yapılmıştır. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin önceki öğrenmelerinin
sahip oldukları kavram yanılgılarını nasıl etkilediği araştırmıştır. İlköğretim 6., 7. ve
8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramlarını anlama
düzeylerini incelemek amacıyla 14 çoktan seçmeli soru içeren bir kağıt-kalem testi
geliştirilmiştir. Test, yaşları 11-15 arasında değişen toplam 342 ilköğretim
öğrencisine

uygulanmıştır.

Analiz

sonuçları,

öğrencilerin

ısı

ve

sıcaklık

kavramlarını tanımlamakta zorlandıklarını ve bu iki kavramı birbirinden farklı
kavramlar olarak görmediklerini göstermiştir. Öğrencilerin kavramsal anlama
düzeylerinin, 6. sınıftan 8. sınıfa doğru gidildikçe arttığı belirlenmiştir. Ayrıca,
öğrencilerin ısı ve sıcaklık hakkındaki yanlış anlamalarının, bu kavramlara ilişkin
bilgilerini etkilediği belirlenmiştir. Öğrencilerin, bilgileri ile günlük hayattaki
deneyimleri arasında ilişkiler kurmada zorlandıkları görülmüştür.
Isı ve sıcaklık konusu sadece ilköğretim müfredatında değil, ortaöğretim
müfredatında da yer almaktadır. Ortaöğretim öğrencilerinin, ısı ve konusu
hakkındaki kavramsal yapılarını incelemeye yönelik yapılmış çalışmalardan biri
Kocakülah ve Kocakülah (2002)'a aittir. Çalışmada, 9. sınıfta öğrenim gören
öğrencilerin, ısı, sıcaklık, hal değişimi ve ısı iletimi ile ilgili kavramsal yapılarını
ortaya koymak amaçlanmıştır. Öğrencilerin konuya ilişkin kavramsal yapılarını
belirlemek için literatürde yer alan bazı soruları yeniden düzenleyerek, altı açık
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uçlu sorulardan oluşan bir anket hazırlanmış ve ortaöğretimde öğrenim gören 259
9. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin ankete verdikleri cevapların
ve sahip oldukları kavram yanılgılarının nedenlerini daha detaylı incelemek için 5
öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçları,
öğrencilerin soruları cevaplarken sıcak hissetmek, soğuğu algılamak gibi duyusal
deneyimlerine dayalı gözlemlerine sıkça başvurduklarını göstermiştir. Ayrıca, çok
az öğrencinin, ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili kavramları tam ve doğru olarak
açıklayabildikleri belirlenmiştir.
Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusu hakkındaki kavram
yanılgılarını inceleyen diğer bir araştırma, Karakuyu (2006) tarafından yapılmıştır.
Araştırmacı, öğrencilerin madde, ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili kavram yanılgılarını
ortaya

çıkarmak

amacıyla

geçmiş

yılların

üniversite

sınav

sorularından

yararlanılarak hazırlanmış, 25 soru içeren "Kavram Yanılgısı Belirleme Testi”ni
kullanmıştır. Test, çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören toplam 215 9.
sınıf

öğrencisine

uygulanmıştır.

Öğrencilerin

teste

verdikleri

yanıtlar

incelendiğinde, öğrencilerin genellikle ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirine
karıştırdıklarını görülmüştür. Öğrencilerin, kaynama ve buharlaşma olaylarını aynı
olaylar olarak düşündüğü belirlenmiştir.
Yeşilyurt (2006) ise ortaöğretim 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık
kavramları hakkındaki düşüncelerini ve

öğrenme

güçlüklerini

incelemiştir.

Araştırmacı, öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramları hakkında ne düşündüklerini
ortaya koymak için yarı yapılandırılmış mülakatlar yapmıştır. Yapılan mülakatlar
sırasında araştırmacı öğrencilerle bire-bir iletişim, grup şeklinde tartışma ağırlıklı
iletişim ve yazılı iletişim olmak üzere üç değişik şekilde iletişim kurmuştur.
Çalışmaya toplam 240 öğrenci katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular,
öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirinden tam olarak ayırt edemediklerini
göstermiştir. Öğrencilerin, sıcak maddelerin ısısın yüksek olacağına veya ısıtılan
maddelerin sıcak olacağına ilişkin düşüncelerinin olduğu belirlenmiştir.
Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerin, ısı ve sıcaklık konusunu anlama düzeylerini ve bu
konu hakkındaki kavram yanılgılarının ne olduğunu araştıran başka bir çalışma
Keser (2007) tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin, ısı ve sıcaklık konusundaki
kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 25 soruluk bir
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anket hazırlanmıştır. Çalışmaya, çeşitli ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören
toplam 560 kişi katılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin ısı ve
sıcaklık kavramlarını anlama düzeylerinin düşük olduğunu ve her iki kavramı
birbiriyle karıştırdıklarını göstermiştir.
Ortaöğretim öğrencilerinin ısı ve termodinamik konularını anlama düzeylerini
incelemeye yönelik bir başka çalışma Tayland'da gerçekleştirilmiştir.

Bu

çalışmada, Kruatong et al., (2006) ortaöğretim 12. sınıf öğrencilerinin, ısı ve
termodinamik konuları ile ilgili kavramsal yapılarını derinlemesine incelemek
amacıyla hem nitel hem nicel yöntemler kullanmıştır. Araştırmada, öğrencilerin ısı,
sıcaklık, ısı transferi, termal özellikler, yalıtkanlar, iletkenler ve termal eşitlik
kavramları hakkındaki düşüncelerini belirlemek için 12 öğrenci ile röportajlar
yapılmıştır. Daha sonra, röportajlardan elde edilen veriler ve literatürde yer alan
bilgilerden yararlanılarak “Isı ve Termodinamik Kavram Testi” geliştirilmiştir.
Geliştirilen bu test, Bangkok şehrindeki 214 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmada,
Tayland’daki lise öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusu hakkında sahip oldukları
kavram yanılgılarının, batıdaki öğrencilerin kavram yanılgıları ile benzerlik
gösterdiği saptanmıştır.
Aytekin (2010) yaptığı çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık
konusundaki kavramsal bilgi düzeyleri ile bu bilgilerini günlük hayatta kullanabilme
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Araştırmacı, öğrencilerin günlük hayattaki
ısı-sıcaklık ilgili algılarını belirlemek için “Günlük Hayatta Isı ve Sıcaklık” testini,
öğrencilerin ısı-sıcaklık konusundaki bilgi düzeylerini belirlemek için “Kavramsal Isı
ve Sıcaklık” testini geliştirilmiştir. Testler, daha önce ısı ve sıcaklık konusunda ders
almış, toplam 87 ortaöğretim 10. ve 11. sınıf öğrencisine uygulanmıştır.
Araştırmanı sonuçları, öğrencilerin “Günlük Hayatta Isı ve Sıcaklık” testi ve
“Kavramsal Isı ve Sıcaklık” testinden aldıkları başarı puanları arasında anlamlı bir
ilişkinin olduğunu göstermiştir. Bu nedenle araştırmacı, öğrencilerin günlük
yaşantılarında karşılaşabilecekleri olaylarla ilgi kurularak yapılan öğretimin önemli
olduğunu vurgulamıştır.
Aydoğan vd., (2003) ise hem ortaöğretim kurumları hem de üniversitelerde
öğrenim gören öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarını incelemiştir. Araştırmacılar, öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu
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hakkındaki kavram yanılgılarını belirlemek için açık uçlu sorular ve çoktan seçmeli
sorular içeren "Isı ve Sıcaklık Kavram Testi”ni geliştirmiştir. Test, Türkiye'nin çeşitli
illerindeki ortaöğretim kurumlarında ve üniversitelerde öğrenim gören toplam 1017
kişiye uygulanmıştır. Uygulamadan elde edilen veriler analiz edildiğinde, daha
önce fizik dersi almış olan lise ve üniversite öğrencilerinin, benzer kavram
yanılgılarına sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin, sıcaklıklığı daha yüksek
olan cismin ısısının da yüksek olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin,
çoğunlukla ısı ve sıcaklık kavramlarını birbirine karıştırdıkları ve bu kavramları aynı
kavramlar olarak düşündüğü görülmüştür.
Üniversite müfredatında da önemli yeri olan ısı ve sıcaklık konusu hakkında,
öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını inceleyen bir diğer çalışma Kaptan
ve Korkmaz (2001)'a aittir. Araştırmacılar, üniversitede öğrenim gören İlköğretim
Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusunu öğrenme
düzeylerini ve bu konu hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarını incelemiştir.
Öğrencilerin, ısı ve sıcaklık konusundaki öğrenmelerini incelemek için 10 adet açık
uçlu soru içeren bir test geliştirilmiştir. Testte yer alan soruların bir bölümünde,
öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu ile ilgili bazı kavramları açıklanması istenmiştir.
Bazı sorularda ise ısı ve sıcaklıkla ilişkili bazı gündelik olaylar ile ilgili kavramlar, ısı
ve sıcaklık kelimeleri kullanılmaksızın şekiller ve yazı yardımıyla öğrencilere
sunulmuş ve öğrencilerden olayı kendi kavramları ile açıklamaları istenmiştir.
Araştırmaya sınıf öğretmeni adayı olan 65 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçları,
birçok öğrencinin ısı ve sıcaklık konusunu anlamada zorlandıklarını göstermiştir.
Öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramlarını aynı kavramlar olarak düşündüğü ve
sıcak maddeden soğuk maddeye doğru sıcaklığın gideceğine inandıkları
belirlenmiştir.
Ongun (2006) ise üniversite öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusunda sahip
oldukları kavram yanılgılarını ile bilişsel stilleri ve motivasyon stilleri arasındaki
ilişkileri araştırmıştır. Araştırmacı, öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramlarını anlama
düzeylerini ve bu konudaki kavram yanılgılarını tespit etmek için Başer (1996)
tarafından geliştirilmiş Isı ve Sıcaklık Kavram Testi'ni, öğrencilerin bilişsel stillerini
belirlemek için "Saklı Figürler Testi", motivasyon stillerini belirlemek için
"Motivasyon Stilleri Testi"'ni kullanmıştır. Çalışmaya üniversitede öğrenim gören
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Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi toplam 104 kişi katılmıştır. Araştırma
sonuçları, öğrencilerin cisimleri sıcak tutmak için kullanılan en iyi maddelerin yünlü
malzemeler, soğuk tutmak için kullanılan en iyi maddelerin alüminyumdan yapılmış
malzemeler olduğunu düşündüğünü göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin sıcaklığın
maddenin cinsine ve maddenin miktarına bağlı olduğunu düşündüğü tespit
edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin kavram yanılgıları ile motivasyon stilleri ile
arasında bir ilişkinin olmadığını, ancak öğrencilerin sahip oldukları kavram
yanılgıları ile bilişsel stillerin ilişkili olabileceği belirlenmiştir.
Üniversite öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusunu anlama düzeylerini incelemeye
yönelik başka bir çalışma Sydney'de gerçekleştirilmiştir. Tanahoung et al., (2006a)
yaptıkları

projede

Sydney

Üniversitesi'nde

öğrenim

gören

birinci

sınıf

öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık hakkındaki kavramsal anlamalarını incelemiştir.
Araştırmacılar, öğrencilerin termodinamik ile ilgili temel kavramları anlama
düzeylerini belirlemek için Thornton and Sokoloff (2001) tarafından geliştirmiş olan
“Isı ve Sıcaklık Kavramsal Değerlendirme” testini kullanmıştır. Test, toplam 175
öğrenciye öğretimden önce ve sonra uygulanmıştır. Öğrenciler, başarı durumlarına
göre normal ve ileri düzey olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır. Her iki sınıftaki
öğrenciler, geleneksel öğretim programıyla öğrenim görmüştür.

Araştırmanın

sonucunda, ileri düzey sınıftaki öğrencilerin öntest ve sontestten aldıkları puanların
ortalamasının, normal düzeydeki öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Buna karşın, her iki gruptaki öğrencilerin aynı kavramları anlamada
zorlandığı belirlenmiştir. Öğrencilerin anlamada zorluk çektiği konulardan en
önemlilerinin “hal değişimi” ve “transfer olan ısının oranı” konuları olduğu
görülmüştür.
Tanahoung et al., (2006b) yürüttükleri projenin kapsamını, farklı üniversite öğrenim
gören öğrencilerin, ısı ve sıcaklık kavramlarını anlama düzeylerini karşılaştırmak
amacıyla genişletmiştir. Araştırmacılar, Tayland’da ve Avusturalya’daki çeşitli
üniversitelerde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık
kavramlarını anlama düzeylerini incelemiştir. Öğrencilerin termodinamik ile ilgili
temel kavramları anlama düzeylerini tespit etmek amacıyla Thornton and Sokoloff
(2001) tarafından geliştirilmiş olan “Isı ve Sıcaklık Kavramsal Değerlendirme” testi
kullanılmıştır.

Test,

Tayland’da

910

ve

Avusturalya’da

317

öğrenciye,
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termodinamik dersi işlendikten sonra uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen
bulgular, hem Avusturalyalı hem de Taylandlı öğrencilerin “hal değişimi” ve
“transfer olan ısının oranı” konuları ile ilgili kavram yanılgılarının olduğunu
göstermiştir.
Georgiou and Sharma (2010) üniversite öğrencilerinin, termodinamik ile ilgili temel
konular hakkındaki kavramsal yapılarını incelemiştir. Araştırmacılar, öğrencilerin,
hal değişimi, termal eşitlik, sıcaklık, termal temas, özısı, ısı transferi vb. konuları
anlama düzeylerini incelemek için tanılayıcı bir test geliştirmiştir. 12 çoktan seçmeli
soru ve üç açık uçlu soru içeren test geliştirilirken, literatürde yer alan sorulardan
yararlanılmıştır. Test, Sydney Üniversitesi Fizik Bölümü'nde öğrenim gören birinci
ve ikinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin
çeşitli kavram yanılgılarının olduğu ve “ısı transferi” konusunun öğrenciler
tarafından yanlış anlaşıldığı saptanmıştır. Öğrencilerin dondurucuda bulunan bir
buz parçasının sıcaklığının 0˚C olacağına ve suyun her zaman aynı sıcaklıkta
kaynadığına ilişkin fikirlerinin olduğu belirlenmiştir.
Tanahoung et al., (2010) üniversitede öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin, ısı
ve sıcaklık konusu hakkındaki kavramsal yapılarını açık uçlu sorularla incelemiştir.
Araştırmacılar, öğrencilerin termodinamikle ilgili kavram yanılgılarını incelenmek
için 334 öğrenciye iki açık uçlu soru sormuştur. Birinci açık uçlu soruda
öğrencilerden, sıcaklık, ısı, hal değiştirme ısısı, öz ısı kapasitesi ve termal eşitlik
kavramlarını tanımlamaları istenmiştir. İkinci açık uçlu soruda ise öğrencilere, ısı
iletimi ile ilgili kavramsal bir soru sorulmuş ve cevaplarının nedenini açıklamaları
istenmiştir. Öğrencilerin her kavram için verdikleri cevaplar, kategorilere ve anlama
düzeylerine göre sınıflandırılmıştır. Birinci açık uçlu soruya verilen öğrenci
cevapları incelendiğinde, çoğu öğrencinin sıcaklık, ısı, hal değiştirme ısısı, öz ısı
kapasitesi ve termal eşitlik kavramlarını doğru olarak tanımlayamadıkları
belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin, ısı iletimi konusu hakkındaki eksik bilgilere sahip
oldukları görülmüştür. Birçok öğrencinin verdikleri cevaplar için doğru açıklamalar
yapamadıkları belirlenmiştir.
Üniversite öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık konusu hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarını incelemeye yönelik bir başka çalışma Alwan (2011) tarafından
yapılmıştır. Araştırmacı, Alfateh Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin fizik, kimya,
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biyoloji ve matematik gibi farklı alanlarında öğrenim gören toplam 53 öğrencinin ısı
ve sıcaklık konusu ile ilgili kavram yanılgılarını incelemiştir. Öğrencilerin, ısı ve
sıcaklık kavramlarını anlama düzeylerini tespit etmek için araştırmacı tarafından
“Isı ve Sıcaklık Kavramları Testi” geliştirilmiştir. Araştırmacı, bir açık uçlu soru ve
on dokuz çoktan seçmeli soru içeren testi geliştirirken, literatür taraması ve
röportajlardan elde edilen bulgulardan faydalanmıştır. Araştırmada, bir çok
öğrencinin ısı ve sıcaklık kavramlarını birbiriyle karıştırdıkları ve aralarındaki farkı
açıklayamadıkları belirlenmiştir. Ayrıca bazı öğrencilerin, ısının cismin sıcaklığına
bağlı olduğunu düşündüğü saptanmıştır.
Literatürde öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusu hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarının nasıl giderilebileceği ve doğru kavramsal anlamalarla nasıl
değiştirilebileceğini inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. Bu çalışmalardan biri
Kalem vd., (2002)'ne aittir. Öğrencilerin, öğrenme güçlüklerinin giderilmesi ve
sahip

oldukları

kavram

yanılgılarının

bilimsel

olarak

doğru

düşüncelerle

değiştirilebilmesi için çaba harcanması gerektiğini ifade eden araştırmacılar, bir
program geliştirme çalışması yapmıştır. Araştırmacılar, sıcaklık ve ısı konusunda
eğitimden ya da sezgisel görüşlerden kaynaklanan yanlışların düzeltilebilmesi için
çözümler üretmek amacıyla sıcaklık ve ısı konusunun öğretimi ile ilgili bir ünite
programı tasarlamıştır. Araştırmacılar, geliştirdikleri öğretim programı tasarısının,
öğrencilerin sıcaklık ve ısı konusundaki başarılarını yükseltmeye katkısının
olduğunu tespit etmiştir. Gürses vd., (2002) yaptıkları çalışmada, ısı ve sıcaklık
konusunun öğretiminde sürekli değerlendirmeye dayalı öğretimin, üniversite
öğrencilerinin öğrenmeleri üzerindeki etkisini incelemiştir. Isı ve sıcaklık konusu,
üç hafta boyunca kuizler, ödevler, deneyler ve sözlü değerlendirmeleri içeren
sürekli değerlendirme aktiviteleri kullanılarak işlenmiştir. Öğrencilerin anlama
zorluklarını ve kavram yanılgılarını dikkate alarak yapılan sürekli değerlendirme
aktivitelerinin, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve sınıf atmosferini olumlu yönde etkilediği
saptanmıştır. Demirci ve Sarıkaya (2004) yaptıkları çalışmada, sınıf öğretmeni
adaylarının, ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde,
yapısalcı eğitim yaklaşımının etkisini incelemiştir. Araştırmacılar, yapısalcı
yaklaşım ile öğrenim gören öğrencilerin başarılarının, geleneksel yaklaşımla
öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğunu belirlemiştir.
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Öğrencilerin ısı ve sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarını gidermede etkisinin
araştırıldığı bir diğer metot da kavramsal değişime dayalı öğretim yöntemidir. Bu
alanda yapılan araştırmalarda (Başer, 1996; Başer ve Çataloğlu, 2005; Çataloğlu,
2006a; Başer, 2006a; Baser and Geban, 2007; Gürbüz, 2008) kavramsal değişim
yöntemine dayalı öğretimin, ilköğretim öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki
kavram yanılgılarını gidermede, geleneksel öğretim yöntemlerine göre daha etkili
olduğu belirlenmiştir. Başer (2006b) kavram karmaşasına dayalı öğretim
yönteminin öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusunu anlama düzeyine
etkisini incelemiştir. Araştırmacı, kavram karmaşasına dayalı öğretim yönteminin
geleneksel öğretim yöntemine göre öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık
kavramlarını anlama düzeyleri üzerinde daha olumlu etkilerinin olduğunu
saptamıştır. Aydın (2007) ise kavram haritası tekniğinin, ilköğretim 7. sınıf
öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını
gidermede etkili olup olmadığını incelemiştir. Araştırmacı, kavram haritası tekniği
ile öğrenim gören öğrencilerin, geleneksel yöntemi ile öğrenim görenlere göre
daha başarılı oldukları tespit etmiştir. Olgun (2008) ise kavram haritalarının,
ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin, ısı ve sıcaklık kavramlarını anlamasına ve bu
kavramların kalıcılığına etkisini incelemiştir. Araştırma sonuçları, kavram haritası
kullanılarak öğrenim gören öğrencilerin, geleneksel yöntemiyle öğrenim görenlere
göre ısı ve sıcaklık kavramlarını anlamada daha iyi performans gösterdiği
belirlenmiştir. Fakat kavram haritası tekniği ve geleneksel öğretim yönteminin, ısı
ve sıcaklık kavramlarının kalıcılığı üzerindeki etkileri arasında anlamlı bir farklılığın
olmadığı tespit edilmiştir.
Harrison et al., (1999) ise ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin, ısı ve konusu
hakkındaki kavramsal yapılarını incelemiştir. Araştırmacılar, ısı ve sıcaklık
konusunun ortaöğretim 11. sınıf düzeyindeki öğretimi sürecinde, öğrencilerde
meydana gelen bilişsel ve duyuşsal değişiklikleri araştırmışlardır. Öncelikle
çalışmaya katılan öğrencilerin, bu konu hakkındaki alternatif kavramlarını
belirlemek için öntest uygulanmıştır. Daha sonra, öğrencilerin sahip oldukları
alternatif kavramlarını yeniden yapılandırmaları amacıyla kavramsal değişim
stratejisiyle birleştirilmiş sorgulamaya dayalı öğretim yaklaşımı kullanılarak ders
işlenmiştir. Bütün sınıf içi tartışmaları içeren dökümanlar, her bir öğrencinin yazılı
çalışmalarını içeren portfolyolar, öğretmen/araştırmacı gözlemlerini içeren bütün
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nitel veriler toplanmıştır. Araştırmada, Ken isimli bir öğrenciye ait vaka çalışması
genellenerek yorumlanmıştır. Ken’in başlangıçta, ısı ve sıcaklık kavramlarını ayırt
edemediği tespit edilmiştir. Ders aktivitelerinin ve kavramsal değişim stratejisinin,
Ken’in ısı ve sıcaklık kavramlarını ayırt etmesine yardım ettiği görülmüştür.
Akgül (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, üstkavramsal faaliyetlerle
zenginleştirilmiş kavramsal değişim metinlerinin, fen bilgisi öğretmen adaylarının
ısı ve sıcaklık konusundaki kavramsal anlamalarına olan etkisi incelenmiştir.
Araştırmacı,

üstkavramsal

faaliyetlerle

zenginleştirilmiş

kavramsal

değişim

metinlerinin, öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusundaki kavramsal anlama
düzeyleri ve kavram yanılgılarının giderilmesi üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu
belirlemiştir. Turgut ve Gürbüz (2011) ise ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin ısı ve
sıcaklık konusundaki kavram yanılgılarını tespit etmiş ve bu kavram yanılgılarının
giderilmesinde yapılandırmacı 5E modelinin etkisini incelemiştir. Araştırmanın
sonuçları, yapılandırmacı 5E modelinin geleneksel öğretim yöntemine göre
öğrencilerin, ısı ve sıcaklık ile ilgili kavram yanılgılarının giderilmesinde ve
başarılarının arttırılmasında daha etkili olduğunu göstermiştir. Bayram (2010) ise
probleme dayalı öğretim yönteminin, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin, ısı ve
sıcaklık konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermedeki etkisini
incelemiştir. Araştırmacı, probleme dayalı öğretim yönteminin geleneksel öğretim
yöntemine göre kavram yanılgılarını gidermede daha başarılı olduğu sonucuna
ulaşmıştır.
2.7. Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi
Öğrencilerin

kavram

yanılgılarının

tespit

edilmesinde

bir

çok

teknik

kullanılmaktadır. Öğrencilerin kavram yanılgılarının tespiti için kullanılan en yaygın
veri toplama araçları, röportajlar (Osborne and Gilbert, 1980), çoktan seçmeli
testler (Wiser, 1986; Beichner, 1994; Başer, 1996), iki-aşamalı testler (Franklin,
1992; Tan et al., 2002; Tan et al., 2005) ve üç-aşamalı testler (Eryılmaz ve
Sürmeli, 2002; Peşman and Eryılmaz, 2010; Eryılmaz, 2010; Arslan et al.,
2012)'dir. Bunların yanı sıra, kavram haritaları, analojiler ve çizimler kavram
yanılgılarının belirlenmesinde kullanılabilecek diğer alternatif ölçme değerlendirme
araçları arasındadır (Şen and Aykutlu, 2008; Aykutlu ve Şen, 2011; Aykutlu ve
Şen, 2012).
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Bu bölümde, literatürde öğrencilerin kavram yanılgılarını teşhis etmeye yönelik
kullanılan veri toplama araçlarından mülakatlar, çoktan seçmeli testler, iki-aşamalı
testler ve üç-aşamalı testler sunulmaktadır.
2.7.1. Mülakatlar
Mülakatlar öğrencilerin bilişsel yapıları hakkında bilgi edinmek amacıyla kullanılan
metotlardan biridir. Osborne and Gilbert (1980) öğrencilerin dünyaya ilişkin
görüşlerini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, örnek durumlara dayalı
mülakat tekniğini kullanmıştır. Bu mülakat tekniğini kullanılırken öğrencilere bilinen
bir durumu tasvir eden iki farklı türde kart gösterilmiştir. Bu kartlardan bazıları
çeşitli kavramlar ile ilgili örnekleri içerirken, bazıları içermemektedir. Araştırmacılar
her iki durumda da öğrencilere kartla ilgili düşüncelerinin nedenlerini sormuş ve
öğrencilerin kavramsal yapılarını ortaya çıkarmayı amaçlamıştır.
Osborne

and

Gilbert

(1980)

örnek

durumlara

dayalı

mülakatların

hem

avantajlarının hem de dezavantajlarının olduğunu ifade etmektedir. Bu mülakat
tekniğinin avantajları şunlardır (Osborne and Gilbert, 1980):
1. Mülakatlar geniş bir yaş aralığına uygulanabilir.
2. Mülakatlar röportajı yapan kişi ve katılımcı için eğlencelidir.
3. Mülakatlar araştırmanın esnekliği ve derinliği açısından yazılı cevaplara
göre daha avantajlıdır.
4. Örnekleri sınıflandırmak bir tanımı sormaktan daha uygun ve etkilidir.
5. Mülakatlarda öğrencinin doğru bilimsel görüşlerini sınamaktan çok
öğrencilerin görüşleriyle ilgilenilir.
Osborne and Gilbert (1980)'e göre örnek durumlara dayalı mülakatların
dezavantajları ise şunlardır:
1. Sınırlandırılmış fakat yeterli örnek grubunu seçmede problem vardır.
2. Mülakatlar sırasında sunulan örneklerin sırası öğrencilerin yanıtlarını
etkileyebilmektedir.
3. Mülakat süreci, mülakatların dökümantasyonu ve analizleri zaman
alıcıdır.
4. Mülakatlar ve mülakattan elde edilen verilerin analizi ile ilgili zorluklar
(örneğin kısaca raporlaştırma) vardır.
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2.7.2. Çoktan seçmeli testler
Çoktan seçmeli testler, yaygın olarak kullanılan veri toplama araçlarından biridir.
Çoktan seçmeli testlerde öğrencilere her soru ile birlikte bu sorunun doğru cevabı
ve onun cevabı sanılabilecek olan ifadelere yer verilmektedir. Öğrencilerden
sorunun doğru cevabının bu ifadelerden hangisi olduğunu belirtmesi istenmektedir
(Özçelik, 1998).
Özçelik (1998)'e göre çoktan seçmeli testler şimdiye kadar geliştirilmiş en üstün
ölçme araçlarıdır. Çoktan seçmeli testlerin üstünlükleri şunlardır (Özçelik, 1998):
1. Çoktan seçmeli testler ile belli bir sınav süresi içinde çok sayıda soru
sorulabilir.
2. Bir ünite veya dersin birkaç ünitelik bölümü içinde öğretilen davranışların
tümü, planlı şekilde hazırlanan bir test ile etkili olarak yoklanabildiği için, iyi
hazırlanmış çoktan seçmeli testlerin kapsam geçerliği yüksektir.
3. Çoktan seçmeli testler ile çok sayıda soru sorulabilmesi, soruların açık ve
anlaşılır olması koşuluyla güvenirliğin de yüksek olmasını sağlar.
4. Çoktan seçmeli testlerde sorular cevaplanırken, hangi seçeneğin doğru
cevap olduğu bulunmaktadır. Bu soruların puanlanması sırasında, cevabın
doğruluk derecesi belirlenemediği için çoktan seçmeli testler tamamen
objektiftir.
5. Çoktan seçmeli testlerde cevapların puanlanması, hemen hemen herkes
tarafından, hatta optik okuyucular yardımıyla yapılabilmektedir. Optik
okuyucu ile puanlama, sınavın büyük gruplara uygulanmasında kolaylıklar
sağlamaktadır.
6. Çoktan seçmeli soruların birçok çeşidi vardır. Bu nedenle, bu sorular ile
hemen hemen her türlü bilişsel yeterlilik ölçülebilmektedir.
Çoktan seçmeli test soruları, öğrencilerin başarılarını belirlemek amacıyla
kullanılabildiği gibi, öğrencilerin kavram yanılgılarını teşhis etmek için de
kullanılabilmektedir. Bir başarı testindeki çoktan seçmeli sorular, bir doğru cevap
seçeneği ve çeldirici seçeneklerden oluşmaktadır. Çeldirici seçenekler öğrencilerin
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sıkça yaptığı hatalardan yararlanılarak hazırlanmaktadır. Başarı testlerinde olduğu
gibi kavram yanılgısı testindeki çoktan seçmeli sorular da, bir doğru cevap
seçeneği ve yanlış seçeneklerden oluşmaktadır. Fakat, kavram yanılgısı
testlerinde yanlış seçenekler hata yapan öğrencileri çeldiren şekilde değil, bu
konuyla

ilgili

kavram

kargaşası

yaşayan

öğrencileri

çeldiren

şekilde

hazırlanmaktadır. Böylece, öğrencilerin seçtiği yanlış seçeneğe göre hangi kavram
yanılgısına sahip olduğu tespit edilebilmektedir. Kavram yanılgısı testlerindeki
yanlış seçenekler sayesinde, öğrencilerin bir konu hakkındaki fikirlerine ilişkin
daha çok bilgi edinilebilmektedir (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002).
Çoktan seçmeli testlerin avantajlarının yanında, öğrencilerin kavramsal yapılarını
belirlenmedeki etkililiğiyle ilgili çeşitli eleştiriler de vardır. Rollnick and Mahooana
(1999)'ya göre çoktan seçmeli test soruları, öğrenenin konu hakkındaki fikirleri ile
ilgili derinlemesine bilgi edinilmesine imkan vermemektedir. Çünkü bazı öğrenciler,
testteki sorulara doğru yanıtlar verdikleri halde, cevaplarının nedenini söylemeleri
istendiğinde yanlış açıklamalar yapmaktadır.
Beichner (1994) ise öğrencilerin bilişsel yapılarını incelemeye yönelik kullanılan
veri toplama araçlarının avantajlarının yanında dezavantajlarının da olabileceğini
vurgulamıştır. Öğrencilerin fiziği anlama düzeylerinin incelenmesi için tek yolun
çoktan seçmeli testler olmadığı, mülakatların da etkililiği kanıtlanmış bir teknik
olduğu ifade edilmektedir. Fakat, hem mülakatların hem de çoktan seçmeli
testlerin avantajları ve dezavantajları vardır (Beichner, 1994). Mülakatlar geniş bir
yaş aralığına uygulanabilmekte ve öğrencilerin cevaplarının nedenlerini detaylı
olarak inceleme imkanı vermektedir. Araştırmanın esnekliği ve derinliği açısından
mülakatlar yazılı cevaplara göre daha avantajlıdır. Buna karşın, mülakatların
yapılışı, raporlaştırılması ve analizi zaman alıcıdır (Osborne and Gilbert, 1980).
Çoktan seçmeli testler ise rahatlıkla büyük örnekleme uygulanabilmektedir. Elde
edilen veriler kolay analiz edilebildiği için, bulguların genellenebilirliği de
yükselmektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü, hem çoktan seçmeli testlerin hem de
mülakatların

birlikte

kullanılmasının

daha

etkili

olacağı

vurgulanmaktadır

(Beichner, 1994).
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Çoktan seçmeli test sorularının sınırlılıklarını giderebilecek bir yöntem de Tamir
(1971) tarafından önerilmiştir. Araştırmacıya göre öğrencilere ait alternatif
kavramları içeren çoktan seçmeli test sorularının kullanılması gereklidir. Bu
nedenle, alternatif seçeneklerin oluşturulabilmesi için öğrencilerin sorularda
seçtikleri fikirlerin nedenini söylemelerine ihtiyaç duyulmuştur. Sonuçta, Tamir
(1989) çoktan seçmeli test soruları ile birlikte gerekçelendirme kullanılmasının
öğrencilerin öğrenmelerinin belirlenmesinde duyarlı ve etkili bir yol olabileceğini
tespit etmiştir. Test sorularında gerekçelendirme kullanımına yönelik yapılan
araştırmalardan elde edilen olumlu sonuçlar, iki-aşamalı testlerin geliştirilmesine
yol açmıştır (Treagust, 2006).
2.7.3. İki-aşamalı testler
İki-aşamalı testler, öğrencilerin cevaplarının altında yatan nedenleri etkili şekilde
teşhis edilmesine imkan veren veri toplama araçlardır (Tan et al., 2005). İkiaşamalı testlerin birinci aşamasında çoktan seçmeli bir soru bulunurken, ikinci
aşamasında

birinci

aşamada

verilen

cevabın

nedenini

soran

bir

soru

bulunmaktadır (Treagust, 2006). Bu şekilde, iki-aşamalı testlerle öğrencilerin
cevaplarının arkasında yatan nedenleri ölçemeyen çoktan seçmeli testlerin
sınırlılığı giderilebilmektedir (Eryılmaz, 2010).
İki-aşamalı testlerin avantajları olduğu kadar bazı dezavantajları da vardır. İkiaşamalı testler, öğrencilerin testlerden aldıkları kavram yanılgısı puanlarını
olduğundan daha yüksek hesaplamakta (Griffard and Wandersee, 2001) ve
öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarını bilgi eksikliklerinden ayırt
edememektedir (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002).
Hasan et al. (1999) bilgi eksikliğinin kavram yanılgısından ayırt edilebilmesi için
basit ve etkili bir yol geliştirmiştir. Araştırmacılar öğrencilerin teşhis testlerindeki
sorularla birlikte, verdikleri cevaptan ne kadar emin olduklarını ifade edebilecekleri
bir indeksin kullanımını önermiştir. Kişi soruya doğru veya yanlış cevap verip,
indeksten düşük puan alıyorsa, bu durum kişinin bilgi eksikliğinin olduğuna işaret
etmektedir. Eğer kişi soruya doğru cevap verip, indeksten yüksek puan alıyorsa;
bu bulgu kişinin verdiği doğru cevabın kesinliğinin bir göstergesidir. Buna karşılık,
kişi yanlış cevap verip, indeksten yüksek puan alıyorsa; bu durum kişinin kavram
yanılgısına sahip olduğuna işaret etmektedir (Hasan et al., 1999). Bu şekilde,
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öğrencilerin

sorulara

verdikleri

cevapların

kesinliği

tespit

edilebildiği

için

araştırmacılar (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002; Kutluay, 2005; Peşman, 2005; Türker,
2005; Aydın, 2007; Eryılmaz, 2010; Peşman and Eryılmaz, 2010; Arslan et al.,
2012) iki-aşamalı test soruları ile birlikte indeks kullanmışlardır.
2.7.4. Üç-aşamalı testler
Üç-aşamalı testin ilk iki aşaması iki-aşamalı testle aynıdır. Ancak üç-aşamalı
testte, iki-aşamalı test maddelerine ilave olarak cevaplayıcıya ilk iki aşamada
verdiği cevaplardan emin olup olmadığını soran üçüncü bir aşama daha
bulunmaktadır (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002).
Üç-aşamalı testler, hem başarı testi hem de kavram yanılgısı testi olarak
kullanılabilmektedir. Üç-aşamalı test bir başarı testi gibi öğrencilerin doğru
kavramsal anlamalarını belirlemeye yönelik kullanılmak istendiğinde, öğrencinin
birinci aşamadaki doğru seçenek ile birlikte ikinci aşamada ilgili doğru nedeni
seçmesi ve verdiği cevaptan emin olduğunu belirtmesi gereklidir. Buna karşın, üçaşamalı test öğrencilerin kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla bir teşhis
testi gibi kullanılmak isteniyorsa, öğrencinin birinci aşamada kavram yanılgısı
içeren alternatif seçenek ile birlikte ikinci aşamada kavram yanılgısıyla ilgili neden
içeren seçeneği tercih etmesi ve cevabından emin olduğunu belirtmesi gereklidir
(Eryılmaz, 2010).
Eryılmaz (2010)'a göre bir çok öğretmen ve araştırmacı başarı testlerinin
geliştirilmesi

sürecine

aşina

olduğu

halde,

kavram

yanılgısı

testlerinin

geliştirilmesiyle ilgili bilgi sahibi olmayabilir. Bundan dolayı, Eryılmaz (2010) başarı
testi ve kavram yanılgısı testi arasındaki farkların özellikle kavram yanılgısı testi
geliştirilmesi sürecinde dikkate alınması gerektiğini ifade etmiş ve testler
arasındaki farkları Çizelge 2.1.'deki gibi özetlemiştir.
Öğrencilerin bilişsel yapılarını belirlemek amacıyla kullanılan diğer veri toplama
araçları

gibi,

üç-aşamalı

testlerin

de

bazı

avantajları

ve

dezavantajları

bulunmaktadır. Eryılmaz ve Sürmeli (2002)'ye göre üç-aşamalı testler ile
öğrencilerin sorulara verdikleri cevapların kesinliği belirlenebildiği için, kavram
yanılgıları hatalardan ve bilgi eksiklerinden dolayı yapılan hatalardan rahatça ayırt
edilebilmektedir. Bu bulgu, üç-aşamalı testlerin iki-aşamalı ve klasik çoktan
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seçmeli testlere kıyasla kavram yanılgılarını daha geçerli olarak ölçtüğünün bir
göstergesidir (Eryılmaz ve Sürmeli, 2002). Fakat, üç-aşamalı testlerin diğer ölçme
araçlarına kıyasla avantajlarının olmasına rağmen, geçerlik ve güvenirliklerine
ilişkin çeşitli problemlerin olduğu ve bu testlerin güvenirlik katsayılarının çok düşük
olduğu ifade edilmektedir (Eryılmaz, 2010).
Çizelge 2.1. Başarı testleri ile kavram yanılgısı testleri arasındaki farklar (Eryılmaz,
2010; s.55).
Kriter

Başarı Testleri

Kavram Yanılgısı Testleri

Amaç

Genelde not verme, çok az

Tanılama amaçlı kullanılır.

dönüt verme veya sınıflama
amaçlı kullanılır.
Maddelerin

Kavramsal ve niceliksel

Genellikle kavramsal

Doğru cevap seçeneklerine

Doğru cevap seçeneklerine

göre puanlama yapılır.

veya kavram yanılgısını ölçen

Türü
Puanlama

seçeneklere göre puanlama
yapılır.
Kapsam

Kapsam geçerliğini göstermek Kapsam geçerliğini göstermek

Geçerliği

için

Değerlendirme

soruların

hangi

hedef için soruların hangi kavram

davranışları ölçtüğü listelenir.

yanılgısını ölçtüğü listelenir.

Norm dayanaklı değerlendirme

Kriter

dayanaklı

değerlendirme
Güvenirlik

Başarı

testlerinin

genellikle

güvenirliği Kavram yanılgısı testlerinin

kavram

yanılgısı güvenirliği genellikle başarı

testlerinden yüksektir.

testlerinden daha düşüktür.

2.8. Üç-Aşamalı Testler İle İlgili Araştırmalar
Literatürde üç-aşamalı testlerin kullanımı çok yaygın değildir (Eryılmaz, 2010).
Fizik eğitiminde, fiziğin çeşitli konularında geliştirilmiş sınırlı sayıda üç-aşamalı
testin bulunduğu görülmüştür. Bu bölümde, fizik eğitiminde üç-aşamalı test
geliştirmeye yönelik yapılmış çalışmalardan bazıları sunulmaktadır.
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Eryılmaz ve Sürmeli (2002) yaptıkları çalışmada, 9. sınıf lise öğrencilerinin ısı ve
sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarını belirlemek için üç-aşamalı çoktan
seçmeli sorulardan oluşan objektif bir test geliştirmeyi ve üç-aşamalı testlerin,
klasik

çoktan

seçmeli

testlerden

farkını

ortaya

çıkarmayı

amaçlamıştır.

Araştırmacılar, Başer (1996) tarafından geliştirilmiş, öğrencilerin ısı ve sıcaklık
konularındaki bilgilerini ölçen 19 soruluk çoktan seçmeli testin sorularını
düzenleyerek 57 soru içeren üç-aşamalı bir test hazırlamıştır. Test, Ankara ilindeki
ortaöğretim

kurumlarında

9.

sınıfında

öğrencisi

olan

toplam

77

kişiye

uygulanmıştır. Araştırmacılar, üç-aşamalı soruların iki-aşamalı ve klasik çoktan
seçmeli test sorularına göre kavram yanılgılarını daha geçerli olarak ölçtüğüne
ilişkin bulgulara ulaşmıştır.
Peşman (2005) tarafından yapılan çalışmada 9. sınıf öğrencilerinin basit elektrik
devreleri hakkındaki kavram

yanılgılarını

ölçebilecek üç-aşamalı bir test

geliştirilmiştir. Araştırmada öncelikle ilgili literatür taraması yapılmış ve öğrencilerin
basit elektrik devrelerini kavrayışları hakkında bilgi toplamak amacıyla mülakatlar
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı literatür taraması ve mülakat sonuçlarından
yararlanarak açık-uçlu sorular içeren bir test geliştirmiştir. Test, 9. sınıfta öğrenim
gören toplam 99 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmacı öğrencilerin açık-uçlu
sorulara verdikleri cevapları benzerliklerine göre kategorize etmiş ve üç-aşamalı
Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi’nin (BEDTT) çeldiricilerinin oluşturulmasında
kullanmıştır. Üç-aşamalı BEDTT 9. sınıfta öğrenim gören 124 öğrenciye
uygulanmıştır. Araştırmacı BEDTT'nin yapı geçerliğine incelemek için öncelikle
testin ilk iki aşamasından aldıkları doğru cevap puanları ile güven seviyeleri
arasındaki korelasyonu incelemiş ve puanlar arasında pozitif bir korelasyonun
olduğunu tespit etmiştir. Araştırmacı testin yapı geçerliği incelemek için
öğrencilerin testte aldıkları puanları açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve testin
kabul edilebilir olan üç mantıklı faktörden oluştuğunu tespit etmiştir. Ayrıca
araştırmacı testin kapsam geçerliğine ilişkin bulgular toplamak için yanlış sebepli
doğruların ve doğru sebepli yanlışların oranlarını hesaplamış ve sırasıyla % 17.47
ve %10.82 olarak bulmuştur. Öğrencilerin testteki soruların üç aşamasına birden
verdiği doğru cevaplar ve kavram yanılgısı cevapları için Cronbach Alfa güvenirlik
katsayısı hesaplanmış ve sırasıyla .69 ve .33 olarak tespit edilmiştir. Araştırmacı
BEDTT'nin öğrencilerin basit elektrik devreleri hakkındaki anlama düzeylerini
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geçerli ve güvenilir olarak belirlemede kullanılabileceğini, fakat öğrencilerin kavram
yanılgılarını belirlemek amacıyla kullanılması durumunda sonuçların güvenilir
olmayabileceğini ifade etmiştir.
Türker (2005) öğrencilerinin kuvvet ve hareket konusu ile ilgili kavram yanılgılarını
ölçmek için bir üç-aşamalı test geliştirmiştir. Araştırmacı, "Kuvvet Kavram Testi
(Force Concept Inventory)"nin Türkçe versiyonunu kullanarak, açıklama gerektiren
"Kuvvet ve Hareket Testi"ni geliştirmiş ve 11. sınıfta öğrenim gören 79 öğrenciye
uygulamıştır. Daha sonra, öğrencilerin testteki açık uçlu sorulara verdikleri
cevapları kategorize etmiş ve üç-aşamalı "Kuvvet ve Hareket Testi (ÜBKHT)"nin
geliştirilmesinde kullanmıştır. Araştırmacı, üç-aşamalı ÜBKHT'yi 11. sınıfta
öğrenim gören 207 öğrenciye uygulamıştır. ÜBKHT’nin yapı geçerliğini incelemek
için öğrencilerin, testin ilk iki aşamasından aldıkları doğru cevap puanları ile güven
seviyeleri arasındaki korelasyonu ve testin ilk iki aşamasından aldıkları kavram
yanılgısı puanları ile güven seviyeleri arasındaki korelasyonu incelemiştir. Testin,
yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlamak amacıyla öğrencilerin doğru cevap
puanları ve kavram yanılgısı puanları için açımlayıcı faktör analizi yapmıştır.
Araştırmacı, testin kapsam geçerliğini incelemek için doğru sebepli yanlışların ve
yanlış sebepli doğruların oranlarını hesaplamış, sırasıyla %6 ve %8 olarak tespit
etmiştir. ÜBKHT'nin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı doğru cevap puanları ve
kavram yanılgısı puanları için sırasıyla .48 ve .62 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmacı, ÜBKHT'yi öğrencilerin doğru kavramsal anlamalarını belirlemek için
bir başarı testi gibi kullanmanın kavram yanılgısı testi olarak kullanmak kadar
güvenilir olmayabileceğini ifade etmiştir.
Kutluay (2005) yaptığı çalışmada, 11. sınıf öğrencilerinin geometrik optik
hakkındaki kavram yanılgılarını ölçen üç-aşamalı test geliştirmeyi amaçlamıştır.
Araştırmacı, literatür taramasına dayalı alarak bir mülakat formu geliştirmiş ve 11.
sınıfta öğrenim gören 15 öğrenciye uygulamıştır. Mülakatlardan elde edilen
sonuçlara ve literatüre dayalı olarak açık-uçlu sorular içeren bir test geliştirmiştir.
Açık-uçlu sorular içeren test 11. sınıf öğrencisi olan toplam 141 kişiye
uygulanmıştır. Öğrencilerin, testte yer alan açık-uçlu sorulara verdikleri cevapları
frekanslarına göre kategorize ederek, bu kategorileri üç-aşamalı "Geometrik Optik
Kavram Yanılgısı Testi (ÜAGOKYT)"nin ikinci aşama sorularının çeldirici
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seçeneklerini oluşturmada kullanmıştır. Daha sonra, ÜAGOKYT 11. sınıfta
öğrenim gören 141 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmacı, ÜAGOKYT’nin yapı
geçerliğini incelemek için testin ilk iki aşamasından alınan doğru cevap puanları ile
güven seviyeleri arasındaki korelasyonu hesaplamış ve açımlayıcı faktör analizi
yapmıştır. Ayrıca, yanlış sebepli doğruların ve doğru sebepli yanlışların oranlarını
hesaplanmış, sırasıyla %28.2 ve %3.4 olarak tespit etmiştir. Öğrencilerin üçaşamalı testten aldıkları doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları için
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısını sırasıyla .55 ve .28 olarak hesaplamıştır.
Aydın (2007) ise 10. sınıf öğrencilerinin kinematik grafiklerini anlama zorluklarını
ölçen üç-aşamalı bir test geliştirmiştir. Araştırmacı, üç-aşamalı testin geliştirilmesi
sürecinde, Beichner (1994) tarafından geliştirilen ve Delialioğlu (2003) tarafından
Türkçe'ye uyarlanan "Kinematik Grafiklerini Anlama Sınavı"nı kullanmıştır. Testin
her sorusunun altına, öğrencilere cevaplarının nedenlerini soran açık uçlu birer
soru eklemiştir. Ayrıca araştırmacı, sorulardaki seçeneklere, öğrencilerin farklı
fikirlerini yazabilecekleri boş şıklar eklemiş ve "Kinematik Grafiklerini Anlama
Sınavı (KGAS)"nı son haline getirmiştir. Araştırmacı, KGAS'yi 10. sınıfta öğrenim
gören 253 öğrenciye uygulamıştır. KGAS’deki açık uçlu sorulara verilen öğrenci
cevaplarını benzerliklere göre kategorize etmiş ve "Üç-aşamalı Kinematik
Grafikleri Testi (ÜBKGT)"nin oluşturulmasında kullanmıştır. Daha sonra, ÜBKGT'yi
10. sınıfta öğrenim gören 495 öğrenciye uygulanmıştır. Araştırmacı, ÜBKGT'nin
yapı geçerliğini incelemek amacıyla testin, ilk iki aşamasından alınan doğru cevap
puanları ile güven seviyeleri arasındaki korelasyonu hesaplamıştır. Ayrıca, testin
yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar bulmak amacıyla doğru cevap puanları ve kavram
yanılgısı puanları için açımlayıcı faktör analizi yapmıştır. Araştırmacı, testteki
yanlış sebepli doğruların ve doğru sebepli yanlışların oranları hesaplanmış,
sırasıyla %3 ve %7 olarak tespit etmiştir. Öğrencilerin üç-aşamalı testten aldıkları
doğru cevapları ve kavram yanılgısı cevapları için Cronbach Alfa güvenirlik
katsayısını sırasıyla .84 ve .69 olarak tespit etmiştir.
Eryılmaz (2010) yaptığı çalışmada, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ısı ve sıcaklık
konuları hakkındaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla üç-aşamalı bir test
geliştirmiştir. Ayrıca araştırmacı, kavram yanılgısı testlerinin güvenirliği ile ilgili
problemlere ve üç-aşamalı testlerin yapı geçerliğine ilişkin çeşitli sorunlara çözüm
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bulmayı amaçlamıştır. Bunun için, öğrencilerin testten aldıkları kavram yanılgısı
puanlarını farklı bir kodlama kullanarak incelemiştir. Ayrıca, öğrencilerin testten
aldıkları kavram yanılgısı puanları ve doğru cevap puanlarını, güvenirlik ve
geçerlik açısından incelemiştir. Test, fizik eğitim sitesi olarak hizmet veren bir
sitede yayınlanmıştır. Testteki sorular, 1619 lisans, 219 yüksek lisans ve 60
doktora öğrencisi veya mezunları tarafından cevaplandırılmıştır. Araştırmada, üçaşamalı soruların çoktan seçmeli testlere kıyasla başarı ve kavram yanılgısını
ölçmedeki üstünlüğünü gösteren kanıtlara ulaşılmıştır.
2.9. Öğrenme Yönelimleri
Öğrencilerin öğrenme yönelimleri, öğrenmenin niteliğini ve kalıcılığını etkileyen
önemli bir değişkendir (Önder ve Beşoluk, 2010; Senemoğlu, 2011). Bu nedenle,
öğrencilerin öğrenirken nasıl bir öğrenme görevini benimsediklerini belirlemek ve
öğrencilerin bunları tercih etmesini etkileyen değişkenleri ortaya çıkarmak oldukça
önemlidir (Ekinci, 2008).
Öğrenme yönelimleri ile ilgili çalışmalarda, öğrencilerin benimsedikleri öğrenme
görevini tanımlayan çeşitli adlandırmalar vardır. Öğrenirken ezberlemeyi tercih
eden öğrencilerin öğrenme yönelimi yüzeysel veya ezbere öğrenme yönelimi
olarak tanımlanırken; yeni öğrenilen kavramlar ve önceki öğrenilen kavramlar
arasında ilişkiler kuran bir öğrenme görevini tercih eden öğrencilerin öğrenme
yönelimi derinlemesine veya anlamlı öğrenme yönelimi olarak tanımlanmaktadır
(Tekkaya and Yenilmez, 2006).
Ausubel'e göre anlamlı öğrenme yeni bilginin olduğu gibi değil, planlı ve anlamlı
olarak bilişsel yapının içine yerleştirilmesidir. Buna karşın ezbere öğrenme, yeni
bilginin olduğu gibi, plansız ve anlamlı olmayacak şekilde bilişsel yapının içine
dahil edilmesidir (Novak, 1993).
Öğrenmenin nasıl meydana geldiğini açıklayan kuramlardan biri olan Ausubel'in
öğrenme kuramı "öğrenmeyi etkileyen en önemli faktör, öğrencinin mevcut bilgi
birikimidir" düşüncesine dayanmaktadır (Çepni vd., 1997). Ausubel'e göre anlamlı
öğrenmede önemli olan nokta, öğrencilerin yeni bilgiyi veya düşünceyi
kendisindeki mevcut bilgi yapısı ile bilinçli şekilde ilişkilendirmesidir (Novak, 1993).
Araştırmacıya göre anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için üç koşulun olması
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gerekmektedir. En azından öğrenmenin başlangıç aşamasında, bu üç koşuldan
biri eksikse öğrenme gerçekleşemez. Bu koşullar şunlardır (Novak, 1993):
1. Öğrenilmesi gereken materyalin potansiyel bir anlamı olmalıdır.
2. Öğrencinin, yeni öğrenmeyi sağlamaya ve yeni düşünceleri özümsemeye
hizmet edebilecek fikirlere ve ilintili olan kavramlara sahip olması gereklidir.
3. Öğrencinin, yeni bilgiyi kendinde var olan bilişsel yapıyla anlamlı olarak
ilişkilendirmesi gereklidir.
2.10. Öğrenme Yönelimleri İle İlgili Araştırmalar
Literatürde, öğrencilerin bir konuyu anlama düzeyleri ile öğrenme yönelimleri
arasındaki

ilişkileri

incelemeye

yönelik

çeşitli

çalışmalar

mevcuttur.

Bu

çalışmalardan biri Cavallo (1996) tarafından yapılmıştır. Araştırmacı, öğrencilerin
öğrenme yönelimleri, mantıksal düşünme yetenekleri, genetik konularını anlama
düzeyleri

ve

genetik problemlerini çözme

yetenekleri arasındaki ilişkileri

incelemiştir. Çalışmaya 10. sınıf öğrencisi olan toplam 189 kişi katılmıştır. Genetik
konusu, laboratuvar tabanlı öğrenme evresi yaklaşımı ile işlenmiştir. Araştırmacı,
öğrencilerin genetik konusu ile ilgili anlama düzeylerini belirlemek için çoktan
seçmeli ve açık-uçlu formatta olmak üzere iki ölçme aracını kullanmış ve
öğretimden önce ve sonra öğrencilere uygulamıştır. Öğrencilerin öğrenme
yönelimlerini belirlenmek için 24 maddeden oluşan "Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği"ni
kullanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerini belirlemiştir.
Araştırmadan elde edilen veriler, korelasyon analizi ve regresyon analizi ile
incelenmiştir. Analiz sonuçları, anlamlı öğrenme yöneliminin, öğrencilerin genetik
kavramları arasındaki ilişkileri anlama düzeyinin en önemli yordayıcısı olduğunu
göstermiştir. Öğrencilerin mantıksal düşünme yeteneklerinin ise genetik ile ilgili
problemleri çözmedeki başarısının en önemli yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.
BouJaoude et al., (2004) tarafından yapılan araştırmada ise öğrencilerin kimyadaki
kavramsal problemleri ve algoritmik problemleri çözmedeki performansları ile
öğrenme yönelimleri, mantıksal düşünme yetenekleri ve zihinsel kapasiteleri
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya 11. sınıfta öğrenim gören 68 öğrenci
katılmıştır. Öğrencilerin kimya problemlerini çözmedeki yeteneklerini belirlemek
amacıyla, öğrencilere kavramsal ve algoritmik kimya problemleri sorulmuştur.
Ayrıca, öğrencilerin öğrenme yönelimleri, mantıksal düşünme yetenekleri ve
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zihinsel kapasiteleri belirlenmiştir. Bunun için, veri toplama aracı olarak sırasıyla
"Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği", "Mantıksal Düşünme Yetenek Testi" ve "Şekilsel
Kesişim

Testi"

kullanılmıştır.

Araştırma

sonuçları,

öğrencilerin

kavramsal

problemlere kıyasla algoritmik problemleri daha iyi çözdüklerini göstermiştir.
Ayrıca, anlamlı öğrenen öğrencilerin, kavramsal kimya problemlerini çözmedeki
performanslarının ezbere öğrenenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Öğrenme yönelimleri, mantıksal düşünme yetenekleri ve zihinsel kapasitenin,
öğrencilerin

kavramsal

ve

algoritmik

kimya

problemlerini

çözmedeki

performanslarının anlamlı birer yordayıcısı olup olmadığını incelemek için
regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda, öğrencilerin kavramsal
kimya problemlerini çözmedeki performanslarının %18'inin öğrencilerin mantıksal
düşünme yetenekleri, %8'inin ise öğrencilerin öğrenme yönelimleri ve zihinsel
kapasiteleri tarafından anlamlı olarak yordandığı tespit edilmiştir. Fakat bu üç
değişkenin,

öğrencilerin

algoritmik

kimya

problemlerini

çözmedeki

performanslarının anlamlı birer yordayıcısı olmadığı saptanmıştır.
Cavallo et al., (2004) üniversitede öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin,
öğrenme ve motivasyon yapılarında, yıl boyunca meydana gelen farklılıkları ve
değişimleri incelemiştir. Ayrıca araştırmacılar, bu değişkenlerin fizik başarılarını ve
fiziği anlama düzeylerini nasıl etkilediğini incelemiştir. Araştırmada, öğrencilerin
öğrenme yönelimleri, güdüsel hedefleri, özyeterlik algıları, epistemolojik inançları,
mantıksal düşünme yetenekleri ve fizik kavramlarını anlama düzeyleri, dönemin
başında ve sonunda belirlenmiştir. Ayrıca, dönem sonundaki fizik ders başarıları
saptanmıştır. Çalışmaya Amerika Birleşik Devletlerindeki çeşitli üniversitelerden
toplam 290 kişi katılmıştır. Araştırmacılar, kız öğrencilere kıyasla erkek
öğrencilerin, özyeterlik algılarının, performans hedeflerinin ve fiziği anlama
düzeylerinin daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin sahip
oldukları bilişsel ve duyuşsal özelliklerin, fiziği anlama düzeylerini ve fizik
başarılarını anlamlı olarak yordayıp yordamadığını incelemek için regresyon
analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrenme ve motivasyonla ilgili farklı
değişkenlerin, kız ve erkek öğrencilerin başarıları açısından önemli olabileceğine
ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Özyeterlik algısının hem kız hem de erkek öğrencilerin
fiziği anlama düzeylerini ve fizik başarılarını anlamlı olarak yordadığı tespit
edilmiştir. Ayrıca mantıksal düşünme yeteneğinin, kız öğrencilerin anlama
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düzeylerini ve başarılarını anlamlı olarak yordadığı belirlenmiştir. Bunun dışında,
erkek öğrencilerin öğrenme hedeflerinin ve ezbere öğrenme yöneliminin, fiziği
anlama düzeylerini ve fizik başarılarını negatif yönde yordadığı saptanmıştır.
Atay (2006) geleneksel ve öğrenme evresi yöntemi ile ders işlenen sınıflardaki
öğrencilerin, sahip oldukları bilişsel ve güdüsel değişkenlerin genetik kavramları
anlamaları üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu amaçla araştırmacı, öğrenme
evresi ve geleneksel yaklaşım sınıflarındaki öğrencilerin, cinsiyetleri, ön bilgileri,
anlamlı öğrenme yönelimleri, mantıksal düşünme yetenekleri, güdüsel inançları,
denetim odakları ve Fen Bilgisi dersine olan tutumları ile genetik başarıları
arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışma Ankara ilindeki iki ilköğretim okulunun 8.
sınıfında öğrenim gören 213 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya
katılan öğrencilerden deney (N=104) ve kontrol grubu (N=109) oluşturulmuştur.
Deney grubundaki öğrenciler öğrenme evresi modeli, kontrol grubundaki
öğrenciler ise geleneksel yaklaşım ile genetik konusunu işlemiştir. Araştırmacı,
öğrencilerin genetik konusu ile ilgili başarıları, öğrenme yönelimleri, mantıksal
düşünme yetenekleri, güdüsel inançları, denetim odakları ve Fen Bilgisi dersine
yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak "Genetik Başarı
Testi", "Öğrenme Yaklaşımı Anketi", "Mantıksal Düşünme Testi", "Güdüsel İnanç
Ölçeği", "Denetim Odağı Ölçeği" ve "Fen Bilgisi Tutum Ölçeği" kullanmıştır.
Araştırmacı, öğrenme evresi modelinin geleneksel yaklaşıma göre öğrencilerin
genetik başarılarını arttırmada daha etkili olduğunu saptamıştır. Ayrıca, öğrenme
evresi modeli ile öğretim yapılan sınıflarda başarının temel belirleyicilerinin,
öğrencilerin anlamlı öğrenme yönelimleri (%49.6) ve Fen Bilgisi'ne yönelik
tutumları (%11.8) olduğunu tespit etmiştir. Geleneksel yaklaşımla ders işlenen
sınıflarda ise başarının temel belirleyicilerinin Fen Bilgisine yönelik tutumları (%44)
ve mantıksal düşünme yeteneklerinin (%9.8) olduğu, geriye kalan %5.7'lik
varyansın ise öğrencilerin ön bilgileri, denetim odakları ve anlamlı öğrenme
yönelimleri ile açıklandığı saptanmıştır.
Yenilmez (2006) öğrencilerin önbilgileri, öğrenme yönelimleri, mantıksal düşünme
yetenekleri ve öğretimde kullanılan farklı öğrenme modellerinin, fotosentez ve
bitkilerde solunum konusunu anlamadaki etkisini incelemiştir. Çalışmaya ilköğretim
8. sınıfta öğrenim gören toplam 233 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler, deney grubu
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(N=117) ve kontrol grubu (N=116) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Deney
grubundaki öğrenciler kavramsal değişime dayalı öğretim yöntemi, kontrol
grubundaki öğrenciler geleneksel öğretimle ders işlemiştir. Öğrencilerin fotosentez
ve bitkilerde solunum konularındaki kavram yanılgılarını belirlemek için Haslam ve
Treagust (1987) tarafından geliştirilen iki aşamalı "Fotosentez ve Bitkilerde
Solunum Kavram Testi" kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini
belirlemek için "Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği", mantıksal düşünme yeteneklerini
belirlemek için "Mantıksal Düşünme Yetenek Testi" kullanılmıştır. Araştırmanın
sonuçları öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularında kavram
yanılgılarının olduğunu göstermiştir. Kavramsal değişim yöntemi ile öğrenim gören
öğrencilerin konuyu anlama düzeylerinin, geleneksel yöntemle öğrenim görenlere
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubundaki öğrencilerin
başarılarının temel belirleyicisinin önbilgileri, kontrol grubundaki öğrencilerin
başarılarının temel belirleyicisinin ise mantıksal düşünme yeteneği olduğu
saptanmıştır. Bunun yanı sıra, anlamlı öğrenme yöneliminin, deney grubundaki
öğrencilerin konuyu anlamalarına katkısının az olduğu belirlenirken, kontrol
grubuna hiç bir katkı sağlamadığı görülmüştür.
Başer (2007) öğrenme motivasyonu, mantıksal düşünme yeteneği, öğrenme
yönelimi ve cinsiyetin, dokuzuncu sınıf Uluslararası Bakalorya ve Ulusal Program
öğrencilerinin, mitoz ve mayoz konularını anlamalarına katkıları araştırmak
amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmaya 9. sınıf öğrencisi olan 472 kişi
katılmıştır. Katılımcılardan 219'u Uluslararası Bakalorya Programı, 253'ü Ulusal
Program öğrencisidir. Mitoz ve mayoz konuları sınıfta işlenmeden önce
öğrencilerin,

biyoloji

dersine

yönelik

motivasyonları,

mantıksal

düşünme

yetenekleri ve öğrenme yönelimleri veri toplama araçları kullanılarak ölçülmüştür.
Bu amaçla öğrencilere sırasıyla "Öğrencilerin Biyoloji Öğrenimine Yönelik
Motivasyonu Anketi", "Mantıksal Düşünme Yetenek Testi" ve "Öğrenme
Yaklaşımları Anketi" uygulanmıştır. Daha sonra mitoz ve mayoz konuları tüm
sınıflarda aynı eğitim stratejileri kullanılarak işlenmiştir. Ders işlendikten sonra
öğrencilerin başarısını ölçmek amacıyla Mitoz ve "Mayoz Başarı Testi"
uygulanmıştır. Araştırmacı uygulamadan elde edilen verileri çoklu regresyon
analizi ile incelemiştir. Regresyon analizi sonuçları, Ulusal Program öğrencilerinin
başarısını mantıksal düşünme yeteneğinin pozitif yönde, aktif öğrenme stratejileri
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ve ezbere öğrenmenin ise negatif yönde açıklandığını göstermiştir. Ayrıca,
Uluslararası Bakalorya öğrencilerinin başarısı üzerinde, öz yeterlik ve mantıksal
düşünme yeteneğinin anlamlı katkılarının olduğu belirlenmiştir. Mantıksal düşünme
yeteneğinin hem Uluslararası Bakalorya hem de Ulusal program öğrencilerinin
başarısının temel belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir. Uluslararası Bakalorya
öğrencilerinin

başarı

puanlarına

ait

varyansın

%4.7'si,

Ulusal

Program

öğrencilerinin başarı puanlarına ait varyansın %10.9’unu mantıksal düşünme
yeteneği tarafından açıklanmaktadır. Ayrıca, Uluslararası Bakalorya sınıflarında öz
yeterliğin

başarıdaki varyansın

%2.9’unu

açıklandığı

ve

Ulusal Program

sınıflarında başarıdaki varyansın %2.2'sinin ezbere öğrenme tarafından negatif
yönde açıklandığı belirlenmiştir.
Özkan (2008) tarafından yapılan araştırmada ise ilköğretim öğrencilerinin
epistemolojik inançları, öğrenme yönelimleri, öz düzenleme becerileri ve fen
başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışmaya ilköğretim 7. sınıfta öğrenim
gören 1240 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın başlangıcında, söz konusu
değişkenler arasındaki olası ilişkiyi ifade eden bir model öne sürülmüştür. Bu
model yapısal eşitlik modeli kullanılarak test edilmiştir. Bu modele göre;
öğrencilerin epistemolojik inançlarının, öğrenme yönelimleri, öz-düzenleme
becerileri ve fen başarılarına doğrudan etki edeceği; öğrencilerin öğrenme
yönelimlerinin ve öz-düzenleme becerilerinin fen başarısı ile ilişkili olduğu;
öğrencilerin öğrenme yönelimlerinin, öz-düzenleme becerilerine etki edeceği ileri
sürülmüştür. Öğrencilerin epistemolojik inançları, öğrenme yönelimleri, özdüzenleme

becerileri

ve

fen

başarılarını

belirlemek

amacıyla

sırasıyla

"Epistemolojik İnançlar Anketi", "Öğrenme Yaklaşımları Anketi", "Öğrenmede
Güdüsel Stratejiler Anketi" ve "Fen Bilgisi Testi" uygulanmıştır. Araştırmanın
başında ileri sürülen modeli test etmek amacıyla yapısal eşitlik modeli
sonuçlarının,

önerilen

bazı

hipotezleri

desteklerken

bazıları

ile

çeliştiği

görülmüştür. Öğrencilerin sahip oldukları epistemolojik inançların öz-düzenleme
becerilerine etki etmediği ve öğrencilerin öğrenme yönelimleri ile fen başarıları
arasında doğrudan bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları,
öğrencilerin öğrenme yönelimlerinin, öz-düzenleme becerilerine etki ettiğini
göstermiştir.
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Kılıç (2009) öğrencilerin, genetik kavramlarını anlama düzeyleri ile mantıksal
düşünme yetenekleri ve öğrenme yönelimleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.
Çalışmaya ortaöğretim 11. sınıf öğrencisi olan 586 kişi katılmıştır. Öğrencilerin
genetik konularında yer alan temel kavramları anlama düzeyleri, mantıksal
düşünme yetenekleri ve öğrenme yönelimlerini belirlemek amacıyla veri toplama
aracı olarak "Genetik Kavram Testi", "Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi” ve"
“Öğrenme Yaklaşımı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin veri toplama araçlarından
aldıkları puanlar kullanılarak, öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyleri ile
mantıksal düşünme yetenekleri ve öğrenme yönelimleri arasındaki ilişkiler
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin genetik
konularında yer alan temel kavramları anlama düzeylerinin yeterli olmadığı
belirlenmiştir. Mantıksal düşünme yeteneği ve anlamlı öğrenmenin genetik
kavramları anlama düzeyini pozitif yönde yordadığı, ezbere öğrenmenin genetik
kavramları anlama düzeyini negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. Ayrıca,
mantıksal düşünme yeteneğinin öğrencilerin genetik kavramları anlama düzeyini
yordayan en önemli değişken olduğu belirlenmiştir.
Uysal (2010) ilköğretim öğrencilerinin bilimle ilgili epistemolojik inançları, öğrenme
ortamları ile ilgili algıları, öğrenme yönelimleri ve fen başarıları arasındaki ilişkileri
incelemiştir. Bu amaçla, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayan bir
model önermiştir. Bu modele göre; öğrencilerin öğrenme ortamları ile ilgili
algılarının, bilimle ilgili epistemolojik inançlarına ve öğrenme yönelimlerine
doğrudan etki edeceği; öğrencilerin bilimle ilgili epistemolojik inançlarının,
öğrenme yönelimlerine ve fen başarılarına doğrudan etki edeceği; öğrencilerin
öğrenme yönelimlerinin, doğrudan fen başarılarını etkileyeceği ileri sürülmüştür.
Önerilen bu model, yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir.
Çalışmaya Türkiye'nin çeşitli illerindeki ilköğretim okullarının 6., 7., ve 8. sınıfında
öğrenim

göre

toplam

2702

öğrenci

katılmıştır. Öğrencilerin

bilimle

ilgili

epistemolojik inançlarını, öğrenme ortamları ile ilgili algılarını ve öğrenme
yönelimlerini belirlemek amacıyla üç veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin
fen başarılarının göstergesi olarak bir önceki yıla ait karne notları kullanılmıştır.
Öğrencilerin epistemolojik inançlarının, öğrenme ortamlarıyla ilgili algılarının ve
öğrenme yönelimlerinin alt boyutlarını belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Araştırmanın başında ileri sürülen modeli test etmek amacıyla yapılan
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yapısal eşitlik modellemesi sonuçlarının, genel olarak öngörülen hipotezleri
desteklediği tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen nihai modele göre, öğrencilerin
öğrenme ortamlarıyla ilgili algıları, bilimle ilgili epistemolojik inançlarını ve öğrenme
yönelimlerini doğrudan etkilemektedir. Öğrencilerin bilimle ilgili epistemolojik
inançlarının, öğrenme yönelimlerini ve fen başarılarını etkilediği belirlenmiştir.
Ayrıca, öğrencilerin öğrenme yönelimlerinin fen başarılarını etkilediği tespit
edilmiştir.
2.11. Fizik İle İlgili Duyuşsal Karakteristikler
Çoğu öğrenci için anlaşılması zor bir ders olarak görülen fizik dersini, öğrenciler
açısından problem haline getiren çoklu faktörlerin olabileceği ifade edilmektedir.
Bu problemlerin çözümü için problemlerin altında yatan nedenlerin araştırılması
gereklidir. Bu nedenle, öğrencilerin sınıfa beraberlerinde getirdikleri çeşitli
faktörlerin problemlere neden olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir (Abak,
2003).
Öğrenme ürünlerini etkileyen faktörlerin, bilişsel olabildiği kadar duyuşsal da
olabileceği ifade edilmektedir (Abak vd., 2002). Fen eğitimi literatüründe duyuşsal
faktörler bazen tutumlar olarak da adlandırılmaktadır (Gungor et al., 2007). Bir çok
çalışmada tutum; motivasyon, ilgi, önem, özgüven, özkavram, kaygı ve beğenme
gibi alt boyutları içeren çoklu bir yapı olarak ele alınmaktadır. Literatürde,
öğrencilerin derse yönelik tutumları, okula yönelik tutumları ve bilimsel tutumlarını
incelemeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Fakat

fizik eğitiminde, duyuşsal

faktörler veya tutumla ilgili yapılan çalışmalar çok kapsamlı değildir (Abak, 2003).
Duyuşsal alanla ilgili yapılan araştırmalar öğrencilerin başarıları ile duyuşsal
faktörlerin ilişkili olduğunu göstermiştir (Abak vd., 2002). Bu alanda yapılan
çalışmalarda, öğrencilerin duyuşsal karakteristiklerinin, başlangıçta dersteki başarı
seviyelerinden etkilendiği, fakat ileriki yıllarda bu durumun tersine döndüğü ve
öğrencilerin başarılarının, duyuşsal karakteristiklerinden etkilenmeye başladığı
vurgulanmaktadır. Bundan dolayı, küçük yaşlarda fen dersinde başarılı olamayan
öğrencilerin, daha sonraki yıllarda da düşük fen başarılarına sahip olabilecekleri
ifade edilmektedir (Tekiroğlu, 2005; Güngör, 2010).
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Tekiroğlu (2005)'na göre öğrencilerin duyuşsal karakteristikleri, ileriki yıllarda ders
başarılarını etkilediği için, bu duyuşsal karakteristikler, erken yıllarda sağlam
biçimlendirilmelidir. Bu nedenle araştırmacı, fizik başarısı ile ilişkili olan bütün
duyuşsal karakteristiklerin, öğretmenler, aileler, program geliştirme uzmanları ve
ders kitabı yazarları tarafından dikkate alınması gerektiğini vurgulamıştır.
2.12. Fizik İle İlgili Duyuşsal Karakteristiklere İlişkin Araştırmalar
Abak et al., (2002), öğrencilerin fizik ile ilgili bazı duyuşsal karakteristikleri ile fizik
başarısı arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışmaya 2001-2002 öğretim yılında
Ankara ilindeki üç devlet üniversitesinde temel fizik dersi alan 322 birinci sınıf
öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerini belirlemek
amacıyla "Duyuşsal Karakteristikler Anketi" kullanılmıştır. Anketle ölçülen duyuşsal
karakteristikler, fiziğe karşı tutum, fizik motivasyonu, fizik kaygısı, fizik özyeterlik
algısı ve fizik öz kavram boyutlarını kapsamaktadır. Araştırmadan elde edilen
veriler, basit korelasyon, çoklu regresyon ve korelasyon analizi kullanılarak
incelenmiştir. Basit korelasyon analizi sonuçlarına göre, fizik başarısı ile en yüksek
korelasyona sahip değişken, bir ortama girildikten sonra kazanılan fizik ilgisidir
(duruma bağlı fizik ilgisi). Bununla birlikte, kişisel fizik ilgisi, fizik derslerinin önemi,
fizik kaygısı, fizik özkavram ve fizik başarı motivasyonu değişkenleri ile
öğrencilerin fizik başarısı arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı
ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon ve korelasyon analizi sonuçları ise
duruma bağlı fizik ilgisi, fizik öz kavramı, kişisel ilgi, başarı motivasyonu ve fizik
derslerinin önemi değişkenlerinin, öğrencilerin fizik başarısındaki varyansın
%27'sini açıkladığını göstermiştir.
Abak (2003) literatürde, öğrencilerin fiziğe yönelik tutumları, ilgileri, motivasyonları,
kendi özyeterlik algısı ve özkavramı, sınav kaygıları ve fizik dersine verdikleri
önemi belirlemeye yönelik uygun ölçme araçlarının olmaması nedeniyle, bu
değişkenleri kapsayan bir anket geliştirmiştir. Araştırmacı yaptığı çalışmada,
öğrencilerin fizikle ilgili seçilmiş bu duyuşsal karakteristiklerinin kendi arasındaki
ilişkileri incelemiş ve öğrencilerin duyuşsal karakteristikleri ile fizik başarıları
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bunun için bu değişkenler arasındaki ilişkileri
açıklayan iki ayrı model önermiş ve bu modelleri test etmiştir. Çalışma 2001-2002
öğretim yılında Ankara'daki üç devlet üniversitesinde okuyan, elektrik konusu ile
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ilgili

temel

fizik

dersi

alan

890

birinci

sınıf

öğrencisinin

katılımıyla

gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerini belirlemek
amacıyla "Duyuşsal Karakteristikler Anketi" kullanılmıştır. Araştırmadan elde
edilen bulgular, fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerin karmaşık bir yapıya sahip
olduğunu

göstermiştir.

Öğrencilerin

fizik

ile

ilgili

seçilmiş

duyuşsal

karakteristiklerinin fizik başarılarındaki varyansın %26'sını açıkladığı belirlenmiştir.
Tekiroğlu

(2005)

ise

lise

öğrencilerinin,

fizikle

ilgili

seçilmiş

duyuşsal

karakteristikleri ile fizik başarıları arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yapmıştır.
Araştırmada, fizik ile ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikler ile fizik başarısı
arasındaki ilişkiyi açıklayan bir model önerilmiş ve bu model test edilmiştir.
Öğrencilerin

duyuşsal

karakteristiklerini

tespit

etmek

amacıyla

"Duyuşsal

Karakteristikler Anketi" kullanılmıştır. Bu duyuşsal karakteristikler, fizik ilgisi, fiziğin
önemi, fizikle ilgili ders dışı aktivitelerden zevk alma, fizik ders kaygısı, fizik
sınav kaygısı, başarı motivasyonu, fizik öz yeterlilik algısı ve fizik öz kavramı
değişkenlerini kapsamaktadır. Öğrencilerin, fizik dersi elektrik konusu ile ilgili
başarısını belirlemek için veri toplama aracı olarak "Dokuzuncu Sınıf Elektrik Testi"
kullanılmıştır. Çalışmaya Ankara'daki yabancı dil ağırlıklı liselerde öğrenim gören
1457 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin fizik başarılarının fizik ile ilgili
duyuşsal karakteristikleri üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu tespit edilmiştir.
Gungor and Eryılmaz (2006) kız ve erkek öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal
karakteristiklerini incelemek ve öğrencilerin cinsiyetine göre fizik ile ilgili duyuşsal
karakteristikleri arasındaki farklılıkları bulmak amacıyla bir araştırma yapmıştır.
Öğrencilerin

duyuşsal

karakterlerini

tespit

etmek

amacıyla

"Duyuşsal

Karakteristikler Anketi" kullanılmıştır. Çalışmaya 2001-2002 öğretim yılında
Ankara'daki üç devlet üniversitesinde öğrenim gören 433 kız ve 435 erkek öğrenci
katılmıştır. Öğrencilerin duyuşsal karakteristiklerini belirlemek amacıyla 53 soruluk
"Duyuşsal Karakteristikler Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen MANOVA
analizi ile incelenerek, cinsiyetin fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikler üzerindeki
etkisi araştırılmıştır. Analiz sonuçları, öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal
karakteristiklerin,

erkeklerin

lehine

istatistiksel

olarak

anlamlı

olduğunu

göstermiştir. Erkek öğrencilerin, kişisel fizik ilgisinin, temel fizik dersine verdikleri
önemin, fizik

ders

kaygısının, fizik

sınav kaygısının, fizik özkavramın, fizik
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öğrenci motivasyonlarının, fizik başarı motivasyonlarının ve fizik özyeterlik
algılarının, kız öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
Gungor et al., (2007) üniversite öğrencilerinin fizik başarıları ve fizik ile ilgili
seçilmiş duyuşsal karakteristikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Öğrencilerin
duyuşsal karakteristiklerini belirlemek amacıyla 12 alt boyuttan oluşan ve 53 soru
içeren "Duyuşsal Karakteristikler Anketi" kullanılmış ve Ankara'da üniversitelerin
birinci sınıflarında öğrenim gören 890 kişiye uygulanmıştır. Öğrencilerin fizik
başarıları ve fizik ile ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikleri arasındaki ilişkiyi
açıklayan iki model önerilmiştir. Önerilen tek boyutlu ve çok boyutlu model test
edilmiştir. Fakat çok boyutlu modele benzerlik gösteren üçüncü bir modelin
öğrencilerin fizik başarıları ve fizik ile ilgili seçilmiş duyuşsal karakteristikleri
arasındaki ilişkiyi açıklayan en uygun model olduğu saptanmıştır. Araştırmanın
sonuçlarına göre fizik başarısını en çok etkileyen duyuşsal karakteristik başarı
motivasyonudur.
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3. YÖNTEM
Bu bölümde, araştırma problemlerinin çözümlenmesinde izlenen bilimsel yöntem
sunulmaktadır. Bu amaçla, araştırma modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi,
veri toplama araçları, araştırmanın değişkenleri, izlenen yol ve verilerin analizi
sırasıyla ele alınmıştır.
3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada, öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri,
öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili duyuşsal karakteristiklerinin belirlenmesi ve bu
değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada ayrıca,
öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda,
örnekleme ilişkin var olan bir durum betimlenmeye çalışıldığı için araştırmanın
modeli tarama modelidir (Fraenkel and Wallen, 2009).
3.2. Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evrenini, Ankara ilindeki Anadolu Liselerinde öğrenim gören 11. sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2009 Milli
Eğitim İstatistikleri’ne göre Ankara’da 2011-2012 öğretim yılında Anadolu
Liselerinde öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerinin sayısı 9280 kişidir. Araştırma
çalışma evrenini, Ankara ilinin Çankaya ilçesindeki Anadolu Lisesi 11. sınıf
öğrencileri seçilmiştir. Çankaya ilçesindeki 11. sınıfta öğrenim gören Anadolu
Lisesi öğrencilerinin sayısı 2009 yılı Milli Eğitim İstatistikleri’ne göre 2440'dır.
3.3. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 öğretim yılında Ankara ilinin Çankaya
ilçesindeki Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan toplam 462 kişi oluşturmaktadır.
Araştırmanın yapılacağı okullar ve sınıflar, araştırmacı uygunluğuna göre
belirlenmiştir. Araştırma, pilot ve nihai uygulama olmak üzere iki aşamada
yürütülmüştür.
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Pilot uygulamada, Anadolu Lisesi 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencisi olan toplam 259
kişi ile çalışılmıştır. Pilot uygulamaya katılan öğrencilerin, okullara, cinsiyetlerine
ve sınıf düzeylerine göre sayıları Çizelge 3.1.'de gösterilmiştir.
Çizelge 3.1. Pilot uygulamaya katılan öğrencilerin, okullara, cinsiyetlere ve sınıf
düzeylerine göre sayıları.
Cinsiyet
Kız

Erkek

Toplam

A

70

68

138

B

60

61

121

Toplam

130

129

259

Sınıf Düzeyi
11.sınıf

12. sınıf

Toplam

A

68

70

138

B

52

69

121

Toplam

120

139

259

Nihai uygulamaya Anadolu Lisesi 11. sınıfta öğrenim gören toplam 462 kişi
katılmıştır. Çizelge 3.2.'de nihai uygulamanın yapıldığı öğrenci grubuna ait sayısal
bilgiler, okullara ve cinsiyetlerine göre sunulmuştur.
Çizelge 3.2. Nihai uygulamaya katılan öğrencilerin, okullara ve cinsiyetlerine göre
sayıları.
Cinsiyet
Kız

Erkek

Toplam

C

51

35

86

D

37

48

85

E

42

50

92

F

85

114

199

Toplam

216

246

462
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3.4. Veri Toplama Araçları
Araştırmada toplam dört veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin, ısı, sıcaklık
ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini incelemek ve bu kavramlar hakkında
sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak için araştırmacı tarafından Üçaşamalı "Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" A Formu (ISİEKT-A) ve "Isı,
Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" B Formu (ISİEKT-B) olmak üzere, biri diğerine
göre daha detaylı bilgiler sağlayan, farklı yapıda iki kavram testi geliştirilmiştir.
Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini belirlemek için "Öğrenme Yönelimleri Ölçeği"
(ÖYÖ), fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerini belirlemek için "Duyuşsal
Karakteristikler Ölçeği" (DKÖ) kullanılmıştır.
3.4.1. "Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" A Formu (ISİEKT-A)
ISİEKT-A, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini ve
sahip oldukları kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla bu çalışma
kapsamında geliştirilmiş üç-aşamalı bir testtir (EK-4). Testte, her biri örnek birer
durumu anlatan dört temel soru bulunmaktadır. Testteki birinci temel soru Harrison
et al., (1999) tarafından yapılan çalışmadaki bir sorudan adapte edilmiş, diğer üç
temel soru araştırmacı tarafından yazılmıştır. ISİEKT-A'daki temel soruların her
birinde, ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili birer alt soru olmak üzere toplam üç
adet alt soru bulunmaktadır. Öğrencilerden temel sorularda verilen bilgilere göre
üç-aşamalı alt soruları cevaplamaları istenmektedir. Alt sorulardaki birinci aşama
sorularında, öğrencilerden cisimlerin ısı, sıcaklık ve iç enerjisini karşılaştırmaları
istenmektedir. İkinci aşama sorularında, birinci aşama sorularına verilen
cevapların nedeni sorulmaktadır. Üçüncü aşama sorularında ise öğrencilere
testteki iki-aşamalı sorulara verdikleri cevaptan emin olup olmadığı sorulmaktadır.
ISİEKT-A'da 12 adet birinci aşama sorusu, 12 adet ikinci aşama sorusu ve 12 adet
üçüncü aşama sorusu bulunmaktadır. ISİEKT-A, toplam 12 adet üç-aşamalı
sorudan oluşmakta ve ISİEKT-A'nın üç-aşamalı sorularından alınabilecek puanlar
0 ile 12 arasındadır. Nihai uygulamada, üç-aşamalı ISİEKT-A'nın Cronbach Alfa
güvenirlik katsayısı doğru cevap puanları için .75, kavram yanılgısı puanları için
.68 olarak tespit edilmiştir.
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3.4.2. Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavram Testi" B Formu (ISİEKT-B)
ISİEKT-B, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini ve
sahip oldukları kavram yanılgılarını daha detaylı incelemek amacıyla bu çalışma
kapsamında geliştirilmiştir (EK-5). ISİEKT-B, Eryılmaz (2010)'ın çalışması dikkate
alınarak geliştirilmiştir. ISİEKT-B "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Testin birinci bölümü sıcaklık ve ısı
kavramlarını, ikinci bölümü ise ısı ve iç enerji kavramlarını karşılaştırmaya yönelik
üç-aşamalı sorular içermektedir. "Sıcaklık ve Isı" testindeki 1., 2. ve 5. soru
Eryılmaz (2010) tarafından geliştirilmiş Üç-aşamalı Isı ve Sıcaklık Testi'ndeki
orijinal sorulardır. "Sıcaklık ve Isı" testindeki ve "Isı ve İç Enerji" testindeki diğer
sorular araştırmacı tarafından yazılmıştır.
ISİEKT-B'nin birinci bölümdeki "Sıcaklık ve Isı" testinde, her biri örnek bir durumu
anlatan dört temel soru bulunmaktadır. Her bir durumda, cisimlerin sıcaklık ve
ısısını karşılaştırmaya yönelik olan iki alt soru karşılıklı iki sütunda yer almaktadır.
Her bir alt soru, üç-aşamalı sorular içermektedir. Sıcaklık kavramı ile ilgili
sütundaki birinci aşama sorularında, cisimlerin sıcaklığının karşılaştırılması
istenmekte; ikinci aşama sorularında, birinci aşamada verilen cevabın nedeni
sorulmaktadır. Üçüncü aşama sorularında ise öğrencilere, birinci ve ikinci aşama
sorularına verdikleri cevaptan emin olup olmadıkları sorulmaktadır. Benzer şekilde,
ısı kavramı ile ilgili sütundaki birinci aşama sorularında, cisimlerin ısısının
karşılaştırılması istenmekte; ikinci aşama sorularında birinci aşamada verilen
cevabın nedeni sorulmaktadır. Üçüncü aşama sorularında ise öğrencilerin birinci
ve

ikinci

aşama

sorularına

verdikleri

cevaplardan

emin

olup

olmadığı

sorulmaktadır. "Sıcaklık ve Isı" testinin sonunda, dört temel soruya ek olarak ikiaşamalı beşinci bir soru daha yer almaktadır. Bu sorunun birinci aşamasında,
sıcaklık ve ısı kavramı arasındaki ilişkinin ne olduğu, ikinci aşamasında ise
öğrencilere verdikleri cevaptan emin olup olmadığı sorulmaktadır.
Testin ikinci bölümündeki, "Isı ve İç Enerji" testinde yer alan soruların sayısı ve
şekli, "Sıcaklık ve Isı" testindeki sorularla tamamen aynı yapıdadır. Aradaki tek
fark bu bölümdeki soruların ısı ile iç enerji kavramlarını karşılaştırmaya yönelik
olmasıdır. Birinci bölümde olduğu gibi "Isı ve İç Enerji" testinde de örnek durumları
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anlatan dört temel soru ve ısı ve iç enerji kavramları arasındaki ilişkiyi soran ikiaşamalı beşinci bir soru yer almaktadır.
ISİEKT-B'ye verilen öğrenci cevaplarının puanlanması ve analizi Eryılmaz
(2010)'ın çalışmasına uygun olarak yapılmıştır. ISİEKT-B'nin puanlanması,
"Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi için ayrı yapılmaktadır. "Sıcaklık ve
Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testine verilen öğrenci cevapları, testlerdeki soruların
bir-aşamalı, iki-aşamalı, üç-aşamalı ve basit çoktan seçmeli soru hali için ayrı
puanlanmaktadır. Bu nedenle, "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinden
alınabilecek puan aralığı, her iki test için 0 ile 17 arasında değişmektedir.
Pilot ve nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji"
testinin, Cronbach alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Pilot uygulamada,
"Sıcaklık ve Isı" testinin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının, doğru cevap
puanlarına göre .61 ile .78 arasında, kavram yanılgısı puanlarına göre .39 ile .76
arasında değiştiği belirlenmiştir. "Isı ve İç Enerji" testinin Cronbach alfa güvenirlik
katsayılarının ise doğru cevap puanlarına göre .29 ile .64 arasında değiştiği,
kavram yanılgısı puanlarına göre .81 ve .84 olduğu tespit edilmiştir. Nihai
uygulamada, "Sıcaklık ve Isı" testinin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının,
doğru cevap puanlarına göre .62 ile .81 arasında, kavram yanılgısı puanlarına
göre .42 ile .82 arasında değiştiği belirlenmiştir. "Isı ve İç Enerji" testinin Cronbach
alfa güvenirlik katsayılarının, doğru cevap puanlarına göre .39 ile .70 arasında
değiştiği, kavram yanılgısı puanlarına göre .78 ve .81 olduğu tespit edilmiştir.
3.4.3. Öğrenme Yönelimleri Ölçeği (ÖYÖ)
Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini belirlemek için ÖYÖ kullanılmıştır (EK-11).
ÖYÖ, iki alt boyuttan oluşmakta ve öğrencilerin öğrenme yönelimlerini, anlamlı
veya ezbere öğrenme olarak sınıflandırmada kullanılmaktadır (Cavallo, 1996;
Cavallo vd., 2004). ÖYÖ'nün Türkçe'ye uyarlanması Yenilmez (2006) tarafından
yapılmıştır. ÖYÖ, 22 maddeden oluşan 4'lü Likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin her
maddesinde, öğrencilerin fikirlerini belirtmeleri için "kesinlikle katılmıyorum",
"katılmıyorum", "katılıyorum" ve "kesinlikle katılıyorum" ifadeleri yer almaktadır.
ÖYÖ'nün alt boyutları olan "Anlamlı Öğrenme Yönelimi Ölçeği" (AÖYÖ) ve
"Ezbere Öğrenme Yönelimi Ölçeği" (EÖYÖ)'nin her ikisi de 11 soru içermektedir.
54

AÖYÖ ve EÖYÖ'den alınabilecek puan aralığı 11-44'tür (Yenilmez, 2006).
ÖYÖ'den alınabilecek puan aralığı ise 22-88'dir. ÖYÖ'den alınan yüksek puan,
öğrencilerin

anlamlı öğrenmeyi benimsediklerini gösterirken;

düşük puan,

öğrencilerin ezbere öğrenmeyi tercih ettiklerini göstermektedir (Kılıç, 2009).
Yenilmez (2006), AÖYÖ'nün Cronbach alfa güvenirlik katsayısını .78, EÖYÖ'nün
Cronbach alfa güvenirlik katsayısını .62 olarak rapor etmiştir. Bu çalışmada
gerçekleştirilen pilot uygulamada, AÖYÖ'nün Cronbach alfa güvenirlik katsayısı
.75, EÖYÖ'nün Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .59 olarak hesaplanmıştır. Nihai
uygulamada ise ölçeklerin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, AÖYÖ için .76,
EÖYÖ için .61 olarak tespit edilmiştir.
3.4.4. Duyuşsal Karakteristikler Ölçeği (DKÖ)
Öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerini belirlemek amacıyla DKÖ
kullanılmıştır (EK-12). DKÖ, Abak (2003) tarafından geliştirilmiş, 12 alt boyuttan
oluşan 53 soruluk "Duyuşsal Karakteristikler Anketi"nin sadece 8 alt boyutunu
içermektedir. "Duyuşsal Karakteristikler Anketi"nin 8 alt boyutunda yer alan sorular
hiç bir madde atılmadan alınmıştır. DKÖ 5'li Likert tipi 38 soru içermektedir.
Ölçeğin her maddesinde, öğrencilerin fikirlerini belirtmeleri için "kesinlikle
katılmıyorum",

"katılmıyorum",

"kararsızım",

"katılıyorum"

ve

"kesinlikle

katılıyorum" ifadeleri yer almaktadır.
DKÖ'nin alt boyutları; kişisel fizik ilgisi (KİLG), duruma bağlı fizik ilgisi (DİLG), fizik
ile ilgili ders dışı aktiviteler (DDA), fizik derslerinin önemi (FÖN), temel fizik
dersinin önemi (TFÖN), fizik öğrenci motivasyonu (ÖMT), fizik başarı motivasyonu
(BMT), fizik özyeterlik algısı (ÖYA)'dır. DKÖ'deki KİLG alt boyutu, öğrencilerin bir
ortama gelirken kendisiyle birlikte getirdiği fizik ilgisini, DİLG alt boyutu,
öğrencilerin bir ortama girdikten sonra kazandıkları fizik ilgisini ölçmektedir. DDA
alt boyutu ise öğrencilerin fizik ile ilgili ders dışı aktiviteleri yapmaktan ne düzeyde
hoşlandığını ölçmektedir. FÖN alt boyutu, öğrencilerin fizik derslerine verdikleri
önemi, TFÖN alt boyutu, öğrencilerin uygulamanın yapıldığı dönem aldıkları fizik
dersine verdikleri önemi ölçmektedir. ÖMT alt boyutu, kişinin fizik ile ilgili kendisini
harekete geçirme, sürdürme ve düzenleme süreci konusunda ne kadar istekli
olduğunu, BMT alt boyutu, öğrencilerin fizik dersi ile uğraşırken ne kadar başarılı
olmaya çalıştığını ölçmektedir. ÖYA alt boyutu ise öğrencilerin, fizik dersindeki
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olası

durumların

üstesinden

gelmek

için

faaliyetlerin

düzenlenmesi

ve

gerçekleştirilmesi konusunda yeteneklerine ne kadar güvendiğini ölçmektedir
(Abak, 2003).
Abak (2003) "Duyuşsal Karakteristikler Anketi"deki 12 alt boyutuna ait Cronbach
alfa güvenirlik katsayılarının .76 ile .92 arasında değiştiğini rapor etmiştir. Bu
çalışmada, DKÖ'nün bütün sorularına ait Cronbach alfa güvenirlik katsayısı pilot
uygulamada .95 ve nihai uygulamada .95 olarak belirlenmiştir. Nihai uygulamada
DKÖ'nün alt boyutlarına ait Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .74 ile .89
arasında değiştiği tespit edilmiştir.
3.5. Değişkenler
Bu araştırmanın değişkenlerini; öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
anlama düzeyleri ve bu kavramlar hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları,
öğrenme yönelimleri ve fizik ile ilgili duyuşsal karakteristikleri oluşturmaktadır.
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini ve kavram
yanılgılarını belirlemek için veri toplama aracı olarak üç-aşamalı ISİEKT-A ve
ISİEKT-B kullanılmıştır. Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini belirlemek için ÖYÖ,
fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerini belirlemek için DKÖ kullanılmıştır. ÖYÖ,
öğrencilerin öğrenme yönelimlerini anlamlı öğrenme ve ezbere öğrenme olmak
üzere sınıflandırmada kullanılmaktadır. DKÖ, öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal
karakteristiklerini belirlemeye yönelik tutum sorularından oluşmaktadır. Bu
duyuşsal karakteristikler; fizik derslerinin önemi, temel fizik dersinin önemi, kişisel
fizik ilgisi, duruma bağlı fizik ilgisi, fizikle ilgili ders dışı aktiviteler, fizik öğrenci
motivasyonu, fizik başarı motivasyonu, fizik öz yeterlik algısı değişkenlerini
kapsamaktadır.
Öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili doğru kavramsal anlamalarını
belirlemek için üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'ye verilen öğrenci cevapları,
doğru cevap puan anahtarlarına (EK-6) göre incelenmiştir. Öğrencilerin,

ısı,

sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek için üç-aşamalı
ISİEKT-A ve ISİEKT-B'ye verilen öğrenci cevapları kavram yanılgısı cevap
anahtarlarına (EK-7 ve EK-8) göre incelenmiştir.
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Öğrencilerin testlerdeki sorulardan aldıkları puanların nasıl elde edildiği aşağıda
detaylı olarak sunulmaktadır:
Doğru Cevap Puanları-1: Öğrenci cevapları, ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin
birinci aşama sorularına göre incelenir. Öğrencilerin, testlerin birinci aşama
sorusuna verdiği cevap doğru ise 1, yanlış ise 0 olarak kodlanır. Eğer öğrenci,
birinci aşama sorusunu boş bırakmışsa, cevap eksik veri olarak kodlanır.
Öğrencilerin, her test maddesinden aldıkları puanlar toplanılarak doğru cevap
puanları-1 elde edilir.
Doğru Cevap Puanları-2: Öğrenci cevapları, ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki ikiaşamalı sorulara göre incelenir. Testlerdeki birinci aşama sorusu ile birlikte ikinci
aşama sorusuna verilen öğrenci cevabı doğru ise 1, aksi durumda 0 olarak
kodlanır. Eğer öğrenci, aynı test maddesinin birinci veya ikinci aşamasını boş
bırakmışsa, cevap eksik veri olarak kodlanır. Öğrencilerin, her test maddesinden
aldıkları puanlar toplanılarak doğru cevap puanları-2 elde edilir.
Doğru Cevap Puanları-3: Öğrenci cevapları, ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki üçaşamalı sorulara göre incelenir. Eğer birinci aşama sorusu ile birlikte ikinci aşama
sorusuna verilen öğrenci cevabı doğru ve üçüncü aşamada yer alan soruya verilen
yanıt "Eminim" ise 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır. Eğer öğrenci, aynı test
maddesindeki üç aşamadan herhangi birini boş bırakmışsa, cevap eksik veri
olarak kodlanır. Öğrencilerin, her test maddesinden aldıkları puanlar toplanılarak
doğru cevap puanları-3 elde edilir.
Kavram Yanılgısı Puanları-1: Öğrenci cevapları, ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin
birinci aşama sorularına göre incelenir. Eğer öğrenciler, testlerin birinci
aşamasında kavram yanılgısını işaret eden bir seçenek işaretlemişse, öğrenci
cevabı 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır. Eğer öğrenci, birinci aşama sorusunu
boş bırakmışsa, cevap eksik veri olarak kodlanır. Öğrencilerin, her test
maddesinden aldıkları puanlar toplanılarak kavram yanılgısı puanları-1 elde edilir.
Kavram Yanılgısı Puanları-2: Öğrenci cevapları, ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki
iki-aşamalı sorulara göre incelenir. Eğer öğrenciler, testlerin birinci aşamasında
kavram yanılgısını işaret eden seçeneği ve ikinci aşamasında kavram yanılgısıyla
ilgili neden içeren seçeneği birlikte seçmişse öğrenci cevabı 1, aksi durumda 0
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olarak kodlanır. Eğer öğrenci, aynı test maddesinin birinci veya ikinci aşamasını
boş bırakmışsa, cevap eksik veri olarak kodlanır. Öğrencilerin, her test
maddesinden aldıkları puanlar toplanılarak doğru cevap puanları-2 elde edilir.
Kavram Yanılgısı Puanları-3: Öğrenci cevapları, ISİEKT-A ve ISİEKTB'deki üç-aşamalı sorulara göre incelenir. Eğer öğrenciler, testlerin birinci aşama
sorusunda kavram yanılgısını işaret eden seçeneği ve ikinci aşama sorusunda
kavram yanılgısıyla ilgili neden içeren seçeneği birlikte seçip, üçüncü aşamada yer
alan soruyu "Eminim" olarak yanıtlamışsa öğrenci cevabı 1, aksi durumda 0 olarak
kodlanır. Eğer öğrenci, aynı test maddesindeki üç aşamadan herhangi birini boş
bırakmışsa, cevap eksik veri olarak kodlanır. Öğrencilerin, her test maddesinden
aldıkları puanlar toplanılarak doğru cevap puanları-3 elde edilir.
Güven Seviyeleri: ISİEKT-A'nın sadece üçüncü aşama sorularına verilen
öğrenci cevapları incelenir. Eğer öğrenciler, testteki soruların üçüncü aşama
sorusunu "Eminim" olarak yanıtlanmışsa 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır.
Öğrencilerin, sadece testin üçüncü aşama sorularından aldıkları puanlar
toplanılarak güven seviyeleri hesaplanır.
Öğrencilerin, ISİEKT-B'deki "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinde yer
alan sorulara verdikleri cevaplar, yeni kodlama kullanılarak da incelenmiştir.
Öğrencilerin, "Sıcaklık ve Isı" testine verdikleri yanıtlar, EK-9'daki cevap
anahtarına göre, "Isı ve İç Enerji" testine verdikleri yanıtlar ise EK-10'daki cevap
anahtarına göre kodlanmıştır. Böylece öğrencilerin, yeni kodlamaya göre elde
edilen kavram yanılgısı puanları hesaplanmıştır. Öğrencilerin, "Sıcaklık ve Isı" testi
ve "Isı ve İç Enerji" testinden aldıkları kavram yanılgısı puanlarının nasıl elde
edildiği aşağıda detaylı olarak sunulmaktadır:
Yeni Kodlamaya Göre Kavram Yanılgısı Puanları:
Öğrencilerin "Sıcaklık ve Isı" testinden aldıkları kavram yanılgısı puanları,
karşılıklı sütunlar halinde bulunan, sıcaklık ve ısı kavramıyla ilgili alt soruların, tek
bir soru olarak kodlanması ile elde edilir. Eğer öğrenci, hem sıcaklık hem de ısı ile
ilgili alt soruların cevabı olarak, doğru cevabın dışındaki aynı alternatif cevabı
veriyorsa öğrenci cevabı 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır. Eğer öğrenciler,
sıcaklık ve ısı ile ilgili sorulardan, herhangi birini boş bırakmışsa, cevap eksik veri
58

olarak kodlanır. Öğrencilerin, "Sıcaklık ve Isı" testindeki bütün birinci aşama
soruları, ikinci aşama soruları, iki-aşamalı sorular ve üç-aşamalı sorulardan
aldıkları puanlar için aynı işlemler yapılır ve toplam puan elde edilir.
Öğrencilerin "Isı ve İç Enerji" testinden aldıkları kavram yanılgısı puanları,
karşılıklı sütunlar halinde bulunan, ısı ve iç kavramıyla ilgili alt soruların, tek bir
soru olarak kodlanması ile elde edilir. Eğer öğrenci, hem ısı hem de iç enerji ile
ilgili alt soruların cevabı olarak, doğru cevabın dışındaki aynı alternatif cevabı
veriyorsa öğrenci cevabı 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır. Eğer öğrenciler, ısı ve
iç enerji ile ilgili sorulardan, herhangi birini boş bırakmışsa, cevap eksik veri olarak
kodlanır. Öğrencilerin, "Isı ve İç Enerji" testindeki bütün birinci aşama soruları,
ikinci aşama soruları, iki-aşamalı sorular ve üç-aşamalı sorulardan aldıkları
puanlar için aynı işlemler yapılır ve toplam puan elde edilir.
Hasan et al., (1999)'a göre öğrenciler, testteki iki-aşamalı sorulara doğru
cevap verip, üçüncü aşamada cevabından emin olmadığını söylüyorsa veya ikiaşamalı sorulara kavram yanılgısı cevabı verip, üçüncü aşamada cevabından
emin olmadığını söylüyorsa; bu öğrencilerin bilgi eksiklikleri vardır. Bu çalışmada,
öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili doğru kavramsal anlamaları
ve kavram yanılgıları incelenirken, bilgi eksiklikleri de dikkate alınmıştır.
ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin kapsam geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla
testlerdeki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların oranı
(Hestenes and Halloun, 1995) incelenmiştir. Yanlış sebepli doğrular ve doğru
sebepli yanlışların nasıl hesaplanacağı aşağıda sunulmuştur:
Yanlış Sebepli Doğrular:
Eğer öğrenciler testin birinci aşama sorusuna doğru cevap verip, ikinci
aşama sorusuna yanlış cevap veriyorsa ve üçüncü aşama sorusunu "Eminim"
olarak yanıtlamışsa öğrenci cevabı 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır.
Doğru Sebepli Yanlışlar:
Eğer öğrenciler testin birinci aşama sorusuna yanlış cevap verip, ikinci
aşama sorusuna doğru cevap veriyorsa ve üçüncü aşama sorusunu "Eminim"
olarak yanıtlamışsa öğrenci cevabı 1, aksi durumda 0 olarak kodlanır.
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3.6. İzlenen Yol
Ortaöğretim kurumlarının 11. sınıfında öğrenim gören öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve
iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin incelendiği bu araştırmada, öncelikle
konuyla ilgili literatür taraması yapılarak, ulusal ve uluslararası kaynaklar
incelenmiştir. Literatürde, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili
anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını teşhis etmeye yönelik üç-aşamalı testin
olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, çalışma kapsamında iki adet üç-aşamalı test
geliştirilmiştir.

Test

geliştirme

sürecinde

öncelikle,

literatürde

yer

alan

araştırmalardan yararlanılarak, ısı, sıcaklık ve iç enerji konusuyla ilgili öğrencilerin
yaygın olarak sahip oldukları kavram yanılgılarının bir listesi çıkarılmıştır. Bu
kavram yanılgılarından yedi tanesine (EK-7, EK-8, EK-9 ve EK-10) dayanarak, her
kavram yanılgısı için en az dört soru yazılmıştır.
Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin soruları hazırlanırken, mümkün olduğunca
az kavram yanılgısına odaklanılmıştır. Literatürdeki bazı araştırmaların bulguları,
üç-aşamalı testlerin geçerlik ve güvenirlik sorunlarının olduğunu göstermektedir
(Eryılmaz, 2010). Literatürde yaygın olarak kullanılan kavram yanılgısı testlerinden
olan Kuvvet Kavram Testi (Hestenes et al., 1992) ve Termal Kavram Testi (Yeo
and Zadnik, 2001) geçerlik ve güvenirlik açısından çeşitli problemler içermektedir.
Her iki testte bazı kavram yanılgıları bir veya iki soruyla ölçülürken, bazıları birkaç
soruyla ölçülmektedir. Testlerde aynı kavram yanılgısını ölçen çeşitli soruların
bulunması

nedeniyle

spesifik

bir

kavram

yanılgısına

özgü

puanın

hesaplanamamasının, testlerin sınırlılıklarından biri olduğu ifade edilmektedir
(Eryılmaz, 2010). Ayrıca, her kavram yanılgısına özgü birden fazla soru yazmak
istendiğinde,

testin

uzunluğuyla

ilgili

problemlerin

ortaya

çıkabileceği

vurgulanmaktadır (Eryılmaz, 2010). Bu nedenlerden ötürü, spesifik bir kavram
yanılgısına özgü puan hesaplamada kolaylık sağlanması ve öğrencilerin sahip
oldukları kavram yanılgılarının derinlemesine incelenebilmesi için bu çalışmada,
sadece yedi kavram yanılgısına odaklanılmıştır.
Çalışma kapsamında, araştırmacı tarafından ISİEKT-A (EK-1) ve ISİEKT-B (EK-3)
geliştirilmiştir. ISİEKT-A, örnek birer durumu anlatan dört temel soru içermektedir.
Bu temel sorulardan bir tanesi (testin birinci sorusu) literatürde yer alan bir
sorudan adapte edilmiş (Harrison et al., 1999), diğer üç temel soru araştırmacı
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tarafından yazılmıştır. Temel sorulardaki örnek durumlara dayalı olarak on iki
çoktan seçmeli soru hazırlanmıştır. Öğrencilerin, çoktan seçmeli sorulara verdikleri
cevapların nedenlerini yazmaları için her çoktan seçmeli sorunun altına, açık uçlu
birer soru daha eklenmiştir. ISİEKT-B ise "Sıcaklık ve Isı" ve "Isı ve İç Enerji"
olmak üzere iki bölümden oluşacak şekilde hazırlanmıştır. ISİEKT-B'nin "Sıcaklık
ve Isı" bölümde yer alan ilk iki soru Eryılmaz (2010)'ın Üç-aşamalı Isı ve Sıcaklık
Testi'ndeki orijinal sorulardır. ISİEKT-B'de yer alan diğer soruların tamamı,
araştırmacı tarafından yazılmıştır.
ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki sorular hazırlandıktan sonra, testlerin görünüş
geçerliği, kapsam

geçerliği,

içeriğin

doğruluk

derecesi ve

uygunluğunun

değerlendirilmesi için fizik eğitimi alanında uzman iki öğretim üyesi ve fizik
alanında uzman bir öğretim üyesinin görüşüne başvurulmuştur. Uzmanlar,
soruların sınıf düzeyine ve kavram yanılgılarını tespit etmeye uygunluğunu
incelemiş ve önerilerde bulunmuştur. Uzmanların verdiği tavsiyeler dikkate
alınarak, her iki testte gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Daha sonra soruların
anlaşılır ve açık olup olmadığını belirlemek amacıyla ISİEKT-A ve ISİEKT-B
ortaöğretim kurumlarının 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören, konuyu okulda
önceden öğrenmiş olan, on öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin maddeleri
anlamada yaşadıkları sıkıntılar dikkate alınarak ve öğrencilerden gelen dönütler de
göz önünde bulundurularak, testlerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu şekilde,
ISİEKT-A ve ISİEKT-B pilot uygulama öncesinde son haline getirilmiştir.
Öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu hakkında sahip oldukları kavramsal
yapıların incelendiği bu çalışmada, iç enerji konusunun 11. sınıf müfredatında yer
alması nedeniyle araştırmanın örneklemini, 11. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Pilot uygulama, araştırma kapsamında kullanılan veri toplama araçlarının, geçerlik
ve güvenirliklerinin incelenmesi ve geliştirilen ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin nihai
uygulama öncesinde son haline getirilmesi amacıyla yapılmıştır. ISİEKT-A ve
ISİEKT-B'nin geliştirilme süreçlerinde, öğrencilerin kavram yanılgıları hakkında
daha sağlıklı ve kapsamlı bilgiler toplamak için pilot uygulamada, Anadolu Lisesi
11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileriyle çalışılmıştır. Pilot uygulama sırasında, ISİEKTA, ISİEKT-B, ÖYÖ, DKÖ ve "Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi" olmak üzere beş
veri toplama aracı kullanılmıştır. Veri toplama araçları, Anadolu Lisesi 11. sınıf ve
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12. sınıf öğrencisi olan toplam 259 kişiye uygulanmıştır. Öğrencilere toplam iki
ders saati süre verilmiştir.
Pilot uygulamada, ISİEKT-A ve ISİEKT-B'den elde edilen veriler, uygun istatistiksel
teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle, ISİEKT-A'daki açık uçlu sorulara
verilen öğrenci cevapları incelenmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri
cevaplar, benzerliklerine göre kategorize edilmiştir. Kategorize edilen öğrenci
cevapları, temel başlıklar altında toplanmış ve üç-aşamalı ISİEKT-A'nın ikinci
aşama sorularına ait seçeneklerin oluşturulmasında kullanılmıştır. Daha sonra
testteki bütün ikinci aşama soruların altına, öğrencilere ilk iki aşamada verilen
cevaplarından emin olup olmadıklarını soran üçüncü aşama soruları eklenmiştir.
ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlamak amacıyla
öğrencilerin, testlerden aldıkları doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları
için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonuçları, ISİEKT-A'daki
soruların mantıklı faktörler altında toplandığını göstermiştir. ISİEKT-B, yapı
geçerliği açısından incelenirken "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi için
ayrı açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları, "Isı ve İç Enerji" testinin
4. ve 5. temel sorusuna ait 8 alt sorunun, testin yapısını oluşturan çeşitli faktörlerin
altında, tutarsız şekilde toplandığını göstermiştir. Bu nedenle, "Isı ve İç Enerji"
testindeki 4. ve 5. temel sorunun, testten çıkarılmasına karar verilmiştir. "Isı ve İç
Enerji" testinin son hali için tekrar açımlayıcı faktör analizi yapıldığında, ISİEKTB'nin yapı geçerliğine ilişkin olumlu kanıtlar elde edilmiştir. Daha sonra, ISİEKT-A
ve ISİEKT-B'deki sorular, madde analizi ile incelenmiş ve testlerin güvenirlik
katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan bütün incelemeler sonucunda, ISİEKT-A ve
ISİEKT-B'nin geçerliği ve güvenirliğine ilişkin olumlu kanıtlar toplanmıştır.
Analizlerden elde edilen bulgulara dayalı olarak gerekli düzenlemeler yapılmış ve
üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin geliştirilme süreci tamamlanmıştır. Daha
sonra her iki testin kapsam geçerliğinin, içeriğin doğruluk derecesinin ve
uygunluğunun

değerlendirilmesi

için

tekrar

aynı

uzmanların

görüşlerine

başvurulmuş ve uzmanların tavsiyeleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler
yapılmıştır. Soruların, öğrenciler açısından açık ve anlaşılır olup olmadığını
belirlemek için testler 12. sınıf öğrencisi olan beş öğrenciye uygulanmıştır.
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Öğrencilerden gelen dönütler de dikkate alınarak üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKTB son haline getirilmiştir.
Pilot çalışmada uygulanan diğer veri toplama araçları olan ÖYÖ, DKÖ ve
"Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi", nihai uygulama öncesinde güvenirlik
açısından incelenmiştir. ÖYÖ ve FFÖÖ'nün güvenirliğine ilişkin olumlu kanıtlar
toplanmıştır. "Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi" incelendiğinde, testteki iki açık
uçlu sorunun, çoğu öğrenci tarafından cevaplanmadığı görülmüştür. İki açık uçlu
soruyu, boş bırakan öğrenci yüzdesi sırasıyla %26.5 ve %30.4 olarak
belirlenmiştir.

Öğrencilerin,

bu

soruları

boş

bırakmalarının

neden

kaynaklanabileceği araştırılmıştır. Bunun için öğrencilerin cevap kağıtları ve testin
uygulanma süreci tekrar gözden geçirilmiştir. Öğrencilerin gerekli donanıma sahip
olmalarına ve iki ders saati sürenin veri toplama araçlarındaki bütün soruları
yanıtlamak açısından yeterli olmasına rağmen, pilot çalışmada uygulanan veri
toplama araçlarının, bilişsel ağırlıkta olması nedeniyle bu soruların, boş bırakılmış
olabileceği düşünülmüştür. Nihai çalışmada, öğrencilere ait daha sağlıklı ve
güvenilir bilgiler toplanabilmesi açısından başlangıçta çalışmanın kapsamında olan
"Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi"nin araştırmadan çıkarılmasına karar
verilmiştir.
Sonuç olarak, pilot uygulamadan elde edilen bulgular doğrultusunda, üç-aşamalı
ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin geliştirilmesi süreci tamamlanmıştır. Araştırmanın nihai
uygulaması, Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan toplam 462 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere üç-aşamalı ISİEKT-A, ISİEKT-B, ÖYÖ ve DKÖ
uygulanmıştır. Öğrencilerin soruları yanıtlamaları için bir ders saati sürenin yeterli
olduğu görülmüştür. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler, uygun
istatistiksel teknikler kullanılarak üç hafta süreyle araştırmacı tarafından analiz
edilmiştir.
3.7. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen ham veriler, Microsoft Excell programına işlenmiş ve
veriler düzenlenmiştir. Düzenlenen verileri analiz etmek için Microsoft Excell ve
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) programları kullanılmıştır.
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Veri toplama araçlarından elde edilen veriler, analiz edilmeden önce kayıp
değerler incelenmiştir. Geniş bir örneklemde, veri setinde %5'den az kayıp değerin
olması ciddi bir problem yaratmamaktadır. Kayıp değerlerin veri setinde rastgele
dağılmış olması durumunda, kayıp değer tamamlama yöntemlerinden herhangi biri
kullanılabilir (Tabachnick and Fidell, 2007).
Bu araştırmada, pilot uygulama sırasında başlangıçta 277 kişiye veri toplama
araçları uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerden 18'inin veri toplama
araçlarındaki soruların %20'sinden fazlasını boş bıraktığı belirlenmiştir. Örneklem
büyük olduğu için 18 öğrencinin cevap kağıtları değerlendirilmemiştir. Geriye kalan
259 öğrenciden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Veri toplama araçlarında yer
alan her bir maddedeki kayıp değerlerin yüzdelerinin ISİEKT-A'da %4.3'den az,
ISİEKT-B'de %5'den az, ÖYÖ'de %2.8'den az, DKÖ'de %4.4'den az olduğu
belirlenmiştir. Sonuç olarak, veri setlerindeki kayıp değerlerin %5’den az olduğu ve
kayıp değerlerin veri setlerine rastgele dağıldığı belirlenmiştir. Örneklem büyük
olduğu için veri setlerindeki kayıp değerler tamamlanarak analiz edilmiştir.
Nihai uygulamada, başlangıçta 487 kişiye veri toplama araçları uygulanmıştır.
Fakat bu öğrencilerden 18'inin veri toplama araçlarındaki soruların %20'sinden
fazlasını boş bıraktığı görülmüş, 7 öğrencinin ise veri toplama araçlarından
herhangi birini cevaplamadığı belirlenmiştir. Örneklem yeterince büyük olduğu için
25 öğrencinin cevap kağıtları değerlendirilmemiş, geriye kalan 462 öğrenciden
elde edilen veriler analiz edilmiştir. Veri toplama araçlarında yer alan her bir
maddedeki kayıp değerlerin yüzdelerinin ISİEKT-A'da %0.7'den az, ISİEKT-B'de
%1.6'dan az, ÖYÖ'de %1.6'dan az ve DKÖ'de %2.6'dan az olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, veri setlerindeki kayıp değerlerin %5’den az olduğu ve kayıp
değerlerin veri setlerine rastgele dağıldığı tespit edilmiştir. Örneklem büyük olduğu
için veri setlerindeki kayıp değerler tamamlanarak analiz edilmiştir.
Öğrencilerin,

ISİEKT-A

ve

ISİEKT-B'ye

verdikleri

cevaplar

doğru

cevap

anahtarlarına (EK-6) göre kodlanarak doğru cevap puanları, kavram yanılgısı
anahtarlarına (EK-7, EK-8, EK-9 ve EK-10) göre kodlanarak kavram yanılgısı
puanları elde edilmiştir. Araştırmacı tarafından geliştirilen üç-aşamalı ISİEKT-A ve
ISİEKT-B'nin

yapı geçerliği

incelemek amacıyla

açımlayıcı faktör analizi

yapılmıştır.
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Schwab (2005)'a göre veri setinin açımlayıcı faktör analizi yapmaya uygun olması
için bazı şartların karşılanması gereklidir. Bu şartlar şunlardır (Schwab, 2005):
1. Değişkenler metrik düzeyde olması veya kategorik değişkenlerin iki
değerli değişkene dönüştürülmüş olması gereklidir.
2. Örneklem büyüklüğü 50'den (tercihen 100'den) büyük olmalıdır.
3. Örneklemin değişken sayısına oranı 5/1 ve daha büyük olmalıdır.
4. Değişkenlere ait korelasyon matrisi .30 ve daha büyük değerde
korelasyon katsayısına sahip 2 veya daha fazla değişken içermelidir.
5. Örneklem yeterliği ölçütü .50'den az olan değişkenler veri setinden
çıkarılmalıdır.
6. Değişkenlerin örneklem yeterliği ölçütü .50 ve daha büyük olmalıdır.
7. Barlett testi sonucu istatistiksel olarak anlamlı olmalıdır.
Schwab (2005)'a göre veri setinin faktör analizi yapmaya uygun olduğuna karar
verildikten sonra, değişkenler ve faktörlerin aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:
1. Elde edilen faktörün açıkladığı varyans, her değişken için .50 ve daha
büyük olmalıdır.
2. Birden fazla faktörde .40 ve daha üstü faktör yükü veya korelasyona
sahip hiçbir değişken bulunmamalıdır.
3. Sadece bir değişken içeren hiç bir faktör bulunmamalıdır.
Çataloğlu (2002)'e göre öğrencilerin bir testten aldıkları puanlar ile güven
seviyeleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyonun olması,
testin yapı geçerliğinin göstergesidir. Bu nedenle, üç-aşamalı ISİEKT-A'dan alınan
doğru cevap puanları-2 ile güven seviyeleri arasındaki Pearson momentler çarpımı
korelasyon katsayısı ve kavram yanılgısı puanları-2 ile güven seviyeleri arasındaki
Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı hesaplanmış ve üç-aşamalı
ISİEKT-A'nın yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar toplanmıştır. Bunların dışında, üçaşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin kapsam geçerliğini incelemek için testlerdeki
yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların oranı hesaplanmıştır.
Hestenes and Halloun (1995)'a göre bir testteki yanlış sebepli doğruların oranı ve
doğru sebepli yanlışların oranının %10'dan az olması, testin kapsam geçerliğinin
bir göstergesidir.
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Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin güvenirliklerine illişkin kanıtlar sağlamak
amacıyla öğrencilerin, testlerden aldıkları doğru cevap puanları ve kavram
yanılgısı puanları için Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Ayrıca araştırma
kapsamında kullanılan diğer veri toplama araçları olan ÖYÖ ve DKÖ'nün
güvenirliğini incelemek için de Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki soruların madde analizleri, Microsoft Excell
programı kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın yapıldığı örneklem büyük olduğu için,
üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki soruların madde güçlük indeksi (p) ve
madde ayırt edicilik indeksi (D) %27'lik alt-üst gruplar yöntemi (Crocker ve Algina,
1986, s.314) kullanılarak incelenmiştir. Üç-aşamalı ISİEKT-A'daki soruların güçlük
indeksi ve ayırt edicilik indeksi, öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları3 ve kavram yanılgısı puanları-3'e göre hesaplanmıştır. ISİEKT-B'de yer alan
"Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testindeki soruların madde analizleri ise
ayrı ayrı incelenmiştir. "Sıcaklık ve Isı" testindeki soruların güçlük indeksi ve ayırt
edicilik indeksi, öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları-3, kavram
yanılgısı puanları-3 ve yeni kodlamayla elde edilen kavram yanılgısı puanları için
ayrı hesaplanmıştır. "Isı ve İç Enerji" testindeki soruların güçlük indeksi ve ayırt
edicilik indeksi, öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları-3 ve yeni
kodlamayla elde edilen kavram yanılgısı puanları için ayrı hesaplanmıştır.
Araştırmanın

örneklemine

ilişkin

özellikleri

istatistiklerden yararlanılmıştır. Bunun için

tasvir

etmek

için

betimsel

araştırmanın değişkenlerine ait

ortalama, standart sapma, basıklık katsayısı, çarpıklık katsayısı, frekans ve
yüzdeler hesaplanmıştır. Ayrıca, araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkilerin
yönünü ve düzeyini incelemek için Pearson momentler çarpımı korelasyon
katsayıları hesaplanmıştır. Bunların yanı sıra, çıkarımsal istatistikler olarak
bağımlı gruplar t-testi ve bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Araştırmada
anlamlılık düzeyi olarak .05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir.
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4. ÜÇ-AŞAMALI ISİEKT-A VE ISİEKT-B'NİN GELİŞTİRİLMESİ
Çalışmanın bu bölümü, üç-aşamalı ISİEKT-A'nın geliştirilme süreci ve ISİEKTB'nin geliştirilme süreci olmak üzere ayrı iki bölümden oluşmaktadır. Testlerin
geliştirilme süreci sunulurken, pilot ve nihai uygulamadan elde edilen sonuçlara
yer verilmiştir.
4.1. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın Geliştirilmesi
4.1.1. Pilot uygulama sonuçları
Bu bölümde, pilot çalışmada uygulanan ISİEKT-A'daki (EK-1) açık uçlu sorulara
verilen öğrenci cevaplarının analiz sonuçları, testin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin
veriler ve testin madde analizi sonuçları yer almaktadır.
4.1.1.1. ISİEKT-A'nın açık uçlu sorularına verilen cevapların analizi
ISİEKT-A pilot çalışmada uygulandıktan sonra, öğrencilerin testteki açık uçlu
sorulara verdikleri cevaplar benzerliklerine göre kategorize edilmiştir. Kategorize
edilen cevaplar öğrencilerin genel düşüncesini ifade eden temel başlıklar altında
toplanmıştır. Çizelge 4.1.'de testin birinci aşamasındaki her soru ve seçenek için
oluşturulan kategoriler ve frekanslar gösterilmiştir.

Frekans

Kategori

Seçenek

Soru

Çizelge 4.1. ISİEKT-A'nın açık uçlu sorularına verilen öğrenci cevaplarının
kategorizasyonu.

ÖĞRENCİ CEVAPLARI
Kil ve suyu karıştırarak elde edilen tuğla harcından biri büyük diğeri küçük

1

boyuttaki iki çeşit tuğla parçası hazırlanır ve bir fırına aynı anda konulur.
120 °C’lik fırında aynı şartlar altında yeterince uzun süre pişirilen büyük ve
küçük tuğla parçalarının katılaşması sağlanır.
Büyük

1.1.

ve

küçük

tuğlanın

fırından

çıkarıldıkları

andaki

ısılarını

karşılaştırınız.
Büyük tuğlanın ısısı daha fazladır.

A
1

Isı tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.

21. Büyük tuğla daha fazla ısı alır.

101
8

3

Büyük tuğlanın ısı sığası daha fazladır.

3

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

29
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B

C

A. Küçük tuğlanın ısısı daha fazladır.
11. Küçük tuğlanın sıcaklığını arttırmak daha kolaydır.

7

22. Eksik veya anlamsız ifadeler.

1

B. Isıları eşittir.
11. Isı tuğlanın büyüklüğüne bağlı değildir.

D

7

2

Fırın tuğlalara eşit ısı verir.

23

3

Isı tuğlanın sıcaklığına bağlı değildir.

2

4

Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.

1

5

Eksik veya anlamsız ifadeler.

10

C. Isıları karşılaştırılamaz.
11. Isı ölçülemez.

8

22. Yeterli bilgi verilmemiş.

9

Büyük ve küçük tuğlanın fırından çıkarıldıkları andaki sıcaklıklarını

1.2.

karşılaştırınız.
A

A. Büyük tuğlanın sıcaklığı daha fazladır.
11. Sıcaklık tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.
3

B

Eksik veya anlamsız ifadeler.
Sıcaklık tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.

21. Küçük tuğla daha fazla ısı alır.
3

D

4

2. Küçük tuğlanın sıcaklığı daha fazladır.
1

C

8

Eksik veya anlamsız ifadeler.

33
17
6

B. Sıcaklıkları eşittir.
11. Sıcaklık tuğlanın büyüklüğüne bağlı değildir.
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22. Sıcaklık ortalama enerjidir/değerdir.

7

3

Fırın tuğlalara eşit sıcaklık verir.

6

4

Fırın tuğlalara eşit ısı verir.

6

5

Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.

1

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

23

C. Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
1D. Yeterli bilgi verilmemiş.

2

Büyük ve küçük tuğlanın fırından çıkarıldıkları andaki iç enerjilerini

1.3.

karşılaştırınız.
A

A. Büyük tuğlanın iç enerjisi daha fazladır.
1

İç enerji tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.

23

2

Büyük tuğlanın ısısı daha fazladır.

26

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

16

Küçük tuğlanın iç enerjisi daha fazladır.

B
1

Küçük tuğlanın sıcaklığı daha fazladır.

6

2

Küçük tuğlanın ısısı daha fazladır.

3
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3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

4

İç enerjileri eşittir.

C
1

Tuğlaların ısısı eşittir.

12

2

İç enerji kütleye bağlı değildir.

2

3

İç enerji tuğlanın sıcaklığına bağlıdır.

5

4

Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.

2

5

İç enerjileri eşittir.

2

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

8

İç enerjileri karşılaştırılamaz.

D
1

İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.

21. Yeterli bilgi verilmemiş.

16
9

3

Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.

2

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

13

Tamamen aynı tür malzemeden yapılmış biri büyük diğeri küçük boyuttaki

2

iki kap içerisine özdeş dondurmalar konulur. Her iki kap da çalışan bir
buzdolabının dondurucu bölmesinde aynı şartlar altında yeterince uzun
süre bekletilir.
Kaplar içerisindeki dondurmaların dondurucu bölmesinden çıkarıldıkları

2.1.

andaki ısılarını karşılaştırınız.
Büyük kaptaki dondurmanın ısısı daha fazladır.

A
1

Isı dondurmanın miktarına bağlıdır.

40

2

Madde miktarı fazla olan dondurma daha çok soğur. Bu nedenle ısısı

12

daha fazladır.
3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

9

Küçük kaptaki dondurmanın ısısı daha fazladır.

B
1

Isı dondurmanın miktarına bağlıdır.

6

2

Madde miktarı fazla olan daha çok ısı kaybeder/verir.

18

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

10

Isıları eşittir.

C
1

Isı dondurmanın miktarına bağlı değildir.

4

2

Dondurucu dondurmalara eşit ısı vermiştir.

22

3

Dondurmalar aynı malzemeden yapılmıştır.

5

4

Isı, dondurmanın sıcaklığına bağlı değildir.

1

5

Eksik veya anlamsız ifadeler.

15

Isıları karşılaştırılamaz.

D
1

Isı ölçülemez.

6

2

Yeterli bilgi verilmemiş.

5

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

1
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Kaplar içerisindeki dondurmaların dondurucu bölmesinden çıkarıldıkları

2.2.

andaki sıcaklıklarını karşılaştırınız.
Büyük kaptaki dondurmanın sıcaklığı daha düşüktür.

A
1

Sıcaklık dondurmanın miktarına bağlıdır.

11

2

Madde miktarı fazla olan daha fazla ısı kaybeder/verir.

4

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

2

Küçük kaptaki dondurmanın sıcaklığı daha düşüktür.

B
1

Sıcaklık dondurmanın miktarına bağlıdır.

14

2

Madde miktarı az olan dondurma daha kolay ısı kaybeder.

7

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

11

Sıcaklıkları eşittir.

C

D

1

Sıcaklık dondurmanın miktarına bağlı değildir.

50

2

Sıcaklık ortalamadır.

1

3

Dondurmalar özdeştir.

1

4

Dondurucu dondurmalara eşit ısı verir.

7

5

Eksik veya anlamsız ifadeler.

19

E. Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
1

Sıcaklık ısının birimidir.

1

2

Dondurmaların sıcaklığı 0˚C' nin altındadır.

1

Kaplar içerisindeki dondurmaların dondurucu bölmesinden çıkarıldıkları

2.3.

andaki iç enerjilerini karşılaştırınız.
Büyük kaptaki dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.

A
1

İç enerji dondurmanın miktarına bağlıdır.

10

2

Isısı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.

6

3

Sıcaklığı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.

1

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

4

Küçük kaptaki dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.

B
1

İç enerji dondurmanın miktarına bağlıdır.

6

2

Isısı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.

7

3

Sıcaklığı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.

6

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

8

İç enerjileri eşittir.

C

D

1

Dondurmaların ısıları eşittir.

12

2

İç enerji kütleye bağlı değildir.

1

3

İç enerji dondurmanın sıcaklığına bağlıdır.

2

4

Dodurmalar aynıdır.

2

5

İç enerjileri eşittir.

1

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

8

İç enerjileri karşılaştırılamaz.
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1

İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.

11

2

Yeterli bilgi verilmemiş.

4

3

Dondurmalar aynı malzemeden yapılmıştır.

2

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

7

Hiç güneş ışığının girmediği üstü kapalı bir binanın içinde bir çocuk

3

havuzu ve boyutu çok daha büyük olan bir yetişkin havuzu bulunmaktadır.
İçinde hiç su olmayan ve birbirleriyle temas etmeyen her iki havuz da aynı
şartlar altında özdeş su ile tamamen doldurulur.
Çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun içerdiği suyun birkaç gün sonraki

3.1.

ısılarını karşılaştırınız.
Çocuk havuzunun ısısı daha fazladır.

A
1

Isı havuzun büyüklüğüne bağlıdır.

11

2

Çocuk havuzu daha fazla ısı alır.

4

3

Yetişkin havuzu daha çok ısı kaybeder/verir.

3

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

9

Yetişkin havuzunun ısısı daha fazladır.

B
1

Isı havuzun büyüklüğüne bağlıdır.

52

2

Büyük havuz daha fazla ısı alır.

5

3

Büyük havuz daha zor soğur.

3

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

10

Isıları eşittir.

C
1

Isı havuzun büyüklüğüne bağlı değildir.

4

2

Havuzlar aynı ortamdan eşit ısı almıştır/vermiştir.

23

3

Havuzlardaki su aynıdır.

2

4

Isı ölçülemez.

2

5

Isı havuzun sıcaklığına bağlı değildir.

1

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

7

Isıları karşılaştırılamaz.

D
1

Isı ölçülemez/hesaplanamaz.

2

2

Yeterli bilgi verilmemiş.

4

3

Havuzların ısısı 0' dır.

1

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

4

Çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun içerdiği suyun birkaç gün sonraki

3.2.

sıcaklıklarını karşılaştırınız.
Çocuk havuzunun sıcaklığı daha fazladır.

A

B

1

Sıcaklık havuzun büyüklüğüne bağlıdır.

24

2

Çocuk havuzu daha fazla ısı alır.

9

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

13

Yetişkin havuzunun sıcaklığı daha fazladır.

71

1

Sıcaklık havuzun büyüklüğüne bağlıdır.

4

2

Çocuk havuzundaki suyun sıcaklığı daha kolay değişir.

5

3

Yetişkin havuzundaki suyun ısısı daha uzun sürede azalır.

1

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

1

Sıcaklıkları eşittir.

C

D

1

Sıcaklık havuzun büyüklüğüne bağlı değildir.

43

2

Havuzlardaki suyun ortamdan aldıkları ısılar eşittir.

3

3

Havuzlardaki suyun ısısı değişmemiştir.

4

4

Havuzlardaki suyun sıcaklığı değişmemiştir.

5

5

Havuzlardaki su aynıdır.

6

7

Eksik veya anlamsız ifadeler.

10

F. Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
1

Yeterli bilgi verilmemiş.

3

2

Eksik veya anlamsız ifadeler.

2

Çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun içerdiği suyun birkaç gün sonraki iç

3.3.

enerjilerini karşılaştırınız.
Çocuk havuzunun iç enerjisi daha fazladır.

A
1

İç enerji havuzun büyüklüğüne bağlıdır.

5

2

Çocuk havuzunun sıcaklığı daha fazladır.

5

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

4

Yetişkin havuzunun iç enerjisi daha fazladır.

B
1

İç enerji havuzun büyüklüğüne bağlıdır.

16

2

Isısı fazla olan havuzun iç enerjisi daha fazladır.

6

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

4

İç enerjileri eşittir.

C
1

Havuzlardaki suyun ortamdan aldıkları ısılar eşittir.

8

2

İç enerji havuzun sıcaklığına bağlıdır.

6

3

Havuzlardaki su aynıdır.

3

4

İç enerji havuzun büyüklüğüne bağlı değildir.

1

5

Aynı şartlarda oldukların için havuzların iç enerjileri eşittir.

3

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

15

İç enerjileri karşılaştırılamaz.

D
1

İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.

10

2

Yeterli bilgi verilmemiş.

6

3

Havuzlardaki su aynıdır.

2

4

Havuzların iç enerjisi 0'dır.

1

5

Havuzların iç enerjileri değişmez.

1

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

7
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Bir fırıncı aynı ekmek hamurunu kullanarak biri diğerine göre daha büyük

4

boyutta olan iki çeşit ekmek üretmektedir. Fırıncı hazırlamış olduğu büyük
ve küçük ekmekleri çalışan bir fırının içinde aynı koşullarda yeterince uzun
süre pişirir.
Büyük ve küçük ekmeklerin fırından çıkarıldıkları andaki ısılarını

4.1.

karşılaştırınız.
Büyük ekmeğin ısısı daha fazladır.

A
1

Isı ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

58

2

Büyük ekmek daha fazla ısı alır.

8

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

14

Küçük ekmeğin ısısı daha fazladır.

B
1

Isı ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

5

2

Küçük ekmek daha çok ısı alır.

2

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

2

Isıları eşittir.

C
1

Isı madde miktarına bağlı değildir.

3

2

Fırın ekmeklere eşit ısı verir.

26

3

Ekmekler aynı malzemeden yapılmıştır.

1

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

6

Isıları karşılaştırılamaz.

D
1

Isı ölçülemez/hesaplanamaz.

3

2

Eksik veya anlamsız ifadeler.

4

Büyük ve küçük ekmeklerin fırından çıkarıldıkları andaki sıcaklıklarını

4.2.

karşılaştırınız.
Büyük ekmeğin sıcaklığı daha fazladır.

A
1

Sıcaklık ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

5

2

Büyük ekmek daha fazla ısı alır.

1

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

2

Küçük ekmeğin sıcaklığı daha fazladır.

B
1

Sıcaklık ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

35

2

Küçük ekmek daha fazla ısı alır.

8

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

5

Sıcaklıkları eşittir.

C
1

Sıcaklık ekmeğin büyüklüğüne bağlı değildir.

40

2

Sıcaklık ortalama enerjidir/değerdir.

3

3

Fırın ekmeklere eşit ısı verir.

4

4

Fırın tuğlalara eşit sıcaklığı verir.

1

5

Ekmekler aynı malzemeden yapılmıştır.

2

6

Eksik veya anlamsız ifadeler.

14
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D

G. Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
1

Eksik veya anlamsız ifadeler.

1

Büyük ve küçük ekmeklerin fırından çıkarıldıkları andaki iç enerjilerini

4.3.

karşılaştırınız.
Büyük ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.

A
1

İç enerji ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

15

2

Isısı fazla olan ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.

15

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

8

Küçük ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.

B
1

İç enerji ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.

3

2

Sıcaklığı fazla olan ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.

7

3

Eksik veya anlamsız ifadeler.

3

İç enerjileri eşittir.

C
1

Fırın ekmeklere eşit ısı verir.

9

2

İç enerji ekmeğin sıcaklığına bağlıdır.

3

3

Ekmekler aynı malzemeden yapılmıştır.

3

4

İç enerji büyüklüğe bağlı değildir.

1

5

Eksik veya anlamsız ifadeler.

7

İç enerjileri karşılaştırılamaz.

D
1

İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.

7

2

Yeterli bilgi verilmemiş.

3

3

İç enerjileri değişmez.

1

4

Eksik veya anlamsız ifadeler.

11

4.1.1.2. ISİEKT-A'nın geçerliği ve güvenirliği
ISİEKT-A'nın yapı geçerliğini incelemek amacıyla öğrencilerin testten aldıkları
doğru cevap puanları-1 için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör
analizi

incelemesi

öncesinde,

verilerin

faktör

analizine

uygunluğu

değerlendirilmiştir. Öncelikle veri setlerini oluşturan tüm değişkenlere ait
korelasyon matrisleri incelenmiş ve korelasyon matrislerinde .30'dan büyük
korelasyon katsayısına sahip en az 2 değişkenin yer aldığı belirlenmiştir. Ayrıca,
anti-image korelasyon matrisi incelenmiş ve matristeki korelasyon katsayılarının
.50'den büyük olduğu görülmüştür. Daha sonra, Barlett testi yapılmış ve KaiserMeyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmıştır. Analizlerde, Barlett testi sonucunun
[

] istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve Kaiser-Meyer-Olkin

(KMO) değerinin .718 olduğu saptanmıştır. Bütün bu bulgular, açımlayıcı faktör
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analizi için önkoşulların sağlandığını gösterdiği için (Bkz. Bölüm 3.7.), veri setinin
açımlayıcı faktör analizi incelemesi için uygun olduğuna karar verilmiştir.
Yapılan analiz sonucunda, testin üç faktörden oluştuğu ve faktörlerin toplam
varyansın %64.27'sini açıkladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, testin her değişkenine ait
ortak varyansın .50'den büyük olduğu belirlenmiştir. Testi oluşturan faktörler
incelendiğinde, birinci faktörde ısı, ikinci faktörde sıcaklık, üçüncü faktörde ise iç
enerji ile kavramı ile ilgili soruların toplandığı görülmüştür. Bu faktörler için
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı sırasıyla .84, .82 ve .77 olarak hesaplanmıştır.
Testin tümü için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .67 olarak tespit edilmiştir.
4.1.1.3. ISİEKT-A'nın madde analizleri
Pilot çalışmada uygulanan ISİEKT-A'nın her sorusuna ait madde güçlük indeksi (p)
ve madde ayırt edicilik indeksi (D) %27'lik alt-üst gruplar yöntemi (Crocker and
Algina, 1986) kullanılarak hesaplanmıştır. Çizelge 4.2.'de ISİEKT-A'daki soruların
doğru cevap puanları-1'e göre güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri
gösterilmiştir. Buna göre, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili soruların güçlük indeksleri .29
ile .54, ayırt edicilik indeksleri ise .40 ile .81 arasında değişmektedir. Ayrıca, ısı ile
ilgili soruların güçlük indekslerinin .06 ile .11, ayırt edicilik indekslerinin ise .13 ile
.16 arasında değiştiği görülmektedir. Bu bulgular öğrencilerin doğru olarak
cevaplamakta en çok zorlandığı soruların ısı kavramı ile ilgili sorular olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, ısı ile ilgili soruların ayırt edicilik indeksleri de çok düşüktür
(ortalama .14). Buna karşın, testteki diğer soruların ayırt edicilik indeksi .39'dan
yüksektir. Madde ayırt edicilik indeksinin .39'un üzerinde olması, bu soruların ayırt
ediciliğinin çok iyi olduğu göstermektedir (Crocker and Algina, 1986).
Sonuç olarak madde analizlerinden elde edilen bulgular, ısı ile ilgili soruların zorluk
derecesinin yüksek ve ayırt ediciliğinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Bir
maddenin düşük ayırıcılık gücüne sahip olmasının sebeplerinden biri sorunun
güçlük indeksinin düşük olmasıdır (Baykul, 2000). Bu nedenle, ısı ile ilgili soruların
ayrıcılık gücünün çok düşük olmasının, soruların zorluğundan kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca, bu soruların öğrencilere zor gelmesinin dışında
öğrencilerin ısı ile ilgili kuvvetli kavram yanılgılarının olabileceği de dikkate
alınmıştır. Yapılan incelemelerde, ISİEKT-A'nın yapı geçerliği ve güvenirliğine
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ilişkin olumlu kanıtlar toplanması nedeniyle testteki bütün soruların çıkarılmadan
kullanılmasına karar verilmiştir.
Çizelge 4.2. ISİEKT-A'nın doğru cevap puanları-1'e göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Isı
Isı
Isı
Isı
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
İç enerji
İç enerji
İç enerji
İç enerji

1.1
2.1
3.1
4.1
1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
4.3

.09
.11
.06
.10
.54
.51
.44
.47
.41
.30
.29
.38

.16
.13
.13
.14
.81
.70
.66
.77
.64
.40
.47
.64

Ortalama

.31

.47

4.1.1.4. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın geliştirilmesi
Pilot çalışma sonucunda öğrencilerin ISİEKT-A'daki açık uçlu sorulara verdikleri
cevaplar detaylı olarak incelenmiş, kategorize edilen öğrenci cevapları ISİEKTA'nın ikinci aşama sorularına ait seçeneklerinin oluşturulmasında kullanılmıştır.
Ayrıca, öğrencilerin testin iki-aşamalı sorularına verdikleri cevaptan emin olup
olmadığını soran üçüncü aşama soruları da eklenmiş ve üç-aşamalı ISİEKT-A
(EK-4) son haline getirilmiştir.
4.1.2. Nihai uygulama sonuçları
Bu bölümde nihai çalışmada uygulanan üç-aşamalı ISİEKT-A'nın (EK-4) geçerliği
ve güvenirliğine ilişkin veriler ve testin madde analizi sonuçları sunulmaktadır.
4.1.2.1. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın geçerliği ve güvenirliği
Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın yapı geçerliğini incelemek amacıyla öncelikle doğru
cevap puanları-3 ve kavram yanılgısı puanları-3 için açımlayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Daha sonra, doğru cevap puanları-2 ile güven seviyeleri arasındaki
korelasyon ve kavram yanılgısı puanları-2 ile güven seviyeleri arasındaki
korelasyon incelenmiştir. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın kapsam geçerliğini incelemek
için ise yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların oranı
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hesaplanmıştır. Ayrıca, ISİEKT-A'nın güvenirliğine ilişkin kanıtlar bulmak için doğru
cevap puanları-3 ve kavram yanılgısı puanları-3 için Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı hesaplanmıştır.
Faktör analizi ve güvenirlik sonuçları
Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlamak amacıyla ilk
olarak, öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları-3 açımlayıcı faktör
analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi incelemesi öncesinde, verilerin
faktör analizine uygunluğu değerlendirilmiştir. Bunun için öncelikle veri setini
oluşturan tüm değişkenlere ait korelasyon matrisi incelenmiş, .30'dan büyük
korelasyon katsayısına sahip en az 2 değişkenin olduğu tespit edilmiştir. Antiimage korelasyon matrisi incelendiğinde, matristeki korelasyon katsayılarının
.50'den büyük olduğu görülmüştür. Daha sonra, Barlett testi yapılmış ve KaiserMeyer-Olkin (KMO) değeri incelenmiştir. Analizlerde, Barlett testi sonucunun
[

] istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve Kaiser-Meyer-Olkin

(KMO) değeri .809 olduğu tespit edilmiştir. Bütün bu bulgular, açımlayıcı faktör
analizi için önkoşulların sağlandığını gösterdiği için (Bkz. Bölüm 3.7.) veri setinin
açımlayıcı faktör analizi incelemesi için uygun olduğuna karar verilmiştir. Çizelge
4.3.'de üç-aşamalı ISİEKT-A'nın doğru cevap puanları-3'e göre açımlayıcı faktör
analizi sonuçları gösterilmiştir.
Çizelge 4.3. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın doğru cevap puanları-3'e göre açımlayıcı
faktör analizi sonuçları.

Kavram

Değişkenler

Isı
Isı
Isı
Isı
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
İç enerji
İç enerji
İç enerji
İç enerji

III.1
IV.1
I.1
II.1
II.2
IV.2
I.2
III.2
IV.3
II.3
I.3
III.3

Dönüştürülmüş faktör yük
değerleri
Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3
.925
.925
.894
.853
-.018
-.010
-.031
.013
-.019
.022
-.002
-.019

-.002
-.054
.003
.006
.852
.846
.812
.743
.097
.069
.142
.048

.010
.014
-.067
.021
.194
.116
.111
-.027
.832
.805
.800
.741

Ortak
varyans
.855
.858
.803
.729
.764
.730
.672
.553
.702
.654
.660
.551
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Yapılan analiz sonucunda, testi oluşturan değişkenlerin üç faktör altında
kümelendiği

ve

bu

faktörlerin

toplam

varyansın

%71.09'unu

açıkladığı

belirlenmiştir. Ayrıca, testin her değişkenine ait ortak varyansın .50'den büyük
olduğu saptanmıştır. Çizelge 4.3.'de testin faktörlerinde hangi değişkenlerin
toplandığı görülmektedir. Buna göre, testin birinci faktörü ısı, ikinci faktörü sıcaklık,
üçüncü faktörü ise iç enerji kavramı ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Testi
oluşturan bu faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı sırasıyla .92, .84 ve .81
olarak tespit edilmiştir. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın doğru cevap puanları-3'e göre
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise .75 olarak saptanmıştır.
ISİEKT-A'nın yapı geçerliğini incelemek amacıyla öğrencilerin testten aldıkları
kavram yanılgısı puanları-3 de açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir.
Açımlayıcı faktör analizi incelemesi öncesinde, verilerin faktör analizine uygunluğu
değerlendirilmiştir. Bunun için veri setini oluşturan tüm değişkenlere ait korelasyon
matrisi incelenmiş ve .30'dan büyük korelasyon katsayısına sahip en az 2
değişkenin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, anti-image korelasyon matrisi incelenmiş
ve matristeki korelasyon katsayılarının .50'den büyük olduğu görülmüştür. Daha
sonra, Barlett testi ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri incelenmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, Barlett testi sonucu [

] istatistiksel olarak

anlamlıdır ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri .798'dir. Bütün bu bulgular,
açımlayıcı faktör analizi için önkoşulların sağlandığını gösterdiği için (Bkz. Bölüm
3.7.) veri setinin açımlayıcı faktör analizi incelemesi için uygun olduğuna karar
verilmiştir. Çizelge 4.4.'de üç-aşamalı ISİEKT-A'nın kavram yanılgısı puanları-3'e
göre açımlayıcı faktör analizi sonuçları gösterilmiştir.
Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, testi oluşturan değişkenlerin üç faktör altında
toplandığını ve üç faktörün birlikte açıkladıkları varyansın %67.22 olduğunu
göstermiştir. Ayrıca, testin her değişkenine ait ortak varyansın .50'den büyük
olduğu tespit edilmiştir. Testi oluşturan değişkenlerin hangi faktörler altında
toplandığı Çizelge 4.4'de görülmektedir. Buna göre, birinci faktörde ısı, ikinci
faktörde sıcaklık, üçüncü faktörde ise iç enerji kavramı ile ilgili sorular
kümelenmiştir. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın kavram yanılgısı puanları-3'e göre
Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .68, testi oluşturan faktörlerin Cronbach alfa
güvenirlik katsayısı sırasıyla .86, .84 ve .80 olarak tespit edilmiştir.
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Çizelge 4.4. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın kavram yanılgısı puanları-3'e göre
açımlayıcı faktör analizi sonuçları.

Kavram

Değişkenler

Isı
Isı
Isı
Isı
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
İç enerji
İç enerji
İç enerji
İç enerji

IS.IV
IS.II
IS.I
IS.III
S.II
S.IV
S.I
S.III
İÇ.II
İÇ.III
İÇ.IV
İÇ.I

Dönüştürülmüş faktör yük
değerleri
Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3
.873
.845
.828
.769
-.102
-.088
-.097
-.078
.090
.047
.046
.150

-.069
-.142
-.141
-.033
.845
.830
.812
.779
.061
.102
.038
-.040

.101
.089
.016
.150
.053
-.024
.023
.110
.828
.811
.760
.732

Ortak
varyans
.777
.741
.706
.614
.727
.697
.669
.625
.698
.670
.581
.560

Doğru cevap puanları-2 ve kavram yanılgısı puanları-2'nin güven seviyeleri
ile korelasyonlarının incelenmesi
Çataloğlu (2002) öğrencilerin testten aldıkları puanlar ile güven seviyeleri arasında
pozitif bir korelasyonun olmasının testin geçerliğinin bir kanıtı olduğunu ifade
etmektedir. Bu nedenle üç-aşamalı ISİEKT-A'nın yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar
toplamak amacıyla doğru cevap puanları-2 ile güven seviyeleri arasında pozitif bir
korelasyonun olup olmadığı incelenmiştir. Bunun için doğru cevap puanları-2 ile
güven seviyeleri arasındaki Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı
hesaplanmıştır. Korelasyon analizi sonuçları doğru cevap puanları-2 ile güven
seviyeleri arasında pozitif, fakat istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişkinin (r=
.051, p>.05) olduğunu göstermiştir.
Üç-aşamalı ISİEKT-A hem öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları
hakkındaki doğru kavramsal anlamalarını hem de kavram yanılgılarını belirlemek
amacıyla geliştirilmiş bir test olduğundan kavram yanılgısı puanları-2 ile güven
seviyeleri arasındaki korelasyon da incelenmiştir. Bunun için kavram yanılgısı
puanları-2 ile güven seviyeleri arasındaki Pearson momentler çarpımı korelasyon
katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre, kavram yanılgısı puanları-2 ile güven
seviyeleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki (r= .108, p<.05)
bulunmaktadır.
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Yanlış sebepli
hesaplanması

doğruların

ve

doğru

sebepli

yanlışların

oranının

Hestenes and Halloun (1995) testteki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru
sebepli yanlışların oranının, testlerin kapsam geçerliği ile ilgili olduğunu ifade
etmektedir. Bu nedenle, üç-aşamalı ISİEKT-A'nın kapsam geçerliliğine ilişkin
kanıtlar sağlamak amacıyla yanlış sebepli doğruların ve doğru sebepli yanlışların
oranı hesaplanmıştır. Yanlış sebepli doğruların oranı hesaplanırken, testteki birinci
aşama sorusuna doğru cevap verip, ikinci aşama sorusuna yanlış cevap veren ve
üçüncü aşama sorusunda cevabından emin olduğunu belirten öğrencilerin cevabı
1; aksi durumda 0 olarak kodlanmıştır. Testteki bütün sorular için aynı işlemler
yapılarak her öğrencinin yanlış sebepli doğruları hesaplanmıştır.
ISİEKT-A'daki yanlış sebepli doğruların oranı bulunurken, öncelikle 462 öğrencinin
yanlış sebepli doğrularının toplamı hesaplanmış, daha sonra elde edilen toplam
puan teste verilen toplam cevap sayısına bölünmüştür. Yapılan incelemede, 462
öğrencinin

yanlış

sebepli

doğrularına

ait

puanların

toplamı

399

olarak

bulunmuştur. Katılımcıların sayısı (462) ile soru sayısı (12) çarpılarak testte verilen
toplam cevap sayısı 5544 olarak hesaplanmıştır. Sonuçta, testteki toplam yanlış
sebepli doğrular (399) teste verilen toplam cevap sayısına (5544) bölünerek,
yanlış sebepli doğruların oranı %7 olarak tespit edilmiştir.
ISİEKT-A'daki doğru sebepli yanlışların oranı hesaplanırken, testin birinci aşama
sorusuna yanlış cevap veren, ikinci aşama sorusuna doğru cevap veren ve üçüncü
aşama sorusunda cevabından emin olduğunu belirten öğrencilerin cevabı 1; aksi
durumda 0 olarak kodlanmıştır. Testteki bütün sorular için aynı işlemler yapılarak
her öğrencinin doğru sebepli yanlışları hesaplanmıştır. ISİEKT-A'daki doğru
sebepli yanlışların oranı bulunurken, öncelikle 462 öğrencinin doğru sebepli
yanlışları hesaplanmış, daha sonra elde edilen toplam puan teste verilen toplam
cevap sayısına bölünmüştür. 462 öğrencinin doğru sebepli yanlışlarına ait
puanların toplamı 149 olarak bulunmuştur. Daha sonra, testteki toplam doğru
sebepli yanlışlar (149) teste verilen toplam cevap sayısına (5544) bölünerek,
doğru sebepli yanlışların oranı %3 olarak saptanmıştır. Hestenes and Halloun
(1995)'a göre testlerin kapsam geçerliği açısından, testlerdeki doğru sebepli
yanlışların ve yanlış sebepli doğruların oranı %10'dan az olmalıdır. Üç-aşamalı
ISİEKT-A'daki doğru sebepli yanlışların oranı %3, yanlış sepebli doğruların oranı
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%7 olduğu için, bu bulgular Hestenes and Halloun (1995)'un belirtmiş olduğu
kriterlere uygundur.
4.1.2.2. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın madde analizleri
ISİEKT-A'daki üç-aşamalı sorulara ait madde güçlük indeksleri (p) ve madde ayırt
edicilik indeksleri (D) %27'lik alt-üst gruplar yöntemi (Crocker and Algina, 1986)
kullanılarak hesaplanmıştır. Testteki üç-aşamalı soruların güçlük indeksleri ve ayırt
edicilik indeksleri doğru cevap puanları-3 ve kavram yanılgısı puanları-3 için ayrı
incelenmiştir.
Çizelge 4.5.'de ISİEKT-A'daki üç-aşamalı soruların doğru cevap puanları-3'e göre
güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri gösterilmiştir. Testteki ısı ile ilgili üçaşamalı soruların güçlük indeksleri .04 ile .05 arasında değişirken, sıcaklık ve iç
enerji ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indeksleri .15 ile .25 arasında
değişmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin ısı ile ilgili soruları doğru cevaplamada diğer
sorulara kıyasla daha çok zorlandığını göstermektedir. Çizelge 4.5.'de ısı ile ilgili
üç-aşamalı soruların ayırt edicilik indekslerinin .09 ile .10 arasında, sıcaklık ve iç
enerji ile ilgili üç-aşamalı soruların ayırt edicilik indekslerinin ise .30 ile .50
arasında değiştiği görülmektedir. Madde ayırt edicilik indeksi .30 ile .39 arasında
olan sorular, herhangi bir düzenlemeye gerek olmadan kullanılabilir; madde ayırt
edicilik indeksi .39'dan büyük olan soruların ise ayırt ediciliği çok iyidir (Crocker
and Algina, 1986). Bu nedenle, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili üç-aşamalı soruların,
doğru cevap puanlarına göre ayırt edicilik indeksleri genel olarak iyidir. Fakat, ısı
ile ilgili üç-aşamalı soruların ayırt ediciliği oldukça düşüktür.
Çizelge 4.5.'de ISİEKT-A'daki üç-aşamalı soruların kavram yanılgısı puanları-3'e
göre madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksleri de gösterilmiştir.
Testteki ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indeksinin .27 ile .30 arasında
değişirken, sıcaklık ve iç enerji ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indekslerinin
.16 ile .24 arasında değiştiği görülmektedir. Bu bulgu, ısı ile ilgili sorulara verilen
kavram yanılgısı cevabının, diğer sorulara kıyasla daha fazla olduğunu
göstermektedir. Ayrıca, Çizelge 4.5.'de ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların ayırt edicilik
indekslerinin diğer sorulara kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Testteki
bütün üç-aşamalı soruların ayırt edicilik indeksleri ise .33 ile .59 arasında
değişmektedir. Madde ayırt edicilik indeksinin .30 ile .39 arasında olan sorular,
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herhangi bir düzenlemeye gerek olmadan kullanılabilir; madde ayırt edicilik indeksi
0,39'dan büyük olan soruların ise ayırt ediciliği çok iyidir (Crocker and Algina,
1986). Bu nedenle ISİEKT-A'daki bütün üç-aşamalı soruların, kavram yanılgısı
puanlarına göre ayırt edicilik indeksleri genel olarak iyidir.
Çizelge 4.5. Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın doğru cevap puanları-3 ve kavram yanılgısı
puanları-3'e göre madde analizi sonuçları.
Doğru cevap puanları-3

Kavram yanılgısı puanları-3

Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt
edicilik
İndeksi
(D)

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt
edicilik
indeksi
(D)

Isı
Isı
Isı
Isı
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
İç enerji
İç enerji
İç enerji
İç enerji

I.1
II.1
III.1
IV.1
I.2
II.2
III.2
IV.2
I.3
II.3
III.3
IV.3

.04
.05
.05
.05
.25
.25
.15
.21
.15
.17
.15
.16

.09
.10
.10
.10
.50
.50
.30
.42
.30
.34
.30
.32

IS.I
IS.II
IS.III
IS.IV
S.I
S.II
S.III
S.IV
İÇ.I
İÇ.II
İÇ.III
İÇ.IV

.28
.27
.28
.30
.20
.20
.24
.22
.17
.16
.18
.18

.57
.54
.56
.59
.41
.41
.49
.44
.34
.33
.35
.37

Ortalama

.14

.28

Ortalama

.22

.45

Madde analizi sonuçları, öğrencilerin en çok ısıyla ilgili soruları doğru
cevaplamada zorlandıklarını ve bu soruların doğru cevap puanlarına göre ayırt
ediciliğinin çok düşük olduğunu göstermiştir. Buna karşın, öğrencilerin sıcaklık ve
iç enerji sorularına kıyasla ısıyla ilgili sorulara daha fazla kavram niteliğinde
cevaplar verdikleri ve ısı sorularının kavram yanılgısı puanlarına göre ayırt
ediciliklerinin oldukça iyi olduğu görülmüştür. Bu bulgular, öğrencilerin ısı ile ilgili
doğru kavramsal anlamalardan ziyade kavram yanılgılarının olduğuna işaret
etmektedir. Bir maddenin düşük ayırıcılık gücüne sahip olmasının sebeplerinden
biri sorunun güçlük indeksinin düşük olmasıdır (Baykul, 2000). Bu nedenle, ısı ile
ilgili soruların doğru cevap puanlarına göre güçlük indeksinin düşük olmasının ayırt
ediciliğinin düşük olmasına neden olduğu ve bunun testteki soruların yapısından
kaynaklanmadığı düşünülmektedir. Ayrıca, testteki sıcaklık ve iç enerji ile ilgili
soruların ayırt ediciliklerinin oldukça iyi oldukları tespit edilmiştir. Sonuçta, üç82

aşamalı ISİEKT-A'daki ısı ile ilgili soruların doğru cevap puanlarına göre ayırt
ediciliği düşük olmasına rağmen, ISİEKT-A özellikle kavram yanılgılarının teşhisi
açısından geçerli bir ölçektir.
4.2. ISİEKT-B'nin Geliştirilmesi
4.2.1. Pilot uygulama sonuçları
Bu bölümde, pilot çalışmada uygulanan ISİEKT-B'nin geçerlik ve güvenirliğine
ilişkin veriler ve madde analizi sonuçları sunulmaktadır.
4.2.1.1. ISİEKT-B'nin geçerliği ve güvenirliği
ISİEKT-B'nin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bilgiler toplamak amacıyla "Sıcaklık
ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi ayrı ayrı analiz edilmiştir. "Sıcaklık ve Isı" testi
ve "Isı ve İç Enerji" testinin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar elde etmek amacıyla
testlerden alınan doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları açımlayıcı
faktör analizi ile incelenmiştir. Testlerin güvenirliğine ilişkin kanıtlar bulmak için
hem doğru cevap puanları hem de kavram yanılgısı puanları için Cronbach alfa
güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Faktör analizi ve güvenirlik sonuçları
"Sıcaklık ve Isı" testinin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar bulmak amacıyla
öğrencilerin, testten aldıkları doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları
için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapılmadan önce,
veri setlerinin faktör analizine uygunluğu incelenmiştir. Öncelikle veri setlerini
oluşturan tüm değişkenlere ait korelasyon matrisleri incelenmiş ve korelasyon
matrislerinde .30'dan büyük korelasyon katsayısına sahip en az 2 değişkenin yer
aldığı tespit edilmiştir. Anti-image matrisi incelenmiş ve matristeki korelasyon
katsayılarının .50'den büyük olduğu görülmüştür. Daha sonra, Barlett testi yapılmış
ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmıştır. Analizlerde, Barlett testi
sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05) ve Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) değerlerinin .659 ile .806 arasında değiştiği saptanmıştır. Bütün bu
bulgular, açımlayıcı faktör analizi için önkoşulların sağlandığını gösterdiği için
(Bkz. Bölüm 3.7.) veri setlerinin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğuna karar
verilmiştir.
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Çizelge 4.6. Öğrencilerin, "Sıcaklık ve Isı" testindeki bir-aşamalı, iki-aşamalı, üçaşamalı ve çoktan seçmeli test sorularından aldıkları, doğru cevap puanları için
yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını ve testin Cronbach alfa güvenirlik
katsayılarını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, testin doğru cevap
puanlarına göre Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .61 ile .78 arasında
değişmektedir. Testin faktörlerine ait Cronbach alfa güvenirlik katsayıları .66 ile .87
arasında değişirken, faktörlerin açıkladıkları toplam varyanslar %57.03 ile %77.60
arasında değişmektedir.
Öğrencilerin, "Sıcaklık ve Isı" testinin bir-aşamalı, iki-aşamalı, üç-aşamalı ve basit
çoktan seçmeli test sorularından aldıkları, kavram yanılgısı puanları için yapılan
açımlayıcı faktör analizi incelemesinin sonuçları ve testin Cronbach alfa güvenirlik
katsayıları Çizelge 4.7.'de gösterilmiştir. Yapılan incelemede, "Sıcaklık ve Isı"
testinin kavram yanılgısı puanlarına göre Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının
.39 ile .68 arasında, testin faktörlerine ait Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının
ise .49 ile .89 arasında değiştiği görülmüştür. Testin faktörlerinin açıkladıkları
toplam varyansların ise %65.35 ile %76.32 arasında değiştiği tespit edilmiştir.
Öğrencilerin "Sıcaklık ve Isı" testinden aldıkları kavram yanılgısı puanları yeni
kodlama kullanılarak da incelenmiştir. Çizelge 4.8. "Sıcaklık ve Isı" testinin yeni
kodlama ile elde edilen kavram yanılgısı puanlarına ait açımlayıcı faktör analizi
sonuçlarını ve Cronbach alfa güvenirlik katsayılarını göstermektedir. Analiz
sonuçlarına göre, dokuz soruluk "Sıcaklık ve Isı" testin Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı .73'tür ve testi oluşturan faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik katsayıları
.42 ile .78 arasında değişmektedir. Testin faktörlerinin açıkladığı toplam varyans
ise %61.93'tür.
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Çizelge 4.6. Pilot çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin doğru cevap
puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik sonuçları.

17 Soru*

16 Soru*

9 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru**
(ilk aşamalar)

9 Soru***
(ilk iki aşamalar)

8 Soru***
(ilk iki aşamalar)
9 Soru****
(ilk üç aşamalar)

8 Soru****
(ilk üç aşamalar)

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

5 Faktör
1. s.2 + s.4
2. ı.2 + ı.4
3. s1 + s.3
4. ı.1 + ı.3
5. sı.5

%71.29

4 Faktör
1. s.2 + s.4
2. ı.2 + ı.4
3. s.1 + s.3
4. ı.1 + ı.3
4 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.2 + ı.4
3. ı.1 + ı.3
4. sı.5

%69.22

3 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.2 + s.4
3. s.1 + s.3
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
+sı.5
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
+ sı.5
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4

%74.28

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin
tamamı için
Cronbach
Alfa

.87
.83
.85
.82

.77

Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.87
.83
.85
.82

.78

.78
.81
.78

.61

%77.60

Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.79
.81
.76

.63

.66
.79

.66

.81
.79

.67

.82
.73

.65

.82
.83

.70

%57.03

%63.38

%60.46

% 67.76

*
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 ve 2.2 sorularını, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 ve
3.2 sorularını, s.4 sıcaklıkla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 ve
2.2 sorularını, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını, ı.4 ısıyla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, sı.5 sıcaklık ve ısının
karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
**
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 sorusunu, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 sorusunu, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 sorusunu, s.4
sıcaklıkla ilgili 4.1 sorusunu, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 sorusu, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 sorusunu, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 sorusunu,
ı.4 ısıyla ilgili 4.1 sorusunu, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
*** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili iki-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili iki-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
**** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili üç-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
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Çizelge 4.7. Pilot çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin kavram yanılgısı
puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik sonuçları.

17 Soru*

16 Soru*

9 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru***
(ilk iki aşamalar)
9 Soru****
(ilk üç aşamalar)

8 Soru****
(ilk üç aşamalar)

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

4 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.3
3. s.2 + s.4
4. sı.5

%69.82

3 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.3
3. s.2 + s.4
3 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.3
3. s.2 + s.4 + sı.5
3 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.3
3. s.2 + s.4
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.2 + s.4 + sı.5
3. s.1 + s.3
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4

%67.40

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin
tamamı için
Cronbach
Alfa

.89
.87
.87

.66

Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.89
.87
.87

.68

.81
.78
.55

.39

.81
.78
.79

.42

.83
.80

.56

.85
.49
.84

.60

.85
.78

.68

%68.80

%76.32

%65.41

%71.02

%65.35

*
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 ve 2.2 sorularını, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 ve
3.2 sorularını, s.4 sıcaklıkla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 ve
2.2 sorularını, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını, ı.4 ısıyla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, sı.5 sıcaklık ve ısının
karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
**
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 sorusunu, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 sorusunu, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 sorusunu, s.4
sıcaklıkla ilgili 4.1 sorusunu, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 sorusu, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 sorusunu, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 sorusunu,
ı.4 ısıyla ilgili 4.1 sorusunu, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
*** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili iki-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili iki-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
**** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili üç-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
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Çizelge 4.8. Pilot çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik
sonuçları.

9 Soru*

8 Soru*

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

3 Faktör
1. sı.2 + sı.4
2. sı.1
3. sı.3 + sı.5
2 Faktör
1. sı.2 + sı.4
2. sı.1 + sı.3

%61.93

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin tamamı
için Cronbach
Alfa

.78
.72
.42

.73

.78
.64

.76

%54.97

* sı.1, sı.2, sı.3 ve sı.4 testtin 1., 2., 3. ve 4. sorusunda karşılıklı olarak yer alan, sıcaklık ve ısı sorularının tek
bir soru olarak kodlanması ile elde edilmiştir. sı.1 testin 1. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama
sorusunu, sı.2 testin 2. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, sı.3 testin 3. sorusuna
ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, sı.4 testin 4. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve
ikinci aşama sorusunu, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.

Öğrencilerin, pilot çalışmada uygulanan ISİEKT-B'deki (EK-3) "Isı ve İç Enerji"
testinden aldıkları, doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları açımlayıcı
faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonuçları, ISİEKT-B'deki "Isı ve İç
Enerji" testinin 4. ve 5. temel sorusuna ait sekiz alt sorunun, testin yapısını
oluşturan çeşitli faktörlere tutarsız şekilde dağıldığını göstermiştir. Bu nedenle, 4.
ve 5. temel soru testten çıkarılmış ve daha sonra "Isı ve İç Enerji" testi için tekrar
açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Faktör analizi öncesinde, veri setlerinin faktör analizine uygunluğu tekrar
incelenmiştir. Veri setlerini oluşturan tüm değişkenlere ait korelasyon matrisleri
incelendiğinde, .30'dan büyük korelasyon katsayısına sahip en az 2 değişkenin yer
aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, anti-image korelasyon matrisi incelenmiş ve
matristeki korelasyon katsayılarının .50'den büyük olduğu görülmüştür. Daha
sonra, Barlett testi yapılmış ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmıştır.
Analizlerde, Barlett testi sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05) ve
Kaiser-Meyer-Olkin

(KMO)

değerlerinin

.617

ile

.822

arasında

değiştiği

saptanmıştır. Bütün bu bulgular, açımlayıcı faktör analizi için önkoşulların
sağlandığını gösterdiği için (Bkz. Bölüm 3.7.) veri setlerinin açımlayıcı faktör
analizine uygun olduğuna karar verilmiştir. Çizelge 4.9. "Isı ve İç Enerji" testinin
son haline (EK-5) ait açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını ve testin Cronbach alfa
güvenirlik katsayılarını göstermektedir.
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Çizelge 4.9. Pilot çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap
puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik sonuçları.

17 Soru*

16 Soru*

9 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru**
(ilk aşamalar)

9 Soru***
(ilk iki
aşamalar)
8 Soru***
(ilk iki
aşamalar)
9 Soru****
(ilk üç
aşamalar)
8 Soru****
(ilk üç
aşamalar)

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

5 Faktör
1. iç.3 + iç.6
2. ıs.1 + ıs.2
3. ıs.3 + ıs.6
4. iç.1 + iç.2
5. ısiç.7

%65.13

4 Faktör
1. iç.3 + iç.6
2. ıs.1 + ıs.2
3. ıs.3 + ıs.6
4. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.6
2. iç.3 + iç.6
3. iç.1 + iç.2 + ısiç.7
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.6
2. iç.3 + iç.6
3. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.6
2. iç.3 + iç.6
3. iç.1 + iç.2 + ısiç.7
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.6
2. iç.3 + iç.6
3. iç.1 + iç.2
2 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.6
2. iç.1 + iç.2 + iç.3 + iç.6
+ ısiç.7
2 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.6
2. iç.1 + iç.2 + iç.3 + iç.6

%62.44

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin
tamamı için
Cronbach
Alfa

.82
.76
.79
.72

.64

Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.82
.76
.79
.72

.64

.72
.70
.45

.34

.72
.70
.55

.29

.80
.79
.54

.54

.80
.79
.79

.49

.86
.68

.61

.86
.73

.61

%59.03

%64.99

%65.19

%71.03

%58.76

%64.73

*
ıs.1 ısıyla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, ıs.2 ısıyla ilgili 2.1 ve 2.2 sorularını, ıs.3 ısıyla ilgili 3.1 ve 3.2
sorularını, ıs.6 ısıyla ilgili 6.1 ve 6.2 sorularını, iç.1 iç enerjiyle ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, iç.2 iç enerjiyle ilgili
2.1 ve 2.2 sorularını, iç.3 iç enerjiyle ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını, iç.6 iç enerjiyle ilgili 6.1 ve 6.2 sorularını, ısiç.7
ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 7.1 sorusunu kapsamaktadır.
** ıs.1 ısıyla ilgili 1.1 sorusunu, ıs.2 ısıyla ilgili 2.1 sorusunu, ıs.3 ısıyla ilgili 3.1 sorusunu, ıs.6 ısıyla ilgili 6.1
sorusunu, iç.1 iç enerjiyle ilgili 1.1 sorusu, iç.2 iç enerjiyle ilgili 2.1 sorusunu, iç.3 iç enerjiyle ilgili 3.1 sorusunu,
iç.6 iç enerjiyle ilgili 6.1 sorusunu, ısiç.7 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 7.1 sorusunu kapsamaktadır.
*** ıs.1, ıs.2, ıs.3 ve ıs.6 testteki 1., 2., 3. ve 6. sorunun ısıyla ilgili iki-aşamalı soruları; iç.1, iç.2, iç.3 ve iç.6
testteki 1., 2., 3. ve 6. sorunun iç enerjiyle ilgili iki-aşamalı soruları, ısiç.7 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 7.1
sorusunu ifade etmektedir.
**** ıs.1, ıs.2, ıs.3 ve ıs.6 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili üç-aşamalı soruları, iç.1, iç.2, iç.3 ve iç.6
testteki 1., 2., 3. ve 6. sorunun iç enerjiyle ilgili üç-aşamalı soruları, iç.7 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 7.1
sorusunu ifade etmektedir.
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Çizelge 4.9.'da görüldüğü gibi "Isı ve İç Enerji" testine ait doğru cevap puanları,
testteki soruların bir-aşamalı, iki-aşamalı, üç-aşamalı ve basit çoktan seçmeli hali
için incelendiğinde, testin Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .29 ile .64
arasında, testin faktörlerine ait güvenirlik katsayılarının .45 ile .86 arasında
değişmektedir. Faktörlerin açıkladıkları toplam varyansların ise %58.76 ile %71.03
arasında değiştiği görülmüştür.
Öğrencilerin, ISİEKT-B'deki "Isı ve İç Enerji" testinden aldıkları kavram yanılgısı
puanları, yeni kodlama kullanılarak elde edilmiş ve bu puanlar için açımlayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Çizelge 4.10. "Isı ve İç Enerji" testinin kavram yanılgısı
puanlarına ait açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını ve testin Cronbach alfa
güvenirlik katsayılarını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, dokuz soruluk "Isı
ve İç Enerji" testinin kavram yanılgısı puanlarına göre Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı .81'dir ve testin faktörlerine ait Cronbach alfa güvenirlik katsayıları
sırasıyla .71 ile .78'dir. Testin faktörlerinin açıkladıkları toplam varyans ise
%56.16'dır.
Çizelge 4.10. Pilot çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik
sonuçları.

9 Soru*

8 Soru*

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

2 Faktör
1. ısiç.3 + ısiç.6 + ısiç.7
2. ısiç.1 + ısiç.2
2 Faktör
1. ısiç.3 + ısiç.6 + ısiç.7
2. ısiç.1 + ısiç.2

%56.16

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin tamamı
için Cronbach
Alfa

.71
.78

.81

.80
.78

.84

%62.04

* ısiç.1, ısiç.2, ısiç.3 ve ısiç.6 testin 1., 2., 3. ve 6. sorusunda karşılıklı olarak yer alan, ısı ve iç enerji
sorularının tek bir soru olarak kodlanması ile elde edilmiştir. ısiç.1 testin 1. sorusuna ait birinci aşama
sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, ısiç.2 testin 2. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama
sorusunu, ısiç.3 testin 3. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, ısiç.6 testin 6.
sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, ısiç.7 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 7.1
sorusunu kapsamaktadır.
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4.2.1.2. ISİEKT-B'nin madde analizleri
ISİEKT-B'de yer alan "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinin üç-aşamalı
sorularına ait madde güçlük indeksleri (p) ve madde ayırt edicilik indeksleri (D)
%27'lik alt-üst gruplar yöntemi

(Crocker and

Algina, 1986) kullanılarak

hesaplanmıştır. "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testindeki soruların güçlük
indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri hem doğru cevap puanları ve hem de kavram
yanılgısı puanları için ayrı incelenmiştir.
Çizelge 4.11.'de "Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı soruların doğru cevap
puanlarına göre güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri gösterilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, testteki sıcaklık ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indeksleri
.29 ile .44, ayırt edicilik indeksleri .59 ile .87 arasında değişmektedir. Çizelge
4.11.'de görüldüğü üzere ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indeksleri .04 ile
.09, ayırt edicilik indeksleri .07 ile .19 arasında değişmektedir. Bu bulgular,
öğrencilerin ısı ile ilgili soruları doğru olarak cevaplamada oldukça zorlandıklarını
ve ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların ayırt edicilik indekslerinin çok düşük (ortalama
.11) olduğunu göstermektedir. Madde ayırt edicilik indeksi .39'dan büyük olması,
maddelerin oldukça iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986).
Sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruların ayırt edicilik indeksleri ise .58'den büyük
olduğu için, bu soruların ayırt ediciliği oldukça iyidir.
Çizelge 4.11. Pilot çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin doğru cevap
puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Isı
Isı
Isı
Isı

s.1
s.2
s.3
s.4
ı.1
ı.2
ı.3
ı.4

.38
.29
.44
.34
.04
.09
.04
.05

.76
.59
.87
.69
.07
.19
.07
.10

Ortalama

.21

.42
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Çizelge 4.12.'de ise "Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı soruların kavram
yanılgısı puanlarına göre güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri gösterilmiştir.
Yapılan incelemede, ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indekslerinin .31 ile
.36, sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indekslerinin .18 ile .36 arasında
değiştiği

görülmüştür.

Ayrıca,

testteki

üç-aşamalı

soruların

ayırt

edicilik

indekslerinin .36 ile .73 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Madde ayırt edicilik
indeksinin .30 ile .39 arasında olması, soruların revize edilmesine gerek
olmadığını; madde ayırt edicilik indeksi .39'dan büyük olması, maddelerin oldukça
iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986). "Sıcaklık ve Isı" testindeki
üç-aşamalı soruların ayırt ediciliği .35'den büyük olduğu için, testteki bütün üçaşamalı soruların, kavram yanılgısı puanlarına göre ayırt edicilik indeksleri genel
olarak iyidir.
Çizelge 4.12. Pilot çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin kavram yanılgısı
puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Isı
Isı
Isı
Isı

s.1
s.2
s.3
s.4
ı.1
ı.2
ı.3
ı.4

.19
.36
.18
.32
.35
.31
.36
.31

.37
.71
.36
.64
.70
.63
.73
.61

Ortalama

.30

.59

"Sıcaklık ve Isı" testinin sorularının güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri yeni
kodlama kullanılarak elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre de incelenmiştir
(Çizelge 4.13.). Testteki soruların güçlük indekslerinin .14 ile .42 arasında değiştiği
belirlenmiştir. Ayrıca, "Sıcaklık ve Isı" testindeki birinci ve üçüncü sorunun ilk
aşamasındaki soruların ayırt edicilik indekslerinin .27 olduğu, bunun dışındaki
soruların ayırt edicilik indekslerinin ise .50 ile .84 arasında değiştiği görülmüştür.
Madde ayırt edicilik indeksi .20 ile .29 arasında olması, soruların revize edilmesi
gerektiğini; madde ayırt edicilik indeksi .39'dan büyük olması, maddelerin oldukça
iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986). Testte yer alan iki soru
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dışında, diğer soruların ayırt edicilik indeksleri .49'dan büyüktür. Bu nedenle,
testteki soruların ayırt ediciliği genel olarak iyidir.
Çizelge 4.13. Pilot çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

sı.1.1
sı.1.2
sı.2.1
sı.2.2
sı.3.1
sı.3.2
sı.4.1
sı.4.2

.14
.25
.40
.41
.14
.28
.35
.42

.27
.50
.80
.83
.27
.56
.70
.84

Ortalama

.30

.60

"Isı ve İç Enerji" testindeki üç-aşamalı soruların doğru cevap puanlarına göre
güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri Çizelge 4.14.'de gösterilmiştir. Yapılan
incelemede, ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indekslerinin .03 ile .06, ayırt
edicilik indekslerinin .06 ile .11 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca, iç enerji ile
ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indekslerinin .23 ile .36, ayırt edicilik indekslerinin
.46 ile .73 arasında değiştiği görülmüştür. Bu bulgular öğrencilerin iç enerji
sorularına kıyasla ısı ile ilgili soruları doğru cevaplamakta oldukça zorlandıklarını
göstermektedir. Ayrıca, ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların ayırt edicilikleri (ortalama
.04) çok düşüktür. Maddelerin ayırt edicilik indeksinin .39'dan büyük olması,
maddelerin oldukça iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986). İç
enerji ile ilgili üç-aşamalı soruların ayırt ediciliği .45'ten yüksek olduğu için, bu
soruların ayırt ediciliği oldukça iyidir.
"Isı ve İç Enerji" testindeki soruların güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri
yeni kodlama kullanılarak elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre
incelenmiştir (Çizelge 4.15.). Analiz sonuçlarına göre, testteki soruların güçlük
indeksleri .45 ile .54, ayırt edicilik indeksleri .79 ile .91 arasında değişmektedir.
Ayrıca, "Isı ve İç Enerji" testinin ortalama güçlük indeksi .50 ve ortalama ayırt
edicilik indeksi ise .86'dır. Maddelerin ayırt edicilik indeksinin .39'dan büyük
olması, maddelerin oldukça iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina,
1986). "Isı ve İç Enerji" testindeki bütün soruların ayırt edicilik indeksi .78'den
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büyük olduğu için, testteki soruların kavram yanılgısı puanlarına göre ayırt edicilik
indeksleri oldukça iyidir.
Çizelge 4.14. Pilot çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap
puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Isı
Isı
Isı
Isı
İç enerji
İç enerji
İç enerji
İç enerji

ıs.1
ıs.2
ıs.3
ıs.6
iç.1
iç.2
iç.3
iç.6

.03
.03
.06
.05
.31
.23
.36
.32

.06
.06
.11
.10
.63
.46
.73
.64

Ortalama

.17

.35

Çizelge 4.15. Pilot çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

ısiç.1.1
ısiç.1.2
ısiç.2.1
ısiç.2.2
ısiç.3.1
ısiç.3.2
ısiç.6.1
ısiç.6.2

.45
.51
.48
.54
.50
.51
.49
.51

.90
.80
.87
.87
.86
.87
.79
.91

Ortalama

.50

.86

Madde analizi sonuçları, "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testindeki ısı ile
ilgili üç-aşamalı soruların doğru cevap puanlarına göre güçlük indekslerinin ve
ayırt edicilik indekslerinin çok düşük değerde olduğunu göstermiştir. Buna karşın,
"Sıcaklık ve Isı" testindeki ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların kavram yanılgısı
puanlarına göre ayırt edicilik indeksinin .60'dan yüksek olduğu görülmüştür.
"Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinde yer alan sıcaklık ve iç enerji ile
ilgili üç-aşamalı soruların, ayırt ediciliklerinin ise .35'den büyük olduğu tespit
edilmiştir. Bu bulgular, ısı ile ilgili soruların ayırt ediciliğinin, testin doğru cevap
puanlarına dayalı olarak kullanılması durumunda çok düşük olduğunu gösterirken;
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kavram yanılgısı puanlarına dayalı olarak kullanıldığında oldukça iyi olduğunu
göstermektedir.

Bir

maddenin

düşük

ayırıcılık

gücüne

sahip

olmasının

sebeplerinden biri sorunun güçlük indeksinin düşük olmasıdır (Baykul, 2000). Bu
nedenle, ısı ile ilgili soruların zorluk derecesinin çok yüksek olmasının, ayırıcılık
gücünün düşük olmasına neden olduğu ve bunun testteki soruların yapısından
kaynaklanmadığı düşünülmektedir. Ayrıca, öğrencilerin ısı ile ilgili doğru kavramsal
anlamalardan ziyade kuvvetli kavram yanılgılarının olması da dikkate alınmıştır.
Bunun yanı sıra, yapılan analizlerde ISİEKT-B'nin yapı geçerliği incelenmiş ve
"Sıcaklık ve Isı" testindeki 4. ve 5. temel sorunun testen çıkarılmasına karar
verilmiştir. ISİEKT-B yapı geçerliği tekrar incelendiğinde, testin geçerliği ve
güvenirliğine ilişkin olumlu kanıtlar toplanmıştır. Sonuç olarak, 4. ve 5. temel soru
dışında ISİEKT-B'deki bütün soruların kullanılmasına karar verilmiştir.
4.2.2. Nihai uygulama sonuçları
Bu bölümde, nihai çalışmada uygulanan ISİEKT-B'nin geçerlik ve güvenirliğine
ilişkin veriler ve madde analizi sonuçları yer almaktadır.
4.2.2.1. ISİEKT-B'nin geçerliği ve güvenirliği
ISİEKT-B'nin geçerlik ve güvenirliğine ilişkin bilgiler toplamak amacıyla "Sıcaklık
ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi ayrı ayrı analiz edilmiştir. "Sıcaklık ve Isı" testi
ve "Isı ve İç Enerji" testinin geçerliği iki farklı şekilde incelenmiştir. Testlerin yapı
geçerliğini incelemek amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmış, kapsam
geçerliğini incelemek için ise yanlış sebepli doğrular ile doğru sebepli yanlışların
oranların hesaplanmıştır. "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinin
güvenirliğine ilişkin kanıtlar sağlamak amacıyla hem doğru cevap puanları hem de
kavram yanılgısı puanları için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Faktör analizi ve güvenirlik sonuçları
ISİEKT-B'deki "Sıcaklık ve Isı" testinin yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlamak
amacıyla öğrencilerin, testten aldıkları doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı
puanları açımlayıcı faktör analizi ile ayrı incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi
incelemesi öncesinde, verilerin faktör analizine uygunluğu değerlendirilmiştir.
Bunun için öncelikle veri setlerini oluşturan tüm değişkenlere ait korelasyon
matrisleri incelenmiş ve korelasyon matrislerinde .30'dan büyük korelasyon
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katsayısına sahip en az 2 değişkenin yer aldığı tespit edilmiştir. Anti-image
korelasyon matrisi incelendiğinde, matristeki korelasyon katsayılarının .50'den
büyük olduğu görülmüştür. Ayrıca, Barlett testi yapılmış ve Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) değerleri incelenmiştir. Yapılan analizlerde, Barlett testi sonuçlarının
istatistiksel

olarak

anlamlı olduğu

(p<.05)

ve

Kaiser-Meyer-Olkin

(KMO)

değerlerinin .705 ile .848 arasında değiştiği görülmüştür. Bütün bu bulgular,
açımlayıcı faktör analizi için önkoşulların sağlandığını gösterdiği için (Bkz. Bölüm
3.7.), veri setlerinin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğuna karar verilmiştir.
Çizelge 4.16.'de öğrencilerin, ISİEKT-B'deki "Sıcaklık ve Isı" testinin bir-aşamalı,
iki-aşamalı, üç-aşamalı ve çoktan seçmeli test sorularından aldıkları doğru cevap
puanları için yapılan açımlayıcı faktör analizi incelemesinin sonuçları ve testin
Cronbach alfa güvenirlik katsayıları gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
"Sıcaklık ve Isı" testinin, doğru cevap puanlarına göre Cronbach alfa güvenirlik
katsayıları .62 ile .81 arasında değişmektedir. Testi oluşturan faktörlerin Cronbach
alfa güvenirlik katsayıları .73 ile .91 arasında değişirken, faktörlerin açıkladıkları
toplam varyanslar %64.11 ile %75.16 arasında değişmektedir.
Çizelge 4.17.'de ise öğrencilerin, ISİEKT-B'deki "Sıcaklık ve Isı" testinin biraşamalı, iki-aşamalı, üç-aşamalı ve çoktan seçmeli test sorularından aldıkları
kavram yanılgısı puanları için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları ve testin
Cronbach alfa güvenirlik katsayıları görülmektedir. "Sıcaklık ve Isı" testinin kavram
yanılgısı puanlarına göre Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .42 ile .70
arasında, testin faktörlerine ait Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .71 ile .92
arasında değiştiği belirlenmiştir. Testi oluşturan faktörlerin açıkladıkları toplam
varyanslar ise %60.84 ile %74.61 arasında değişmektedir.
Öğrencilerin, "Sıcaklık ve Isı" testinden aldıkları kavram yanılgısı puanları yeni
kodlama kullanılarak da incelenmiştir. Çizelge 4.18. "Sıcaklık ve Isı" testinin
kavram yanılgısı puanlarına ait açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını ve Cronbach
alfa güvenirlik katsayılarını göstermektedir. Analiz sonuçlarına göre, dokuz soruluk
testin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .79, faktörlerin Cronbach alfa güvenirlik
katsayıları ise .83 ve .72'dir. Testi oluşturan faktörler toplam varyansın %57.59'unu
açıklamaktadır.
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Çizelge 4.16. Nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin doğru cevap
puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik sonuçları.

17 Soru*

16 Soru*

9 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru**
(ilk aşamalar)
9 Soru***
(ilk iki
aşamalar)
8 Soru***
(ilk iki
aşamalar)
9 Soru****
(ilk üç
aşamalar)
8 Soru****
(ilk üç
aşamalar)

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

4 Faktör
1. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2. s.2 + s.4
3. s.1 + s.3
4. sı.5

%71.00

4 Faktör
1. s.2 + s.4
2. s.1 + s.3
3. ı.1 + ı.3
4. ı.2 + ı.4
3 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
3. sı.5

%75.16

2 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
+ sı.5
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2 + ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
+ sı.5
2 Faktör
1. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2. s.1 + s.2 + s.3 + s.4

%66.98

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin
tamamı için
Cronbach
Alfa

.90
.91
.90

.78

Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.90
.91
.88
.86

.81

.83
.83

.62

%70.85
Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.83
.83

.67

.89
.73

.63

.89
.84

.68

.90
.73

.68

.90
.85

.73

%64.11

%72.05

%66.15

%74.05

*
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 ve 2.2 sorularını, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 ve
3.2 sorularını, s.4 sıcaklıkla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 ve
2.2 sorularını, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını, ı.4 ısıyla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, sı.5 sıcaklık ve ısının
karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
**
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 sorusunu, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 sorusunu, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 sorusunu, s.4
sıcaklıkla ilgili 4.1 sorusunu, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 sorusu, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 sorusunu, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 sorusunu,
ı.4 ısıyla ilgili 4.1 sorusunu, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
*** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili iki-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili iki-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
**** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili üç-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
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Çizelge 4.17. Nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin kavram yanılgısı
puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik sonuçları.

17 Soru*

16 Soru*

9 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru**
(ilk aşamalar)
9 Soru***
(ilk iki aşamalar)

8 Soru***
(ilk iki aşamalar)
9 Soru****
(ilk üç aşamalar)

8 Soru****
(ilk üç aşamalar)

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

4 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.3
3. ı.2 + ı.4
4. sı.5

%74.61

3 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.3
3. ı.2 + ı.4
3 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
3. sı.5

%72.58

2 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
+ sı.5
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
+sı.5
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4
2 Faktör
1. s.1 + s.2 + s.3 + s.4
2. ı.1 + ı.2+ ı.3 + ı.4

%68.83

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin
tamamı için
Cronbach
Alfa

.91
.92
.90

.68

Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.91
.91
.90

.70

.84
.84

.44

%72.65
Tek madde için güvenirlik
hesaplanamamıştır.

.84
.84

.46

.72
.83

.42

.85
.83

.50

.71
.83

.61

.84
.83

.68

%61.37

%68.65

%60.84

%68.21

*
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 ve 2.2 sorularını, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 ve
3.2 sorularını, s.4 sıcaklıkla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 ve
2.2 sorularını, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını, ı.4 ısıyla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, sı.5 sıcaklık ve ısının
karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
**
s.1 sıcaklıkla ilgili 1.1 sorusunu, s.2 sıcaklıkla ilgili 2.1 sorusunu, s.3 sıcaklıkla ilgili 3.1 sorusunu, s.4
sıcaklıkla ilgili 4.1 sorusunu, ı.1 ısıyla ilgili 1.1 sorusu, ı.2 ısıyla ilgili 2.1 sorusunu, ı.3 ısıyla ilgili 3.1 sorusunu,
ı.4 ısıyla ilgili 4.1 sorusunu, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
*** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili iki-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili iki-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
**** s.1, s.2, s.3 ve s.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruları, ı.1, ı.2, ı.3 ve ı.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili üç-aşamalı soruları, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
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Çizelge 4.18. Nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik
sonuçları.

9 Soru*

8 Soru*

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

2 Faktör
1. sı.2 + sı.4
2. sı.1 + sı.3 + sı.5
2 Faktör
1. sı.2 + sı.4
2. sı.1 + sı.3

%57.59

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin tamamı
için Cronbach
Alfa

.83
.72

.79

.83
.80

.82

%64.30

* sı.1, sı.2, sı.3 ve sı.4 testtin 1., 2., 3. ve 4. sorusunda karşılıklı olarak yer alan, sıcaklık ve ısı sorularının tek
bir soru olarak kodlanması ile elde edilmiştir. sı.1 testin 1. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama
sorusunu, sı.2 testin 2. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, sı.3 testin 3. sorusuna
ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, sı.4 testin 4. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve
ikinci aşama sorusunu, sı.5 sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.

ISİEKT-B'deki "Isı ve İç Enerji" testinin yapı geçerliğini incelemek amacıyla
öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları için
açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapılmadan önce,
verilerin faktör analizine uygunluğu incelenmiştir. Öncelikle veri setlerini oluşturan
tüm değişkenlere ait korelasyon matrisleri incelenmiş ve korelasyon matrislerinde
.30'dan büyük korelasyon katsayısına sahip en az 2 değişkenin yer aldığı
belirlenmiştir. Anti-image korelasyon matrisi incelendiğinde, matristeki korelasyon
katsayılarının .50'den büyük olduğu görülmüştür. Daha sonra, Barlett testi yapılmış
ve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri hesaplanmıştır. Yapılan incelemede, Barlett
testi sonuçlarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<.05) ve Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) değerlerinin .607 ile .744 arasında değiştiği görülmüştür. Bütün bu bulgular,
açımlayıcı faktör analizi için önkoşulların sağlandığını gösterdiği için (Bkz. Bölüm
3.7.) veri setlerinin açımlayıcı faktör analizine uygun olduğuna karar verilmiştir.
Çizelge 4.19. "Isı ve İç Enerji" testinin bir-aşamalı, iki-aşamalı, üç-aşamalı ve
çoktan seçmeli test sorularından alınan doğru cevap puanları için yapılan
açımlayıcı faktör analizi sonuçlarını ve Cronbach alfa güvenirlik katsayılarını
göstermektedir. "Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap puanlarına göre Cronbach
alfa güvenirlik katsayılarının .39 ile .70 arasında değiştiği belirlenmiştir. Testin
faktörlerine ait güvenirlik katsayıları .49 ile .85 arasında değişirken, faktörlerin
açıkladıkları toplam varyans %61.85 ile %71.74 arasında değişmektedir.
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Çizelge 4.19. Nihai çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap
puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik sonuçları.

17 Soru*

16 Soru*

9 Soru**
(ilk aşamalar)

8 Soru**
(ilk aşamalar)

9 Soru***
(ilk iki
aşamalar)
8 Soru***
(ilk iki
aşamalar)
9 Soru****
(ilk üç
aşamalar)
8 Soru****
(ilk üç
aşamalar)

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

4 Faktör
1. iç.3 + iç.4
2. ıs.1 + ıs.2
3. ıs.3 + ıs.4 + ısiç.5
4. iç.1 + iç.2
4 Faktör
1. iç.3 + iç.4
2. ıs.3 + ıs.4
3. ıs.1 + ıs.2
4. iç.1 + iç.2
4 Faktör
1. iç.3 + iç.4
2. ıs.1 + ıs.2
3. ıs.3 + ıs.4 + ısiç.5
4. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.4
2. iç.3 + iç.4
3. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.4
2. iç.3 + iç.4 + ısiç.5
3. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.4
2. iç.3 + iç.4
3. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.4
2. iç.3 + iç.4 + ısiç.5
3. iç.1 + iç.2
3 Faktör
1. ıs.1 + ıs.2 + ıs.3 + ıs.4
2. iç.3 + iç.4
3. iç.1 + iç.2

%61.85

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin tamamı
için Cronbach
Alfa

.85
.81
.73
.71

.70

.85
.81
.84
.71

.70

.80
.61
.56
.49

.43

.73
.80
.49

.39

.81
.63
.51

.54

.81
.80
.51

.52

.83
.60
.56

.60

.83
.81
.56

.62

%64.96

%70.91

%65.57

%63.36

%69,81

%64.64

%71.74

* ıs.1 ısıyla ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, ıs.2 ısıyla ilgili 2.1 ve 2.2 sorularını, ıs.3 ısıyla ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını,
ıs.4 ısıyla ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, iç.1 iç enerjiyle ilgili 1.1 ve 1.2 sorularını, iç.2 iç enerjiyle ilgili 2.1 ve 2.2
sorularını, iç.3 iç enerjiyle ilgili 3.1 ve 3.2 sorularını, iç.4 iç enerjiyle ilgili 4.1 ve 4.2 sorularını, ısiç.5 ısı ve iç
enerjinin karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
** ıs.1 ısıyla ilgili 1.1 sorusunu, ıs.2 ısıyla ilgili 2.1 sorusunu, ıs.3 ısıyla ilgili 3.1 sorusunu, ıs.4 ısıyla ilgili 4.1
sorusunu, iç.1 iç enerjiyle ilgili 1.1 sorusu, iç.2 iç enerjiyle ilgili 2.1 sorusunu, iç.3 iç enerjiyle ilgili 3.1 sorusunu,
iç.4 iç enerjiyle ilgili 4.1 sorusunu, ısiç.5 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 5.1 sorusunu kapsamaktadır.
*** ıs.1, ıs.2, ıs.3 ve ıs.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili iki-aşamalı soruları; iç.1, iç.2, iç.3 ve iç.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun iç enerjiyle ilgili iki-aşamalı soruları, ısiç.5 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
**** ıs.1, ıs.2, ıs.3 ve ıs.4 testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun ısıyla ilgili üç-aşamalı soruları, iç.1, iç.2, iç.3 ve iç.4
testteki 1., 2., 3. ve 4. sorunun iç enerjiyle ilgili üç-aşamalı soruları, iç.5 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu ifade etmektedir.
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Öğrencilerin "Isı ve İç Enerji" testinden aldıkları kavram yanılgısı puanları sadece
yeni kodlama kullanılarak incelenmiştir. Çizelge 4.20.'de "Isı ve İç Enerji" testinin
yeni kodlama ile elde edilen kavram yanılgısı puanlarına ait açımlayıcı faktör
analizi sonuçları ve Cronbach alfa güvenirlik katsayıları gösterilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, dokuz soruluk "Isı ve İç Enerji" testinin kavram yanılgısı puanları
için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı .78'dir ve testin faktörlerine ait Cronbach
alfa katsayıları ise .52 ile .84 arasında değişmektedir. Testin faktörlerinin
açıkladıkları varyans ise %67.85'tir.
Çizelge 4.20. Nihai çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanları için açımlayıcı faktör analizi ve güvenirlik
sonuçları.

9 Soru*

8 Soru*

Dödürme yöntemiyle
elde edilen faktör
analizi sonucu

Açıklanan
varyans

3 Faktör
1. ısiç.3 + ısiç.4
2. ısiç.1
3. ısiç.2 + ısiç.5
3 Faktör
1. ısiç.3 + ısiç.4
2. ısiç.1
3. ısiç.2

%67.85

Faktörler için
Cronbach Alfa

Testin tamamı
için Cronbach
Alfa

.84
.82
.52

.78

.84
.82
.76

.81

%75.32

* ısiç.1, ısiç.2, ısiç.3 ve ısiç.4 testin 1., 2., 3. ve 4. sorusunda karşılıklı olarak yer alan, ısı ve iç enerji
sorularının tek bir soru olarak kodlanması ile elde edilmiştir. ısiç.1 testin 1. sorusuna ait birinci aşama
sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, ısiç.2 testin 2. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama
sorusunu, ısiç.3 testin 3. sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, ısiç.4 testin 4.
sorusuna ait birinci aşama sorusunu ve ikinci aşama sorusunu, ısiç.5 ısı ve iç enerjinin karşılaştırıldığı 5.1
sorusunu kapsamaktadır.

Yanlış sebepli doğrular ile doğru sebepli yanlışların oranının hesaplanması
Hestenes and Halloun (1995) testteki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru
sebepli yanlışların oranının, testlerin kapsam geçerliği ile ilgili olduğunu ifade
etmektedir. Bu nedenle, ISİEKT-B'nin kapsam geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlamak
için testteki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların oranı
hesaplanmıştır. ISİEKT-B'deki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli
yanlışların oranı, "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi için ayrı
incelenmiştir. Yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların oranı
hesaplanırken, sadece testlerdeki üç-aşamalı sorular kullanılmıştır. Her iki testin
son sorusu, iki-aşamalı yapıda olduğu için analiz dışında bırakılmıştır.
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"Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testindeki yanlış sebepli doğruların oranını
hesaplanırken, testlerdeki birinci aşama sorusuna doğru cevap verip, ikinci aşama
sorusuna yanlış cevap veren ve üçüncü aşama sorusunda cevabından emin
olduğunu belirten öğrencilerin cevabı 1; aksi durumda 0 olarak kodlanmıştır. Doğru
sebepli yanlışların oranını hesaplamak için ise testlerin birinci aşama sorusuna
yanlış cevap verip, ikinci aşama sorusuna doğru cevap veren ve üçüncü aşama
sorusunda cevabından emin olduğunu belirten öğrencilerin cevabı 1, aksi durumda
0 olarak kodlanmıştır. "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testindeki bütün
sorular için aynı işlemler yapılarak, öncelikle her öğrencinin yanlış sebepli
doğruları ve doğru sebepli yanlışları hesaplanmıştır.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki yanlış sebepli doğruların oranını bulmak için

462

öğrencinin testten aldıkları yanlış sebepli doğrular toplanarak, elde edilen toplam
puan (98) teste verilen toplam cevap sayısına (462*8=3696) bölünmüştür. Yapılan
incelemede, "Sıcaklık ve Isı" testindeki yanlış sebepli doğruların oranı %3 olarak
tespit edilmiştir. Testteki doğru sebepli yanlışların oranını bulmak için 462
öğrencinin testlerden aldıkları doğru sebepli yanlışlar toplanmış ve elde edilen
toplam puan (63) teste verilen toplam cevap sayısına (462*8=3696) bölünmüştür.
Sonuçta, "Sıcaklık ve Isı" testindeki doğru sebepli yanlışların oranı %2 olarak
saptanmıştır. Hestenes and Halloun (1995) testlerin kapsam geçerliği açısından,
testlerdeki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların oranının
%10'dan az olması gerektiğini ifade etmektedir. "Sıcaklık ve Isı" testindeki yanlış
sebepli doğruların oranı %3, doğru sebepli yanlışların oranı %2 olduğu için
Hestenes and Halloun (1995)'un belirtmiş olduğu kriterlere uygundur.
Benzer şekilde, "Isı ve İç Enerji" testindeki yanlış sebepli doğruların oranını
bulmak için, öğrencilerin testten aldıkları yanlış sebepli doğrular toplanarak, elde
edilen toplam puan (77) teste verilen toplam cevap sayısına (462*8=3696)
bölünmüştür. Sonuçta, "Isı ve İç Enerji" testindeki yanlış sebepli doğruların oranı
%2 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin "Isı ve İç Enerji" testindeki doğru sebepli
yanlışlarına ait puanlar toplamı ise 198 olarak bulunmuştur. Testteki toplam doğru
sebepli yanlışlar (198) teste verilen toplam cevap sayısına (3696) bölünerek, teste
ait doğru sebepli yanlışların oranı %5 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, "Isı ve
İç Enerji" testindeki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli yanlışların
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oranı %10'dan küçük olduğu için, Hestenes and Halloun (1995)'un belirtmiş olduğu
kriterlere uymaktadır.
4.2.2.2. ISİEKT-B'nin madde analizi sonuçları
ISİEKT-B'deki "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinin üç-aşamalı
sorularına ait madde güçlük indeksleri (p) ve madde ayırt edicilik indeksleri (D)
%27'lik alt-üst gruplar yöntemi

(Crocker and

Algina, 1986) kullanılarak

hesaplanmıştır. "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testindeki sorulan güçlük
indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri hem doğru cevap puanları ve hem de kavram
yanılgısı puanları için ayrı incelenmiştir.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı soruların doğru cevap puanlarına göre
güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri Çizelge 4.21.'de gösterilmiştir. Analiz
sonuçlarına göre, sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı soruların güçlük indeksleri .22 ile .39,
ayırt edicilik indeksleri .44 ile .78 arasında değişmektedir. Isı ile ilgili üç-aşamalı
sorular incelendiğinde ise güçlük indekslerinin .05 ile .06, ayırt edicilik indekslerinin
.10 ile .13 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlar, öğrencilerin ısı ile ilgili
soruları doğru olarak cevaplamakta daha çok zorlandığını ve ısı ile ilgili üç-aşamalı
sorularının ayırt edicilik indekslerinin çok düşük (ortalama .11) olduğunu
göstermektedir. Madde ayırt edicilik indeksi .39'dan büyük olması, maddelerin
oldukça iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986). Sıcaklıkla ilgili
üç-aşamalı soruların ayırt edicilik indeksleri .43'ten büyük olduğu için, bu soruların
ayırt ediciliği oldukça iyidir.
Çizelge 4.21. Nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin doğru cevap
puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Isı
Isı
Isı
Isı

s.1
s.2
s.3
s.4
ı.1
ı.2
ı.3
ı.4

.39
.22
.38
.22
.05
.06
.05
.06

.78
.44
.77
.44
.10
.12
.10
.13

Ortalama

.18

.36
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Çizelge 4.22.'de ise "Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı soruların kavram
yanılgısı puanlarına göre güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri gösterilmiştir.
"Sıcaklık ve Isı" testinin üç-aşamalı sorularına ait güçlük indeksleri .26 ile .40
arasında, ayırt edicilik indeksleri ise .51 ile .81 arasında değişmektedir. Üçaşamalı testin ortalama güçlük indeksi .30, ortalama ayırt edicilik indeksi ise
.60'dır. Madde ayırt edicilik indeksinin .39'dan büyük olması, maddelerin oldukça
iyi çalıştığını gösterdiğinden (Crocker and Algina, 1986);

"Sıcaklık ve Isı"

testindeki bütün soruların, kavram yanılgısı puanlarına göre ayırt edicilikleri
oldukça iyidir.
Çizelge 4.22. Nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin kavram yanılgısı
puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Sıcaklık
Isı
Isı
Isı
Isı

s.1
s.2
s.3
s.4
ı.1
ı.2
ı.3
ı.4

.27
.40
.26
.38
.26
.30
.28
.26

.54
.81
.52
.76
.53
.60
.56
.51

Ortalama

.30

.60

"Sıcaklık ve Isı" testinin sorularının güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indeksleri yeni
kodlamaya göre elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre de incelenmiştir.
Çizelge 4.23'de görüldüğü gibi, testte yer alan sıcaklık ve ısının karşılaştırıldığı
soruların güçlük indeksleri .24 ile .41 arasında, ayırt edicilik indeksleri ise .49 ile
.82 arasında değişmektedir. Madde ayırt edicilik indeksinin .39'dan büyük olması,
maddenin oldukça iyi çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986).
Yapılan incelemede, "Sıcaklık ve Isı" testindeki soruların ayırt edicilikleri .48'den
büyük olduğu görülmüştür. Bu bulgu, testteki bütün soruların, kavram yanılgısı
puanlarına göre ayırt ediciliklerinin oldukça iyi olduğunu göstermektedir.
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Çizelge 4.23. Nihai çalışmada uygulanan "Sıcaklık ve Isı" testinin yeni kodlama ile
elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

sı.1.1
sı.1.2
sı.2.1
sı.2.2
sı.3.1
sı.3.2
sı.4.1
sı.4.2

.24
.30
.39
.41
.26
.32
.38
.40

.49
.61
.78
.82
.53
.63
.75
.81

Ortalama

.34

.68

"Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap puanlarına göre güçlük indeksleri ve ayırt
edicilik indeksleri Çizelge 4.24.'de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, testin iç
enerji ile ilgili üç-aşamalı sorularının güçlük indeksleri .19 ile .38 arasında
değişirken, ayırt edicilik indeksleri .38 ile .76 arasında değişmektedir. Isı ile ilgili
üç-aşamalı sorular incelendiğinde ise güçlük indekslerinin .04 ile .07 arasında,
ayırt ediciliklerinin ise .08 ile .14 arasında değiştiği görülmüştür. Bu sonuçlar,
öğrencilerin iç enerji sorularına kıyasla ısı ile ilgili soruları doğru cevaplandırmada
daha fazla zorlandıklarını göstermektedir. Ayrıca, ısı ile ilgili üç-aşamalı soruların
ayırt edicilik indekslerinin de oldukça düşük (ortalama .06) olduğu görülmektedir.
Madde ayırt edicilik indeksinin .39'dan büyük olması, maddenin oldukça iyi
çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986). İç enerji ile ilgili üç-aşamalı
soruların ayırt edicilikleri .37'den büyük olduğu için, bu soruların ayırt edicilikleri
genel olarak iyidir.
"Isı ve İç Enerji" testinin madde güçlük indeksleri ve madde ayırt edicilik indeksleri
yeni kodlama kullanılarak elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre de
incelenmiştir. Çizelge 4.25.'de görüldüğü gibi testin sorularının güçlük indeksleri
.50 ile .57 arasında, ayırt edicilik indeksleri ise .74 ile .90 arasında değişmektedir.
Madde ayırt edicilik indeksinin .39'dan büyük olması, maddenin oldukça iyi
çalıştığını göstermektedir (Crocker and Algina, 1986). "Isı ve İç Enerji" testindeki
soruların ayırt edicilik indeksleri .73'ten büyük olduğu için, testteki soruların,
kavram yanılgısı puanlarına göre ayırt edicilik indeksleri oldukça iyidir.
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Çizelge 4.24. Nihai çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap
puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Kavram

Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

Isı
Isı
Isı
Isı
İç enerji
İç enerji
İç enerji
İç enerji

ıs.1
ıs.2
ıs.3
ıs.4
iç.1
iç.2
iç.3
iç.4

.05
.04
.07
.06
.27
.19
.38
.38

.10
.08
.14
.12
.54
.38
.76
.75

Ortalama

.18

.36

Çizelge 4.25. Nihai çalışmada uygulanan "Isı ve İç Enerji" testinin yeni kodlamayla
elde edilen kavram yanılgısı puanlarına göre madde analizi sonuçları.
Madde

Güçlük
indeksi (p)

Ayırt edicilik
indeksi (D)

ısiç.1.1
ısiç.1.2
ısiç.2.1
ısiç.2.2
ısiç.3.1
ısiç.3.2
ısiç.4.1
ısiç.4.2

.50
.55
.56
.57
.54
.54
.53
.56

.80
.74
.79
.82
.90
.87
.85
.84

Ortalama

.54

.83

"Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinin madde analizi sonuçları
öğrencilerin en çok ısı kavramı ile ilgili soruları doğru cevaplamada zorlandıklarını
ve ısı sorularının doğru cevap puanlarına göre ayırt ediciliğinin oldukça düşük
olduğunu göstermiştir. Buna karşın, ısı sorularının kavram yanılgısı puanlarına
göre güçlük indeksleri ve ayırt edicilik indekslerinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Maddenin düşük ayırıcılık gücüne sahip olmasının sebeplerinden biri,
sorunun zorluk derecesinin yüksek olmasıdır (Baykul, 2000). Bu nedenle, ısı ile
ilgili soruların doğru cevap puanlarına göre ayırt ediciliğinin düşük olmasının,
soruların zorluğundan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Sonuç olarak, ISİEKTB'deki ısı ile ilgili sorular doğru cevap puanlarına dayalı olarak kullanıldığında
güçlük derecesi yüksek ve ayırt ediciliği düşük gibi görünmesine rağmen, ISİEKTB özellikle kavram yanılgılarının teşhisi açısından geçerli bir ölçektir.
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5. BULGULAR VE YORUMLAR
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen verilerin analizleri sonucunda ulaşılan
bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar yer almaktadır.
5.1. Öğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramlarını Anlama Düzeylerine
İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerini belirlemek
için üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B kullanılmıştır. Bu bölümde, öğrencilerin ısı,
sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerine ilişkin bulgular ve yorumlar
her iki test için ayrı sunulmaktadır.
5.1.1. ISİEKT-A için öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ISİEKT-A'dan
aldıkları doğru cevap puanları-3'e dayalı olarak incelenmiştir. Öğrencilerin doğru
cevap puanları-3'e ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 5.1.'de gösterilmiştir. Üçaşamalı ISİEKT-A'dan alınabilecek puan aralığı 0-12 arasında olup, öğrencilerin
ISİEKT-A'dan aldıkları doğru cevap puanlarının ortalaması 1.01 olarak tespit
edilmiştir. Bu ortalama puan çok düşüktür ve öğrencilerin çok büyük bir bölümünün
ISİEKT-A'dan çok düşük doğru cevap puanları aldığını göstermektedir. Ayrıca,
doğru cevap puanları-3 için çarpıklık katsayısı 1.79 olarak saptanmıştır. Çarpıklık
katsayısının

arasında değerler alması durumda, normal kabul edilmektedir

(Kalaycı, 2009). Doğru cevap puanları-3 için hesaplanan çarpıklık katsayısı
sınırları arasında yer aldığı için, puan dağılımı normal dağılımdan aşırı sapma
göstermemektedir. Doğru cevap puanları-3 için basıklık katsayısı 2.48 olarak tespit
edilmiştir. Bu bulgu, normal dağılımından daha sivri bir puan dağılımın olduğunu
ve öğrenci puanlarının homojenlik gösterdiğini ifade etmektedir.
Çizelge 5.1. Üç-aşamalı ISİEKT-A'dan alınan doğru cevap puanları-3'e ilişkin
betimsel istatistikler.
Veri toplama
aracı

Soru
sayısı

Puan
aralığı

Ortalama

Standart
sapma

Çarpıklık

Basıklık

ISİEKT-A

12

0-12

1.01

1.70

1.79

2.48
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Öğrencilerin doğru kavramsal anlamalarının olduğundan söz edebilmek için,
öğrencilerin üç-aşamalı ISİEKT-A'nın ilk iki aşamasındaki soruları doğru olarak
yanıtlaması ve verdikleri cevaptan emin olduklarını belirtmeleri gerekmektedir.
Nihai çalışmaya katılan 462 öğrencinin üç-aşamalı ISİEKT-A'dan aldıkları doğru
cevap puanları-3'e ait frekans ve yüzdeler Çizelge 5.2.'de gösterilmiştir. Yapılan
incelemede, öğrencilerin %62.6'sının testten sıfır puan aldığı belirlenmiştir. Bu
bulgu, öğrencilerin büyük bir bölümünün testin üç-aşamalı sorularından hiç birine
doğru cevap veremediğini göstermektedir. Öğrencilerin %95'inin ise 0-4 aralığında
puanlar aldığı görülmüştür. Ayrıca, hiç bir öğrencinin testteki üç-aşamalı soruların
tamamını doğru olarak cevaplayamadığı belirlenmiştir. Bu bulgular, testteki sorular
kapsamında öğrencilerin büyük bir bölümünün ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları
ile ilgili doğru kavramsal anlamalara sahip olmadığını göstermektedir.
Çizelge 5.2. Üç-aşamalı ISİEKT-A'dan alınan doğru cevap puanları-3'ün frekans
ve yüzdeleri.
Puan

f

%

Toplamlı
yüzde

0

289

62.6

62.6

1

65

14.1

76.6

2

26

5.6

82.3

3

24

5.2

87.4

4

35

7.6

95.0

5

8

1.7

96.8

6

6

1.3

98.1

7

9

1.9

100.0

Toplam

462

100.0

Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili doğru kavramsal
anlamalarının düzeylerini daha detaylı incelemek için ISİEKT-A'daki bir-aşamalı,
iki-aşamalı ve üç-aşamalı sorulara verilen doğru cevapların yüzdeleri incelenmiştir
(Şekil 5.1.). Öğrencilerin ortalama %29'unun bir-aşamalı, ortalama %16'sının ikiaşamalı,

ortalama

%8'inin

üç-aşamalı

sorulara

doğru

cevaplar

verdiği

belirlenmiştir. Bu bulgu, bir-aşamalı sorulardan üç-aşamalı sorulara doğru
gidildikçe testteki soruların doğru cevaplanma oranlarının giderek azaldığını
göstermektedir.
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Yüzdeler (%)

60
50
40
30
20
10
0

Test
ort
34 29
22 16
10
8

I.1. II.1. III.1. IV.1. I.2. II.2. III.2. IV.2. I.3. II.3. III.3. IV.3.
Bir-aşamalı soru
İki-aşamalı soru
Üç-aşamalı soru

6
5
2

11
6
3

11
5
3

9
5
3

48
24
17

48
22
14

36
15
8

44
22
12

37
22
10

34
23
10

30
19
10

Şekil 5.1. Üç-aşamalı ISİEKT-A'daki bir-aşamalı, iki-aşamalı ve üç-aşamalı
sorulara verilen doğru cevapların yüzdeleri.
Şekil 5.1.'de görüldüğü üzere testteki bir-aşamalı ve iki-aşamalı soruların ortalama
doğru cevaplanma yüzdeleri arasındaki fark yaklaşık %13'tür. Bu farkın %7'si
yanlış sebepli doğruların oranından, %6'sı ise öğrencilerin sorulara verdikleri
tutarsız cevaplardan kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, öğrencilerin %7'si
testin birinci aşama sorularına doğru, ikinci aşama sorularına yanlış cevap
verirken; öğrencilerin %6'sı birinci ve ikinci aşama sorularına birbiriyle tutarlı
olmayan yanıtlar vermiştir.
Şekil 5.1.'de testteki iki-aşamalı ve üç-aşamalı soruların ortalama doğru
cevaplanma yüzdeleri arasında %8'lik fark olduğu görülmektedir. Bu fark, testin ilk
iki aşamasındaki soruları doğru cevaplayan, fakat verdikleri cevaptan emin
olmadıklarını belirten öğrencileri ortalama yüzdelerini göstermektedir. Başka bir
deyişle, öğrencilerin ortalama %8'inin bilgi eksiklikleri vardır.
Öğrencilerin ISİEKT-A'daki üç-aşamalı sorulara verdikleri doğru cevapların
yüzdeleri, ısı ilgili sorular için %2 ile %3, sıcaklık ile ilgili sorular için %8 ile %17
arasında değişirken; iç enerji ile ilgili bütün üç-aşamalı sorulara verilen doğru
cevaplar %10'dur (Şekil 5.1.). Bu bulgular, öğrencilerin en çok sıcaklık ile ilgili üçaşamalı sorulara doğru cevaplar verdiğini ve ısı ile ilgili soruları doğru
cevaplamada oldukça zorlandıklarını göstermektedir.
ISİEKT-A'daki ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramı ile ilgili üç-aşamalı sorulara verilen
ortalama doğru cevapların yüzdeleri hesaplanmıştır.

Yapılan incelemede,
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öğrencilerin ortalama %13'ünün aynı ortamda yeterince uzun süre bekletilen aynı
malzemeden yapılmış, fakat farklı büyüklükte iki cismin sıcaklıklarının eşit
olduğunu söylediği görülmüştür. Öğrencilerin ortalama %10'u ise aynı ortamda
yeterince uzun süre bekletilmiş aynı malzemeden yapılmış iki cisimden boyutu
daha büyük olanın iç enerjisinin daha fazla olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerden
aynı ortamda yeterince uzun süre bekletilen aynı malzemeden yapılmış, farklı
büyüklükte iki cismin ısılarını karşılaştırmaları istendiğinde, öğrencilerin ortalama
%3'ü cisimlerin ısısından bahsedilemeyeceği için ısının karşılaştırılamayacağını
söylemiştir.
5.1.2. ISİEKT-B için öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri hakkında daha
detaylı bilgiler edinmek için öğrencilere ISİEKT-B uygulanmıştır. Çizelge 5.3.'de
ISİEKT-B'de yer alan "Sıcaklık ve Isı" testindeki bir-aşamalı, iki-aşamalı, üçaşamalı ve basit çoktan seçmeli sorulara verilen doğru cevapların yüzdeleri
gösterilmektedir. Testteki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin
ortalama %25'inin birinci aşama sorularını, ortalama %23'ünün ikinci aşama
sorularını, ortalama %19'unun iki-aşamalı soruları ve ortalama %11'inin üçaşamalı soruları doğru cevapladıkları görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğrencilerin
%49'unun "Sıcaklık ve Isı" testindeki iki-aşamalı son soruya doğru verdikleri
görülmüştür.
Çizelge 5.3.'de görüldüğü üzere testteki bütün üç-aşamalı sorulara ve iki-aşamalı
son soruya birlikte tutarlı olarak doğru cevap veren öğrenciler yalnızca %0.2'dir.
Buna karşın, testteki herhangi bir üç-aşamalı soruya veya iki-aşamalı son soruya
doğru cevap veren öğrenciler ise %63'tür. Öğrencilerin testteki bütün sorulara
birlikte verdikleri cevaplara dayalı olarak hesaplanan puanlar (VE kodlaması
kullanılarak hesaplanan puanlar), öğrencilerin sahip oldukları tutarlı kavramsal
yapıları yansıtırken; testteki herhangi bir soruya verilen cevaplara dayalı olarak
hesaplanan

puanlar

(VEYA

kodlaması

kullanılarak

hesaplanan

puanlar),

öğrencilerin sahip oldukları tutarlı olmayan kavramsal yapıları yansıtmaktadır
(Kaltakçı, 2012). "Sıcaklık ve Isı" testine verilen doğru cevaplara bakıldığında,
sıcaklık ve ısı kavramı ile ilgili tutarlı kavramsal yapılara sahip olan öğrencilerin
oranının çok düşük olduğu söylenebilir.
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Çizelge 5.3. "Sıcaklık ve Isı" testindeki sorulara verilen doğru cevapların yüzdeleri.
Yüzdeler (%)
s.1

ı.1

s.2

ı.2

s.3

ı.3

s.4

ı.4

ort.

Birinci aşama sorusu
İkinci aşama sorusu
İki-aşamalı soru
Üç-aşamalı soru

47
42
40
25

11
13
9
3

26
26
21
12

16
13
10
3

47
42
37
23

10
11
7
3

27
24
22
12

16
15
10
4

25
23
19
11

Bir-aşamalı son soru
İki-aşamalı son soru

63
49

Bütün sorular
VEYA*
VE**

63
0.2

* Bütün sorular VEYA; s.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ı.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA s.2'deki üç-aşamalı
soruyu VEYA ı.2'deki üç-aşamalı soruyu VEYA s.3'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ı.3'deki üç-aşamalı soruyu
VEYA s.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ı.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA sı.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade
etmektedir.
** Bütün sorular VE; s.1'deki üç-aşamalı soruyu VE ı.1'deki üç-aşamalı soruyu VE s.2'deki üç-aşamalı soruyu
VE ı.2'deki üç-aşamalı soruyu VE s.3'deki üç-aşamalı soruyu VE ı.3'deki üç-aşamalı soruyu VE s.4'deki üçaşamalı soruyu VE ı.4'deki üç-aşamalı soruyu VE sı.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.

Çizelge 5.3.'de "Sıcaklık ve Isı" testindeki birinci aşama sorularından üç-aşamalı
sorulara doğru gidildikçe, soruların doğru cevaplanma yüzdeleri azaldığı
görülmektedir. Testteki birinci aşama soruların ve iki-aşamalı sorularının ortalama
doğru cevaplanma yüzdeleri arasındaki fark yaklaşık %6'dır. Bu farkın %3'ü
"Sıcaklık ve Isı" testindeki yanlış sebepli doğruların oranından, %3'ü ise
öğrencilerin sorulara verdikleri tutarsız cevaplardan kaynaklanmaktadır. Başka bir
deyişle, öğrencilerin ortalama %3'ü testin birinci aşama sorularına doğru cevap,
ikinci aşama sorularına yanlış cevap verirken; ortalama %3'ü birinci ve ikinci
aşama sorularına birbirleriyle tutarlı olmayan yanıtlar vermiştir.
Çizelge 5.3.'de "Sıcaklık ve Isı" testindeki iki-aşamalı ve üç-aşamalı soruların
ortalama doğru cevaplanma yüzdeleri arasında %8'lik fark olduğu görülmektedir.
Bu fark, testin ilk iki aşamasındaki soruları doğru cevaplayıp, verdikleri cevaptan
emin olmadığını belirten öğrencilerin ortalama yüzdelerini göstermektedir. Yani,
öğrencilerin ortalama %8'inin bilgi eksiklikleri bulunmaktadır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin sıcaklık ve ısı kavramı hakkında ne düzeyde doğru
kavramsal anlamalara sahip olduklarını belirlemek için "Sıcaklık ve Isı" testindeki
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üç-aşamalı sorulara verilen yanıtlar daha detaylı incelenmiştir. Çizelge 5.3.'de
görüldüğü gibi "Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı sorulara verilen doğru
cevapların yüzdeleri, ısı ile ilgili sorular için %3 ile %4 arasında değişirken; sıcaklık
ile ilgili sorular için %12 ile %25 arasında değişmektedir. Bu bulgular, öğrencilerin
ısı ile ilgili üç-aşamalı soruları doğru cevaplamada oldukça zorlandıklarını
göstermektedir.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki ısı ve sıcaklık kavramı ile ilgili üç-aşamalı sorulara
verilen ortalama cevapların yüzdeleri de hesaplanmıştır. Sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı
sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin ortalama %18'inin sıcaklık ile
ilgili üç-aşamalı soruları doğru cevapladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin ortalama
%24'ünün aynı ortamda yeterince uzun süre bekletilen aynı malzemeden yapılmış,
fakat farklı büyüklükte iki cismin sıcaklıklarının eşit olduğunu düşündüğü
görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ortalama %12'sinin aynı ortamda
yeterince uzun süre bekletilmiş aynı büyüklükte, fakat farklı malzemeden yapılmış
iki cismin sıcaklıklarının eşit olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Isı ile ilgili üçaşamalı sorulara verilen cevaplar incelendiğinde ise öğrencilerin ortalama
%3'ünün,

cisimlerin

ısısından

bahsedilemeyeceği

için

ısının

karşılaştırılamayacağını düşündüğü görülmüştür. Buna karşın, "Sıcaklık ve Isı"
testinde en çok doğru cevap verilen sorunun testin iki-aşamalı son sorusu olduğu
belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin %49'u ısının, sıcaklık farkından dolayı
transfer olan enerji olduğunu ifade etmiştir.
Çizelge 5.4. ISİEKT-B'de yer alan "Isı ve İç Enerji" testindeki bir-aşamalı, ikiaşamalı, üç-aşamalı ve basit çoktan seçmeli sorulara verilen doğru cevapların
yüzdelerini göstermektedir. "Isı ve İç Enerji" testindeki sorulara verilen cevaplar
incelendiğinde, öğrencilerin ortalama %29'unun birinci aşama soruları, ortalama
%35'inin ikinci aşama soruları, ortalama %24'ünün iki-aşamalı soruları ve ortalama
%13'ünün üç-aşamalı soruları doğru olarak cevapladıkları görülmüştür. Bunun
yanı sıra, öğrencilerin %47'sinin "Isı ve İç Enerji testindeki iki-aşamalı son soruyu
doğru olarak cevapladıkları belirlenmiştir.
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Çizelge 5.4. "Isı ve İç Enerji" testindeki sorulara verilen doğru cevapların yüzdeleri.
Yüzdeler (%)
ıs.1

iç.1

ıs.2

iç.2

ıs.3

iç.3

ıs.4

iç.4

ort.

Birinci aşama sorusu
İkinci aşama sorusu
İki-aşamalı soru
Üç-aşamalı soru

9
11
7
3

40
59
37
22

14
10
8
3

30
57
26
13

18
16
12
5

52
58
46
27

17
12
10
4

53
60
47
27

29
35
24
13

Bir-aşamalı son soru
İki-aşamalı son soru

66
47

Bütün sorular
Veya
Ve

65
0

* Bütün sorular VEYA; ıs.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA iç.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ıs.2'deki üçaşamalı soruyu VEYA iç.2'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ıs.3'deki üç-aşamalı soruyu VEYA iç.3'deki üçaşamalı soruyu VEYA ıs.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA iç.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ısiç.5'deki ikiaşamalı soruyu ifade etmektedir.
** Bütün sorular VE; ıs.1'deki üç-aşamalı soruyu VE iç.1'deki üç-aşamalı soruyu VE ıs.2'deki üç-aşamalı
soruyu VE iç.2'deki üç-aşamalı soruyu VE ıs.3'deki üç-aşamalı soruyu VE iç.3'deki üç-aşamalı soruyu VE
ıs.4'deki üç-aşamalı soruyu VE iç.4'deki üç-aşamalı soruyu VE ısiç.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.

Çizelge 5.4.'de görüldüğü üzere öğrencilerden hiç biri testteki bütün üç-aşamalı
soruları ve testin iki-aşamalı son sorusunu birlikte tutarlı olarak doğru
cevaplandıramamıştır. Buna karşın, testteki herhangi bir üç-aşamalı soruya veya
iki-aşamalı son soruya doğru cevap veren öğrenciler ise %65'dir. Öğrencilerin
testteki bütün sorulara birlikte verdikleri cevaplara dayalı olarak hesaplanan
puanlar (VE kodlaması kullanılarak hesaplanan puanlar), öğrencilerin sahip
oldukları tutarlı kavramsal yapıları yansıtırken; testteki herhangi bir soruya verilen
cevaplara dayalı olarak hesaplanan puanlar (VEYA kodlaması kullanılarak
hesaplanan puanlar), öğrencilerin sahip oldukları tutarlı olmayan kavramsal
yapıları yansıtmaktadır (Kaltakçı, 2012). "Isı ve İç Enerji" testine verilen doğru
cevaplara bakıldığında, öğrencilerin ısı ve iç enerji kavramı ile ilgili tutarlı olmayan
kavramsal yapılara sahip oldukları söylenebilir.
Çizelge 5.4.'de "Isı ve İç Enerji" testindeki bir-aşamalı sorularından üç-aşamalı
sorularına doğru gidildikçe, sorulara verilen doğru cevapların oranlarının azaldığı
görülmektedir. Testteki birinci aşama soruların ve iki-aşamalı soruların ortalama
doğru cevaplanma yüzdeleri arasındaki fark yaklaşık %5'tir. Bu farkın, %2'si "Isı ve
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İç Enerji" testindeki yanlış sebepli doğruların oranından, %3'ü ise öğrencilerin
tutarsız cevaplarından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle, öğrencilerin
ortalama %2'si testin birinci aşama sorularına doğru cevap, ikinci aşama
sorularına yanlış cevap verirken; ortalama %3'ü birinci ve ikinci aşama sorularına
birbirleriyle tutarlı olmayan cevaplar vermiştir.
Çizelge 5.4.'de "Isı ve İç Enerji" testindeki iki-aşamalı ve üç-aşamalı soruların
ortalama doğru cevaplanma yüzdeleri arasında %11'lik fark olduğu görülmektedir.
Bu fark, testin ilk iki aşamasındaki soruları doğru cevaplayıp, verdikleri cevaptan
emin olmadığını söyleyen öğrencilerin ortalama yüzdelerini göstermektedir. Başka
bir deyişle, öğrencilerin ortalama %11'inin bilgi eksiklikleri bulunmaktadır.
Öğrencilerin ısı ve iç enerji kavramı hakkında ne düzeyde doğru kavramsal
anlamalara sahip olduklarını tespit etmek için "Isı ve İç Enerji" testindeki üçaşamalı sorulara verilen yanıtlar detaylı olarak incelenmiştir. Çizelge 5.4.'de
görüldüğü üzere "Isı ve İç Enerji" testindeki üç-aşamalı sorulara verilen doğru
cevapların yüzdeleri, ısı ile ilgili sorular için %3 ile %5 arasında değişirken; iç enerji
ile ilgili sorular için %22 ile %27 arasında değişmektedir. Bu bulgular, öğrencilerin
ısı ile ilgili üç-aşamalı soruları doğru cevaplamada oldukça zorlandıklarını
göstermektedir.
"Isı ve İç Enerji" testindeki ısı ve sıcaklık kavramı ile ilgili üç-aşamalı sorulara
verilen ortalama cevapların yüzdeleri de hesaplanmıştır. İç enerji ile ilgili üçaşamalı sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin ortalama %22'sinin
sorulara doğru cevap verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin ortalama %27'sinin
farklı sıcaklıktaki iki ortamda yeterince uzun süre bekletilmiş, miktarları ve özgül
ısısı aynı olan maddelerden sıcaklığı fazla olan maddenin iç enerjisinin daha fazla
olacağını düşündüğü belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin ortalama
%22'sinin aynı ortamda yeterince uzun süre bekletilmiş aynı cinsteki maddelerden,
miktarı fazla olanın iç enerjisinin daha fazla olacağını düşündüğü görülmüştür.
Aynı ortamda yeterince uzun süre bekletilmiş, miktarları eşit maddelerden özgül
ısısı büyük olanın iç enerjisinin daha fazla olduğunu düşünen öğrencilerin
ortalaması ise %13 olarak belirlenmiştir. Isı ile ilgili üç-aşamalı sorulara verilen
cevaplar

incelendiğinde,

öğrencilerin

ortalama

%4'ü

cisimlerin

ısısından

bahsedilemeyeceği için ısılarının karşılaştırılamayacağını düşündüğü görülmüştür.
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Buna karşın, "Isı ve İç Enerji" testinde en çok doğru cevap verilen sorunun testin
iki-aşamalı son sorusu olduğu belirlenmiştir. Buna göre, öğrencilerin %47'si ısının
sıcaklık farkından dolayı transfer olan enerji, iç enerjinin ise taneciklerin sahip
olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamı olduğunu düşünmektedir.
5.2. Öğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramlarını Anlama Düzeylerinin
Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin cinsiyetler
açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bunun için, kız ve erkek
öğrencilerin üç-aşamalı ISİEKT-A'dan aldıkları ortalama doğru cevap puanları-3
hesaplanmıştır. Erkek öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları-3'ün
ortalaması 1.07, kız öğrencilerin ise 0.95 olarak belirlenmiştir. Kız ve erkek
öğrencilerin ISİEKT-A'dan aldıkları ortalama doğru cevap puanları-3 arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız
gruplar t-testi yapılmış ve sonuçlar Çizelge 5.5. 'de sunulmuştur.
Çizelge 5.5. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre ISİEKT-A'dan aldıkları doğru cevap
puanları-3'ün t-testi sonuçları.
Cinsiyet

N

̅

ss

t

Sd

p

Kız

215

0.95

1.65

-.819

460

.413

Erkek

247

1.07

1.74

Analiz sonucunda, öğrencilerin cinsiyetlerine göre ISİEKT-A'dan aldıkları ortalama
doğru cevap puanları-3 arasındaki farkın (t= -.819; p˃.05) istatistiksel olarak
anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu, kız ve erkek öğrencilerin ısı, sıcaklık ve
iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri arasında önemli farklılıkların olmadığını
göstermektedir.
5.3. Öğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramları İle İlgili Kavram
Yanılgılarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları
ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek için de kullanılmıştır. Bu bölümde,
öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarına ilişkin bulgular ve yorumlar her iki test için ayrı sunulmaktadır.
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5.3.1. ISİEKT-A için öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili
kavram yanılgıları
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarını tespit etmek için ISİEKT-A'dan aldıkları kavram yanılgısı puanları-3
incelenmiştir. Öğrencilerin testten aldıkları kavram yanılgısı puanları-3'e ilişkin
betimsel istatistikler Çizelge 5.6.'da gösterilmiştir.
Çizelge 5.6. Üç-aşamalı ISİEKT-A'dan alınan kavram yanılgısı puanları-3'e ilişkin
betimsel istatistikler.
Veri toplama
aracı

Soru
sayısı

Puan
aralığı

Ortalama

Standart
sapma

Çarpıklık

Basıklık

ISİEKT-A

12

0-12

2.53

2.29

.63

-.37

Üç-aşamalı

ISİEKT-A'dan

alınabilecek

puan

aralığı

0-12

arasında

olup,

öğrencilerin kavram yanılgısı puanlarının ortalaması 2.53 olarak belirlenmiştir. Bu
puan, üç-aşamalı ISİEKT-A'dan alınan doğru cevap puanlarının ortalamasına
(1.01) göre nispeten daha büyüktür (Çizelge 5.1.). Bu bulgu, öğrencilerin ısı,
sıcaklık ve iç enerji ile ilgili doğru kavramsal anlamalardan ziyade, kavram
yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca, kavram yanılgısı puanları-3
için çarpıklık katsayısı .63, basıklık katsayısı -.37 olarak belirlenmiştir. Çarpıklık
katsayısının

arasında değerler alması durumda, normal kabul edilmektedir

(Kalaycı, 2009). Kavram yanılgısı puanları-3 için hesaplanan çarpıklık katsayısı
arasında olduğu için, puanlar normal dağılıma yakındır.
Öğrencilerin

üç-aşamalı

ISİEKT-A'ya

verdikleri

cevaplara

göre

kavram

yanılgılarının olduğundan söz edebilmek için, testteki iki-aşamalı sorularda kavram
yanılgısını işaret eden seçenekleri işaretlemeleri ve sorulara verdikleri cevaplardan
emin olduklarını belirtmeleri gerekmektedir. Çizelge 5.7.'de nihai uygulamaya
katılan 462 öğrencinin üç-aşamalı ISİEKT-A'dan aldıkları kavram yanılgısı
puanlarına ait frekans ve yüzdeler gösterilmiştir. Öğrencilerin %84'ünün testten
aldıkları kavram yanılgısı puanlarının 0-4 puan aralığında değiştiği görülmüştür.
Öğrencilerin %28.6'sının ise testten sıfır puan aldığı belirlenmiştir. Ayrıca, hiçbir
öğrencinin üç-aşamalı ISİEKT-A'dan tam puan alamadığı saptanmıştır.
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Çizelge 5.7. Üç-aşamalı ISİEKT-A'dan alınan kavram yanılgısı puanları-3'ün
frekans ve yüzdeleri.
Puan

f

%

Toplamlı
yüzde

0

132

28.6

28.6

1

61

13.2

41.8

2

43

9.3

51.1

3

59

12.8

63.9

4

93

20.1

84.0

5

25

5.4

89.4

6

20

4.3

93.7

7

8

1.7

95.5

8

20

4.3

99.8

9

1

0.2

100.0

Toplam

462

100.0

Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili kavram yanılgılarını daha
detaylı incelemek için ISİEKT-A'daki bir-aşamalı, iki-aşamalı ve üç-aşamalı
sorulara verilen kavram yanılgısı niteliğindeki cevapların yüzdeleri hesaplanmıştır
(Şekil 5.2.). Öğrencilerin ortalama %51'inin bir-aşamalı, ortalama %36'sının ikiaşamalı, ortalama %21'inin üç-aşamalı sorulara kavram yanılgısı içeren cevaplar
verdikleri görülmüştür. Bu bulgular, bir-aşamalı sorulardan üç-aşamalı sorulara
doğru gidildikçe, sorulara verilen kavram yanılgısı cevaplarının oranında azalma

Yüzdeler (%)

olduğunu göstermektedir.
70
60
50
40
30
20
10
0
IS.I IS.II IS.III IS.IV S.I

Bir-aşamalı soru 54
İki-aşamalı soru 46
Üç-aşamalı soru 30

48
40
25

49
42
26

49
42
26

49
38
23

Test
ort
50 51
28 36
15 21

S.II S.III S.IV İÇ.I İÇ.II İÇ.III İÇIV
47
36
22

57
45
26

52
39
24

50
29
13

49
27
10

59
24
12

Şekil 5.2. Üç-aşamalı ISİEKT-A'daki bir-aşamalı, iki-aşamalı ve üç-aşamalı
sorulara verilen kavram yanılgısı cevaplarının yüzdeleri.
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Şekil 5.2.'de görüldüğü üzere ISİEKT-A'daki bir-aşamalı ve iki-aşamalı sorulara
verilen kavram yanılgısı cevapların ortalamaları arasında yaklaşık %15'lik fark
vardır. Bu farkın %3'ü ISİEKT-A'daki doğru sebepli yanlışların oranından, %12'si
ise tutarsız öğrenci cevaplarından kaynaklanmaktadır. Başka bir ifadeyle,
öğrencilerin ortalama %3'ü testteki birinci aşama sorularını yanlış cevap verip,
ikinci aşama sorusunda önceki soruyla ilgili doğru nedeni içeren cevaplar vermiştir.
Öğrencilerin ortalama %12'si ise birinci ve ikinci aşama sorularına birbiriyle tutarlı
olmayan yanıtlar vermiştir.
Şekil 5.2.'de görüldüğü gibi testteki iki-aşamalı ve üç-aşamalı sorulara verilen
kavram yanılgısı cevapların ortalamaları arasında %15'lik fark vardır. Bu fark,
testin birinci ve ikinci aşama sorularına kavram yanılgısı cevabı verip, verdikleri
cevaplardan

emin

olmadığını

belirten

öğrencilerin

ortalama

yüzdelerini

göstermektedir. Bir başka deyişle, öğrencilerin ortalama %15'inin bilgi eksiklikleri
vardır.
Öğrencilerin ISİEKT-A'daki üç-aşamalı sorulara verdikleri kavram yanılgısı
cevaplarının yüzdeleri, ısı ilgili sorular için %25 ile %30, sıcaklık ile ilgili sorular için
%22 ile %26, iç enerji ile ilgili sorular için %10 ile %15 arasında değişmektedir
(Şekil 5.2.). Bu bulgular, öğrencilerin en çok ısı ile ilgili üç-aşamalı sorulara, en az
iç enerji ile ilgili üç-aşamalı sorulara kavram yanılgısı niteliğinde cevaplar verdiğini
göstermektedir.
ISİEKT-A'daki ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramı ile ilgili üç-aşamalı sorulara verilen
ortalama

kavram

yanılgısı

cevaplarının

yüzdeleri

hesaplanmıştır.

Yapılan

incelemede, öğrencilerin ortalama %27'sinin aynı ortamda yeterince uzun süre
bekletilen, aynı malzemeden yapılmış iki cismin ısısının, cismin büyüklüğüne bağlı
olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Öğrencilerin ortalama %24'ünün aynı ortamda
yeterince uzun süre bulunmuş, aynı malzemeden yapılmış iki cismin sıcaklığının,
cismin büyüklüğüne bağlı olduğunu düşündüğü görülmüştür. Öğrencilerin ortalama
%13'ünün ise aynı ortamda yeterince uzun süre beklemiş, aynı malzemeden
yapılmış iki cisimden, ısısı daha fazla olanın iç enerjisinin de daha fazla olacağını
ve/veya ısısı eşit olan cisimlerin, iç enerjilerinin de eşit olacağını düşündüğü
belirlenmiştir.
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5.3.2. ISİEKT-B için öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili
kavram yanılgıları
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarına ilişkin daha detaylı bilgiler edinmek için öğrencilere ISİEKT-B
uygulanmıştır. Çizelge 5.8. öğrencilerin ISİEKT-B'de yer alan "Sıcaklık ve Isı"
testindeki bir-aşamalı, iki-aşamalı, üç-aşamalı ve basit çoktan seçmeli sorulara
verdikleri kavram yanılgısı niteliğindeki cevapların yüzdelerini göstermektedir.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki sorulara verilen cevaplar incelendiğinde, öğrencilerin
ortalama %54'ünün birinci aşama sorularını, ortalama %53'ünün ikinci aşama
sorularını, ortalama %49'unun iki-aşamalı soruları ve ortalama %31'inin üçaşamalı sorulara kavram yanılgısı niteliğinde cevaplar verdiği görülmüştür. Bunun
yanı sıra, öğrencilerin %22'sinin "Sıcaklık ve Isı" testindeki iki-aşamalı son soruya
kavram yanılgısı cevabı verdiği görülmüştür.
Çizelge 5.8. "Sıcaklık ve Isı" testindeki sorulara verilen kavram yanılgısı
cevaplarının yüzdeleri.
Yüzdeler (%)
s.1

ı.1

s.2

ı.2

s.3

ı.3

s.4

ı.4

ort.

Birinci aşama sorusu
İkinci aşama sorusu
İki-aşamalı soru
Üç-aşamalı soru

48
47
44
29

53
51
48
29

66
65
61
45

52
54
47
29

50
47
43
26

50
47
44
26

62
64
58
38

52
52
45
25

54
53
49
31

Bir-aşamalı son soru
İki-aşamalı son soru

32
22

Bütün sorular
Veya
Ve

76
0.2

* Bütün sorular VEYA; s.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ı.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA s.2'deki üç-aşamalı
soruyu VEYA ı.2'deki üç-aşamalı soruyu VEYA s.3'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ı.3'deki üç-aşamalı soruyu
VEYA s.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ı.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA sı.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade
etmektedir.
** Bütün sorular VE; s.1'deki üç-aşamalı soruyu VE ı.1'deki üç-aşamalı soruyu VE s.2'deki üç-aşamalı soruyu
VE ı.2'deki üç-aşamalı soruyu VE s.3'deki üç-aşamalı soruyu VE ı.3'deki üç-aşamalı soruyu VE s.4'deki üçaşamalı soruyu VE ı.4'deki üç-aşamalı soruyu VE sı.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.
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Çizelge 5.8.'de görüldüğü gibi testteki bütün üç-aşamalı sorulara ve iki-aşamalı
son soruya birlikte kavram yanılgısı cevabı veren öğrenciler %0.2'dir. Buna karşın,
testteki herhangi bir üç-aşamalı soruya veya iki-aşamalı son soruya kavram
yanılgısı cevabı veren öğrenciler ise %76'dır. Öğrencilerin testteki bütün sorulara
birlikte verdikleri cevaplara dayalı olarak hesaplanan puanlar (VE kodlaması
kullanılarak hesaplanan puanlar), öğrencilerin sahip oldukları tutarlı kavramsal
yapıları yansıtırken; testteki herhangi bir soruya verilen cevaplara dayalı olarak
hesaplanan

puanlar

(VEYA

kodlaması

kullanılarak

hesaplanan

puanlar),

öğrencilerin sahip oldukları tutarlı olmayan kavramsal yapıları yansıtmaktadır
(Kaltakçı, 2012). "Sıcaklık ve Isı" testine verilen kavram yanılgısı cevaplarına
bakıldığında, sıcaklık ve ısı kavramı ile ilgili tutarlı kavramsal yapılara sahip
öğrencilerin oranının çok az olduğu söylenebilir.
Çizelge 5.8.'de testin bir-aşamalı sorularından üç-aşamalı sorularına doğru
gidildikçe, sorulara verilen kavram yanılgısı cevapların oranının giderek azaldığı
görülmektedir. Testteki birinci aşama sorulara ve iki-aşamalı sorulara verilen
ortalama kavram yanılgısı cevaplarının yüzdeleri arasındaki fark yaklaşık %5'tir.
Bu farkın, %2'si "Sıcaklık ve Isı" testindeki doğru sebepli yanlışların oranından,
%3'ü ise öğrencilerin tutarsız cevaplarından kaynaklanmaktadır. Başka bir deyişle,
öğrencilerin ortalama %2'si testin birinci aşama sorularına yanlış cevap, ikinci
aşama sorularına doğru cevap verirken; ortalama %3'ü birinci ve ikinci aşama
sorularına birbirleriyle tutarlı olmayan yanıtlar vermiştir.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki iki-aşamalı ve üç-aşamalı sorulara verilen, ortalama
kavram yanılgısı cevaplarının yüzdeleri arasında fark ise %18'dir (Çizelge 5.8.). Bu
fark, testin ilk iki aşamasındaki soruları doğru cevaplayıp, verdikleri cevaptan emin
olmadığını söyleyen öğrencilerin ortalama yüzdelerini göstermektedir. Başka bir
ifadeyle, öğrencilerin ortalama %18'inin bilgi eksiklikleri bulunmaktadır.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı sorulara verilen kavram yanılgısı cevapların
yüzdeleri, ısı ile ilgili sorular için %25 ile %29 arasında değişirken; sıcaklık ile ilgili
sorular için %26 ile %38 arasında değişmektedir (Çizelge 5.8.). Öğrencilerin, aynı
büyüklükte fakat farklı malzemeden yapılmış cisimlerin sıcaklığının karşılaştırıldığı
sorulara verdikleri kavram yanılgısı cevaplarının, diğerlerine kıyasla daha yüksek
olduğu görülmektedir.
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"Sıcaklık ve Isı" testindeki ısı ve sıcaklık kavramı ile ilgili üç-aşamalı sorulara
verilen ortalama kavram yanılgısı cevapların yüzdeleri hesaplanmıştır. Sıcaklıkla
ilgili üç-aşamalı sorular incelendiğinde; öğrencilerin ortalama %41'inin sıcaklığın
cismin yapıldığı malzemenin cinsine, ortalama %27'sinin sıcaklığın cismin
büyüklüğüne bağlı olduğunu düşündüğü belirlenmiştir. Isı ile ilgili üç-aşamalı
sorular incelendiğinde; öğrencilerin ortalama %27'sinin ısının cismin yapıldığı
malzemenin cinsine, ortalama %27'sinin ısısının cismin büyüklüğüne bağlı
olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin ortalama %22'sinin
"Sıcaklık ve Isı" testindeki iki-aşamalı son soruya kavram yanılgısı cevabı verdiği
belirlenmiştir. Bu öğrencilerden bazıları, ısı ve sıcaklığın aynı şey olduğunu veya
sıcaklığın ısının bir ölçümü olduğunu düşünürken; bazı öğrenciler ise ısı ve
sıcaklığın aynı şey olmadığını, fakat birbirlerinin yerine kullanılabileceğini
düşünmektedir. Sonuç olarak, öğrencilerin ortalama %34'ünün sıcaklık, ortalama
%27'sinin ısı ile ilgili üç-aşamalı sorulara kavram yanılgısı cevabı verdiği
saptanmıştır.
Öğrencilerin sıcaklık ve ısı kavramlarını birbirinden ayırt edip etmediklerini tespit
etmek için "Sıcaklık ve Isı" testine verilen cevaplar, yeni kodlama kullanılarak
incelenmiştir. Bunun için, testteki karşılıklı sütunlar halinde bulunan, sıcaklık ve ısı
ile ilgili soruların her ikisine de, doğru cevap seçeneğinin dışında verilen aynı
alternatif cevapların yüzdeleri hesaplanmıştır (Çizelge 5.9.). Testteki hem sıcaklık
ve hem de ısı ile ilgili soruların cevabı olarak aynı alternatif cevabı veren
öğrencilerin yüzdesi; birinci aşama soruları için ortalama %25, ikinci aşama
soruları için %31, iki-aşamalı sorular için ortalama %21, üç-aşamalı sorular için
ortalama %9 olarak belirlenmiştir. "Sıcaklık ve Isı" testindeki bir-aşamalı
sorulardan üç-aşamalı sorulara doğru gidildikçe, sorulara verilen kavram yanılgısı
cevapların oranında azalma olduğu görülmüştür.
Çizelge 5.9.'da görüldüğü gibi öğrencilerin yalnızca %0.4'ünün sıcaklık ve ısının
karşılaştırıldığı bütün üç-aşamalı sorulara ve testin iki-aşamalı son sorusuna
birlikte kavram yanılgısı cevabı verdiği saptanmıştır. Buna karşın, testteki herhangi
bir üç-aşamalı soruya veya iki-aşamalı son soruya kavram yanılgısı cevabı veren
öğrenciler %37 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin testteki bütün sorulara birlikte
verdikleri cevaplara dayalı olarak hesaplanan puanlar (VE kodlaması kullanılarak
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hesaplanan puanlar), öğrencilerin sahip oldukları tutarlı kavramsal yapıları
yansıtırken; testteki herhangi bir soruya verilen cevaplara dayalı olarak
hesaplanan

puanlar

(VEYA

kodlaması

kullanılarak

hesaplanan

puanlar),

öğrencilerin sahip oldukları tutarlı olmayan kavramsal yapıları yansıtmaktadır
(Kaltakçı, 2012). "Sıcaklık ve Isı" testine verilen kavram yanılgısı cevaplarına
bakıldığında, sıcaklık ve ısı kavramı ile ilgili tutarlı kavramsal yapılara sahip
öğrencilerin oranının çok az olduğu söylenebilir.
Çizelge 5.9. "Sıcaklık ve Isı" testindeki sorulara verilen kavram yanılgısı
cevaplarının yeni kodlamaya göre yüzdeleri.
Yüzdeler (%)
sı.1

sı.2

sı.3

sı.4

ort.

Birinci aşama sorusu
İkinci aşama sorusu
İki-aşamalı soru
Üç-aşamalı soru

16
24
13
4

35
38
30
15

19
26
16
5

29
38
25
11

25
31
21
9

Bir-aşamalı son soru
İki-aşamalı son soru

32
22

Bütün sorular
Veya
Ve

37
0.4

* Bütün sorular VEYA; sı.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA sı.2'deki üç-aşamalı soruyu VEYA sı.3'deki üçaşamalı soruyu VEYA sı.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA sı.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.
** Bütün sorular VE; sı.1'deki üç-aşamalı soruyu VE sı.2'deki üç-aşamalı soruyu VE sı.3'deki üç-aşamalı
soruyu VE sı.4'deki üç-aşamalı soruyu VE sı.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.

Öğrencilerin ısı ve iç enerji kavramlarını birbirinden ayırt edip etmediklerini tespit
etmek için "Isı ve İç Enerji" testine verilen cevaplar, yeni kodlama kullanılarak
incelenmiştir. Bunun için, testteki karşılıklı sütunlar halinde bulunan, ısı ve iç enerji
ile ilgili soruların her ikisine de, doğru cevap seçeneğinin dışında verilen aynı
alternatif cevapların yüzdeleri hesaplanmıştır (Çizelge 5.10.). Testteki hem ısı ve
hem de iç enerji ile ilgili soruların cevabı olarak aynı alternatif cevabı veren
öğrencilerin yüzdesi; birinci aşama soruları için ortalama %54, ikinci aşama
soruları için ortalama %57, iki-aşamalı sorular için ortalama %46 ve üç-aşamalı
sorular için ortalama %26 olarak tespit edilmiştir. Çizelge 5.10.'da testteki bir-
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aşamalı sorulardan üç-aşamalı sorularına doğru gidildikçe sorulara verilen kavram
yanılgısı cevapların oranında azalma meydana geldiği görülmektedir.
Çizelge 5.10.'da görüldüğü gibi öğrencilerin yalnızca %2'sinin ısı ve iç enerjinin
karşılaştırıldığı bütün üç-aşamalı sorulara ve testin iki-aşamalı son sorusuna
birlikte kavram yanılgısı cevabı verdiği saptanmıştır. Buna karşın, testteki herhangi
bir üç-aşamalı soruya veya iki-aşamalı son soruya kavram yanılgısı cevabı veren
öğrenciler %61 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin testteki bütün sorulara birlikte
verdikleri cevaplara dayalı olarak hesaplanan puanlar (VE kodlaması kullanılarak
hesaplanan puanlar), öğrencilerin sahip oldukları tutarlı kavramsal yapıları
yansıtırken; testteki herhangi bir soruya verilen cevaplara dayalı olarak
hesaplanan

puanlar

(VEYA

kodlaması

kullanılarak

hesaplanan

puanlar),

öğrencilerin sahip oldukları tutarlı olmayan kavramsal yapıları yansıtmaktadır
(Kaltakçı, 2012). "Isı ve İç Enerji" testine verilen kavram yanılgısı cevaplarına
bakıldığında, ısı ve iç enerji kavramı ile ilgili tutarlı kavramsal yapılara sahip
öğrencilerin oranının çok az olduğu söylenebilir.
Çizelge 5.10. "Isı ve İç Enerji" testindeki sorulara verilen kavram yanılgısı
cevaplarının yeni kodlamaya göre yüzdeleri.
Yüzdeler (%)
ısiç.1

ısiç.2

ısiç.3

ısiç.4

ort.

Birinci aşama sorusu
İkinci aşama sorusu
İki-aşamalı soru
Üç-aşamalı soru

48
54
43
24

52
57
45
19

58
57
49
23

57
58
48
38

54
57
46
26

Bir-aşamalı son soru
İki-aşamalı son soru

30
15

Bütün sorular
Veya
Ve

61
2

*Bütün sorular VEYA; ısiç.1'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ısiç.2'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ısiç.3'deki üçaşamalı soruyu VEYA ısiç.4'deki üç-aşamalı soruyu VEYA ısiç.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.
**Bütün sorular VE; ısiç.1'deki üç-aşamalı soruyu VE ısiç.2'deki üç-aşamalı soruyu VE ısiç.3'deki üç-aşamalı
soruyu VE ısiç.4'deki üç-aşamalı soruyu VE ısiç.5'deki iki-aşamalı soruyu ifade etmektedir.
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5.4. Öğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramları İle İlgili Kavram
Yanılgılarının Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular ve
Yorumlar
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları hakkında sahip oldukları kavram
yanılgılarının cinsiyetler açısından farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir.
Bunun için, kız ve erkek öğrencilerin üç-aşamalı ISİEKT-A'dan aldıkları ortalama
kavram yanılgısı puanları-3 hesaplanmıştır. Kız öğrencilerin testten aldıkları
puanların ortalaması 2.56, erkek öğrencilerin ise 2.51 olarak tespit edilmiştir. Kız
ve erkek öğrencilerin üç-aşamalı testten aldıkları ortalama puanlar arasındaki bu
farkın, istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını incelemek amacıyla bağımsız
gruplar t-testi yapılmış ve sonuçlar Çizelge 5.11.'de sunulmuştur.
Çizelge 5.11. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre ISİEKT-A'dan aldıkları kavram
yanılgısı puanları-3'ün t-testi sonuçları
Cinsiyet

N

̅

ss

t

Sd

p

Kız

215

2.56

2.36

.238

460

.812

Erkek

247

2.51

2.23

Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerin cinsiyetlerine göre ISİEKT-A'dan aldıkları
ortalama kavram yanılgısı puanları-3 arasındaki fark (t= .238; p˃.05) istatistiksel
olarak anlamlı değildir. Bu bulgu, kız ve erkek öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji
konusu hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları arasında önemli farklılıkların
olmadığını göstermektedir.
5.5. Öğrencilerin Öğrenme Yönelimlerine İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Öğrencilerin öğrenme yönelimlerini belirlemek amacıyla ÖYÖ kullanılmıştır. Ölçek,
AÖYÖ ve EÖYÖ olmak üzere iki alt ölçekten oluşmaktadır. Öğrencilerin ÖYÖ,
AÖYÖ ve EÖYÖ'den aldıkları puanlara ilişkin betimsel istatistikler Çizelge 5.12'de
gösterilmiştir. Buna göre, ÖYÖ, AÖYÖ ve EÖYÖ ölçeklerinden alınan puanlara ait
çarpıklık ve basıklık katsayılarının
Çarpıklık

katsayısının

sınırları

arasında değerler aldığı görülmektedir.
içinde

olması

durumda,

normal

kabul

edilmektedir (Kalaycı, 2009). Ölçeklerden alınan puanlara ait çarpıklık katsayıları
sınırları arasında olduğu için, puanların dağılımı normal dağılıma yakındır.
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Çizelge 5.12. ÖYÖ, AÖYÖ ve EÖYÖ'den alınan puanlara ilişkin betimsel
istatistikler.
Veri toplama
aracı

Soru
sayısı

Puan
aralığı

Ortalama

Standart
sapma

Çarpıklık

Basıklık

ÖYÖ
AÖYÖ
EÖYÖ

22
11
11

22-88
11-44
11-44

58.06
29.72
26.66

6.92
4.84
4.49

.33
-.28
-.09

.34
.67
.76

Öğrencilerin ÖYÖ'den aldıkları yüksek puan anlamlı öğrenmeyi, düşük puan ise
ezbere öğrenmeyi daha çok benimsendiğini göstermektedir. ÖYÖ'den alınabilecek
puan aralığı 22-88 arasında olup, çalışmaya katılan öğrencilerin ÖYÖ'den aldıkları
puanların ortalaması 58.06 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin anlamlı
öğrenmeyi daha çok benimsediğini göstermektedir.
ÖYÖ'nün alt ölçeklerden elde edilen puanlar, öğrencilerin öğrenme yönelimlerini
anlamlı veya ezbere öğrenme olarak sınıflandırmakta kullanılmaktadır. Çizelge
5.12'de görüldüğü üzere öğrencilerin AÖYÖ'den aldıkları

ortalama puan

̅ =29.72), EÖYÖ'den aldıkları ortalama puandan (̅ =26.66) daha yüksektir.
Öğrencilerin ÖYÖ'nün alt ölçeklerinden aldıkları ortalama puanlar arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla bağımlı gruplar ttesti yapılmıştır. Çizelge 5.13. AÖYÖ ve EÖYÖ'den alınan ortalama puanlar için
yapılan t-testi sonuçlarını göstermektedir. Bağımlı gruplar t-testi sonuçlarına göre
öğrencilerin AÖYÖ ve EÖYÖ'den aldıkları ortalama puanların arasındaki fark
(t=9.508; p˂.05) istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu bulguya göre, öğrenciler anlamlı
öğrenmeyi ̅ =29.72; ss=4.84) ezbere öğrenmeye (̅ =26.66; ss=4.49) göre daha
fazla benimsemektedir.
Çizelge 5.13. Öğrencilerin ÖYÖ'nin alt ölçeklerinden aldıkları ortalama puanların ttesti sonuçları.
Ölçekler

N

̅

ss

t

Sd

p

AÖYÖ

462

29.72

4.84

9.508

461

.000

EÖYÖ

462

26.66

4.49
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5.6. Öğrencilerin Fizik İle İlgili Duyuşsal Karakteristiklerine İlişkin Bulgular ve
Yorumlar
Öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal karakteristiklerini belirlemek amacıyla DKÖ
uygulanmıştır. Çizelge 5.14 öğrencilerin toplam 38 soru içeren DKÖ'nün alt
boyutlarından

aldıkları

puanlara

ait

betimsel

istatistikleri

göstermektedir.

Öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarından aldıkları puanlarına ait çarpıklık ve basıklık
katsayılarının

arasında değiştiği görülmüştür. Çarpıklık katsayısının

sınırları

arasında olması durumda, normal kabul edilmektedir (Kalaycı, 2009). DKÖ'nün alt
boyutlarından alınan puanların çarpıklık katsayıları

sınırları arasında olduğu

için, puanların dağılımı normal dağılıma yakındır.
Çizelge 5.14. DKÖ'nün alt boyutlarından alınan puanlara ilişkin betimsel
istatistikler.
Değişken

Soru
sayısı

Puan
aralığı

Ortalama

Standart
sapma

Çarpıklık

Basıklık

DİLG
KİLG
DDA
FÖN
TFÖN
ÖMT
BMT
ÖYA

4
5
7
4
5
4
4
5

4-20
5-25
7-35
4-20
5-25
4-20
4-20
5-25

10.64
15.46
19.92
12.97
15.87
12.08
13.68
16.66

4.30
4.81
6.27
3.71
4.34
3.80
3.88
5.04

.16
-.23
-.13
-.48
-.37
-.06
-.62
-.34

-.81
-.27
-.30
-.06
.13
-.32
.19
-.26

Çizelge 5.14.'de görüldüğü gibi öğrencilerin DİLG alt boyutundan aldıkları
puanların ortalaması 10.64'tür. Bu, öğrencilerin uygulamanın yapıldığı dönemde
aldıkları

fizik

dersine

yönelik

ilgilerinin

ortalamanın

altında

olduğunu

göstermektedir. Öğrencilerin KİLG alt boyutundan aldıkları ortalama puanın 15.46
olduğu belirlenmiştir. Bu, çalışmaya katılan öğrencilerin fizik dersine yönelik kişisel
ilgilerinin ortalama düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin DDA alt
boyutundan aldıkları puanların ortalaması ise 19.92 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu,
çalışmaya katılan öğrencilerin fizikle ilgili ders dışı aktiviteleri yapmaktan hoşlanma
derecesinin ortalamanın altında olduğunu göstermektedir.
Çizelge 5.14'de görüldüğü üzere öğrencilerin FÖN alt boyutundan aldıkları
ortalama puan 12.97'dir. Bu bulguya göre, öğrencilerin genel olarak fizik derslerine
verdikleri önem ortalamanın üstündedir. Öğrencilerin TFÖN alt boyutundan
aldıkları puanların ortalaması ise 15.87'dir. Bu, öğrencilerin uygulamanın yapıldığı
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dönem aldıkları fizik dersine verdikleri önemin, ortalamanın üstünde olduğunu
göstermektedir.
Çizelge 5.14'de öğrencilerin ÖMT alt boyutundan ortalama 12.08 puan aldıkları
görülmektedir.
şeyler

Bu bulgu, öğrencilerin fizik ile ilgili becerilerini geliştirme ve bir

öğrenme

konusundaki

isteklerinin

ortalama

düzeyde

olduğunu

göstermektedir. Öğrencilerin BMT alt boyutundan aldığı ortalama puanın 13.68
olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya göre, öğrencilerin fizik dersinde başarılı olma
istekleri ortalamanın üzerindedir. Öğrencilerin ÖYA alt boyutundan aldıkları
ortalama puan ise 16.66'dır. Bu bulgu, öğrencilerin fizik dersinde başarılı olma ve
problemlerin üstesinden gelme konusunda yeteneklerine duydukları güvenin
ortalamanın üstünde olduğunu göstermektedir.
5.7. Öğrencilerin Isı, Sıcaklık ve İç Enerji Kavramlarını Anlama Düzeyleri,
Öğrenme Yönelimleri ve Fizik İle İlgili Duyuşsal Karakteristikleri Arasındaki
İlişkilere İlişkin Bulgular ve Yorumlar
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri (ISİEKAD),
anlamlı öğrenme yönelimleri (AÖY) ve ezbere öğrenme yönelimleri (EÖY)
arasında anlamlı ilişkiler olup olmadığını incelemek amacıyla korelasyon analizi
yapılmıştır. ISİEKAD için ISİEKT-A'dan alınan doğru cevap puanları-3 kullanılmış,
AÖYÖ ve EÖYÖ'den alınan puanlar ile ISİEKAD arasındaki Pearson momentler
çarpımı korelasyon katsayıları hesaplanmıştır (Çizelge 5.15.).
Çizelge 5.15. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri,
anlamlı öğrenme yönelimleri ve ezbere öğrenme yönelimleri arasındaki korelasyon
analizi sonuçları.
Değişkenler

ISİEKAD

AÖY

EÖY

ISİEKAD
AÖY
EÖY

.159*
-.068

-.100*

-

*Korelasyon .05 düzeyinde anlamlıdır.

Korelasyon analizi sonuçları, ISİEKAD ile AÖY arasında pozitif ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkinin (r = .159; p˂.05) olduğunu göstermiştir. Bu bulgu,
anlamlı öğrenmeyi daha çok benimseyen öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramlarını anlama düzeylerinin artma eğilimde olduğunu göstermektedir. Buna
karşın, ISİEKAD ile EÖY arasındaki ilişkinin (r = -.068; p>.05) negatif, fakat
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istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu bulguya göre, ısı, sıcaklık ve
iç enerji kavramlarını anlama düzeyi düşük olan öğrenciler, ezbere öğrenmeyi
daha çok benimseme eğiliminde değildir. Bunun dışında, AÖY ve EÖY arasında
negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin (r= -.100; p<.05) olduğu
belirlenmiştir. Bu, yeni öğrenilen bilgiler ile önceki bilgilerini anlamlı olarak
ilişkilendiren öğrencilerin, ezbere öğrenmeyi daha az benimseme eğiliminde
olduğunu göstermektedir.
Sonuç olarak korelasyon analizi, ISİEKAD, AÖY ve EÖY arasında istatistiksel
olarak anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Büyüköztürk vd., (2009)'ne göre
.30'dan düşük değerdeki korelasyon katsayıları, düşük düzeydeki ilişkileri ifade
etmektedir. ISİEKAD ile AÖY arasındaki korelasyonun katsayısının değeri (r=
.159) ve AÖY ile EÖY arasındaki korelasyon katsayısının değeri (r= -.100), .30'dan
düşük olduğu için bu değişkenler arasındaki ilişkiler düşük düzeydedir.
Değişkenlerin

birbirlerinde

açıkladıkları

varyans

miktarını

incelemek

için

determinasyon katsayısı (r2) (Büyüköztürk vd., 2009) hesaplanmıştır. ISİEKAD ile
AÖY için r2= .025 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramlarını anlama düzeyindeki varyansın %2.5'inin anlamlı öğrenme
yönelimi tarafından açıklandığını göstermektedir. AÖY ile EÖY için ise r2= .01
olarak saptanmıştır. Bu bulguya göre, anlamlı öğrenme yönelimindeki varyansın
%1'i ezbere öğrenme yönelimi tarafından açıklanmaktadır.
Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ve fizikle ilgili
duyuşsal karakteristikleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bunun için, ISİEKAD ile
DKÖ'nün alt boyutları olan DİLG, KİLG, DDA, FÖN, TFÖN, ÖMT, BMT ve
ÖYA'dan alınan puanlar arasındaki Pearson momentler çarpımı korelasyon
katsayıları hesaplanmıştır. Çizelge 5.16.'da öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramlarını anlama düzeyleri ve fizikle ilgili duyuşsal karakteristikleri arasındaki
korelasyon analizi sonuçları sunulmaktadır.
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Çizelge 5.16. Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri
ve fizikle ilgili duyuşsal karakteristikleri arasındaki korelasyon analizi sonuçları.
Değişkenler

DİLG

KİLG

DDA

FÖN

TFÖN

ÖMT

BMT

ÖYA

ISİEKAD

.136*

.140*

.148*

.095*

.079

.144*

.123*

.178*

* Korelasyon .05 düzeyinde anlamlıdır.

Çizelge 5.16'da görüldüğü gibi ISİKAD ile duruma bağlı fizik ilgisi (DİLG)
arasındaki ilişki (r= .136, p<.05) pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu,
öğrencilerin uygulamanın yapıldığı dönemdeki fizik dersine yönelik ilgileri arttıkça,
ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin artma eğiliminde
olduğunu göstermektedir. ISİKAD ile kişisel fizik ilgisi (KİLG) arasındaki ilişki ise
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır (r= .140, p<.05). Bu bulgu, öğrencilerin fizik
dersine yönelik kişisel ilgileri arttıkça, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeylerinin artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ISİKAD ile fizikle
ilgili ders dışı aktiviteler (DDA) arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu belirlenmiştir (r= .148, p<.05). Bu bulgu, öğrencilerin fizikle ilgili ders dışı
aktiviteleri yapmaktan hoşlanma derecesi yükseldikçe, ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramlarını anlama düzeylerinin artma eğilimde olduğunu ifade etmektedir.
Çizelge 5.16.'da görüldüğü üzere ISİEKAD ile fizik derslerinin önemi (FÖN)
arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r= .095;
p<.05). Bu bulguya göre, fizik derslerine verilen önem arttıkça, ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramlarını anlama düzeyleri artma eğilimindedir. Buna karşın, ISİEKAD ile
temel fizik dersinin önemi (TFÖN) arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı görülmüştür (r= .079; p>.05). Bu bulgu, uygulamanın yapıldığı dönemki
fizik dersine verilen önem arttıkça, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları
anlama düzeylerinin artma eğiliminde olmadığını göstermektedir.
Çizelge 5.16'da ISİEKAD ile fizik öğrenci motivasyonu (ÖMT) arasında pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin (r= .144, p<.05) olduğu görülmektedir. Bu
bulgu, fizikle ilgili becerilerini geliştirme ve bir şeyler öğrenme konusunda istekleri
daha yüksek olan öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeylerinin artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. ISİEKAD ile fizik başarı
motivasyonu (BMT) arasındaki ilişkinin ise pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı
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olduğu belirlenmiştir (r= .123, p<.05). Bu bulgu, öğrencilerin fizik dersinde başarılı
olmaya istekleri arttıkça, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin
artma eğilimde olduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, ISİEKAD ile fizik
özyeterlik algısı (ÖYA) arasındaki ilişkinin (r= .178; p<.05) pozitif ve istatistiksel
olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya göre, fizik dersinde başarılı olma
ve problemlerin üstesinden gelme konusunda yeteneklerine daha çok güvenen
öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri arttma
eğilimdedir.
Korelasyon analizi sonuçları, ISİEKAD ile DKÖ'nin alt boyutlarından alınan puanlar
arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Çizelge 5.16.'da görüldüğü gibi
değişkenler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bulunan bu korelasyon
katsayılarının değeri .095 ile .178 arasında değişmektedir. Büyüköztürk vd.,
(2009)'ne göre .30'dan düşük değerdeki korelasyon katsayıları, düşük düzeydeki
ilişkileri ifade etmektedir. ISİEKAD ile DKÖ'nin alt ölçeklerinden aldıkları puanlar
arasındaki korelasyon katsayılarının değeri .30'dan düşük olduğu için bu
değişkenler arasındaki ilişkiler düşük düzeydedir.
Değişkenlerin

birbirlerinde

açıkladıkları

varyans

miktarını

incelemek

için

determinasyon katsayısı (r2) (Büyüköztürk vd., 2009) hesaplanmıştır. ISİEKAD ile
DİLG için r2= .019 olarak tespit edilmiştir. Bu, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
anlama düzeyindeki varyansın %1.9'unun duruma bağlı fizik ilgisi tarafından
açıklandığını göstermektedir. ISİEKAD ile KİLG için r2= .02 olarak saptanmıştır.
Bu bulguya göre, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyindeki
varyansın %2'si kişisel fizik ilgisi tarafından açıklanmaktadır. ISİEKAD ile DDA için
r2= .022 olarak bulunmuştur. Bu, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyindeki varyansın %2.2'sinin ders dışı aktiviteler tarafından açıklandığını ifade
etmektedir.
ISİEKAD ile FÖN için r2= .009 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramlarını anlama düzeyindeki varyansın %0.9'unun fizik derslerine
verilen önemden kaynaklandığını ifade etmektedir. ISİEKAD ile ÖMT için r2= .021
olarak tespit edilmiştir. Bu, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyindeki varyansın %2.1'inin fizik öğrenci motivasyonu tarafından açıklandığını
göstermektedir. ISİEKAD ile BMT için r2= .015 olarak belirlenmiştir. Bu bulguya
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göre, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyindeki varyansın %1.5'i
fizik başarı motivasyonu tarafından açıklanmaktadır. ISİEKAD ile ÖYA için r2= .032
olarak bulunmuştur. Bu bulgu, ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyindeki varyansın %3.2'sinin fizik özyeterlik algısı tarafından açıklandığını
göstermektedir.
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6. SONUÇLAR, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Çalışmanın bu kısmı, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, araştırma
sonuçları

tartışılırken,

ikinci

bölümde

araştırmanın

iç

ve

dış

geçerliği

tartışılmaktadır. Üçüncü bölümde ise araştırma sonuçlarına dayalı uygulama
önerileri ve ileride yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.
6.1. Sonuçlar ve Tartışma
Bu araştırma, ortaöğretim 11. sınıf öğrencilerinin ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramlarını anlama düzeyleri ile öğrenme yönelimleri ve fizikle ilgili duyuşsal
karakteristikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
kapsamda, 11. sınıf öğrencilerinin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgıları incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin
öğrenme yönelimleri ve fiziğe yönelik duyuşsal karakteristikleri belirlenerek bu
değişkenlerin, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri
ile olan ilişkileri araştırılmıştır.
Literatürde, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ve
sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik üç-aşamalı bir testin
bulunmadığı görülmüştür. Bu nedenle, araştırmacı tarafından üç-aşamalı ISİEKTA ve ISİEKT-B geliştirilmiş ve testler geçerlik ve güvenirlik açısından incelenmiştir.
Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B ile öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramları hakkındaki düşünceleri ve düşüncelerinin arkasındaki nedenler
incelenmiştir. Böylece, çalışmaya katılan öğrencilerin bu kavramlar hakkında sahip
oldukları

doğru

kavramsal

anlamaların

ve

kavram

yanılgılarının

düzeyi

belirlenmiştir.
Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın yapı geçerliğine ilişkin kanıtlar sağlamak amacıyla
öncelikle öğrencilerin testten aldıkları doğru cevap puanları-3 ve kavram yanılgısı
puanları-3 için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğru cevap puanları-3'ün
faktör analizi sonuçları, testi oluşturan bütün soruların üç faktör altında toplandığını
ve faktörlerin açıkladıkları toplam varyansın %71.09 olduğunu göstermiştir.
Kavram yanılgısı puanları-3 faktör analizi ile incelendiğinde ise doğru cevap
puanları-3 de olduğu gibi testin üç faktörden oluştuğu görülmüş ve faktörlerin
birlikte açıkladıkları toplam varyans %67.22 olarak tespit edilmiştir. Hem doğru
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cevap puanları hem de kavram yanılgısı puanları için yapılan faktör analizi
incelemesinde, testin birinci faktöründe ısı, ikinci faktöründe sıcaklık, üçüncü
faktöründe ise iç enerji ile ilgili soruların kümelendiği görülmüştür. Sonuç olarak,
testi oluşturan bütün soruların kabul edilebilir faktörler altında toplandığı
belirlenmiştir.
Üç-aşamalı ISİEKT-A'nın güvenirliğine ilişkin kanıtlar bulmak amacıyla hem doğru
cevap puanları-3 hem de kavram yanılgısı puanları-3 için Cronbach alfa güvenirlik
katsayısı hesaplanmış, sırasıyla .75 ve .68 olarak tespit edilmiştir. Üç-aşamalı
ISİEKT-A'nın güvenirliğine ilişkin elde edilen bu bulgular ile literatürdeki bazı
çalışmalarda (Kutluay, 2005; Peşman, 2005; Türker, 2005; Aydın, 2007) rapor
edilen güvenirlik sonuçları karşılaştırıldığında, üç-aşamalı ISİEKT-A'nın güvenirlik
katsayısının daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda, Kutluay (2005),
Peşman (2005) ve Türker (2005) geliştirdikleri üç-aşamalı testlerin Cronbach alfa
güvenirlik katsayısını doğru cevap puanlarına göre sırasıyla .55, .69 ve .48;
kavram yanılgısı puanlarına göre sırasıyla .28, .33 ve .62 olarak rapor etmiştir.
Aydın (2007) ise geliştirdiği üç-aşamalı testin Cronbach alfa güvenirlik katsayısını
doğru cevap puanları için .84, kavram yanılgısı puanları için .69 olarak tespit
etmiştir.
Çataloğlu (2002)'na göre bir testin yapı geçerliğine ilişkin göstergelerden biri de
öğrencilerin testten aldıkları puanlar ile güven seviyeleri arasında pozitif bir
korelasyonun olmasıdır. Bu nedenle, üç-aşamalı ISİEKT-A'nın yapı geçerliğine
ilişkin kanıtlar toplamak amacıyla doğru cevap puanları-2 ile güven seviyeleri
arasında pozitif yönde bir korelasyonun olup olmadığı incelenmiştir. Korelasyon
analizi sonuçları, doğru cevap puanları-2 ile güven seviyeleri arasında pozitif, fakat
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişkinin (r= .051; p>.05) olduğunu
göstermiştir. Üç-aşamalı ISİEKT-A hem öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramları hakkındaki doğru kavramsal anlamalarını hem de kavram yanılgılarını
ortaya çıkarmaya yönelik bir test olduğu için kavram yanılgısı puanları-2 ile güven
seviyesi puanları arasındaki korelasyon da incelenmiştir. Sonuçta, kavram
yanılgısı puanları-2 ile güven seviyeleri arasındaki ilişkinin (r= .108; p<.05) pozitif
ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bu
bulgular, literatürdeki bazı çalışmaların (Çataloğlu, 2002; Kutluay, 2005; Peşman,
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2005; Aydın, 2007) bulgularıyla farklılık göstermektedir. Bu çalışmalarda, doğru
cevap puanları-2 ile güven seviyeleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Fakat Türker (2005), bu çalışmalardan farklı bir
sonuç elde etmiş, doğru cevap puanları-2 ile güven seviyeleri arasında pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki bulurken, kavram yanılgısı puanları-2
ile güven seviyeleri arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin
olduğunu tespit etmiştir. Bu nedenle, bu araştırmadan elde edilen bulgular Türker
(2005)'in çalışmasındaki bulgular ile tutarlılık göstermektedir.
"Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi olmak üzere iki bölümden oluşan
ISİEKT-B, Eryılmaz (2010)'ın çalışması dikkate alınarak hazırlanmıştır. ISİEKTB'nin geçerliği incelenirken, "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testi iki ayrı
test olarak ele alınmıştır. "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji" testinin yapı
geçerliğini incelemek için, öncelikle testlerdeki soruların bir-aşamalı, iki-aşamalı,
üç-aşamalı ve basit çoktan seçmeli soru hali için doğru cevap puanları, kavram
yanılgısı puanları elde edilmiştir. Daha sonra, bu puanlar açımlayıcı faktör analizi
ile incelenmiştir. Faktör analiz sonuçları, "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç Enerji"
testindeki soruların mantıklı faktörler altında toplandığını göstermiştir. Faktörlerin
açıkladıkları varyansların "Sıcaklık ve Isı" testi için %57.59 ile %75.16 arasında,
"Isı ve İç Enerji" testi için %61.85 ile %75.32 arasında değiştiği belirlenmiştir.
Testin faktörlerinin açıkladığı varyanslara ilişkin elde edilen bu bulguların, Eryılmaz
(2010)'ın rapor ettiği sonuçlarla tutarlı olduğu görülmüştür. Eryılmaz (2010),
geliştirdiği Üç-aşamalı Isı ve Sıcaklık testi oluşturan faktörlerin açıkladığı
varyansların %57 ile %87 arasında değiştiğini belirlemiştir.
ISİEKT-B'nin güvenirliğini incelemek amacıyla, "Sıcaklık ve Isı" testi ve "Isı ve İç
Enerji" testinden elde edilen doğru cevap puanları ve kavram yanılgısı puanları için
Cronbach alfa güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre, ISİEKT-B'deki
"Sıcaklık ve Isı" testinin güvenirlik katsayıları doğru cevap puanları için .62 ile .81
arasında, kavram yanılgısı puanları için .42 ile .70 arasında değişmektedir. Ayrıca,
"Sıcaklık ve Isı" testinin yeni kodlamaya göre elde edilen kavram yanılgısı puanları
için güvenirlik katsayısı .79'dur. "Isı ve İç Enerji" testinin doğru cevap puanlarına
göre güvenirlik katsayıları ise .39 ile .70 arasında değişmektedir. "Isı ve İç Enerji"
testinin yeni kodlama ile elde edilen kavram yanılgısı puanları için güvenirlik
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katsayısı ise .78'dir. Araştırmadan elde edilen bu bulgular, Eryılmaz (2010)'ın
çalışmasında

rapor

edilen

bulgularla

karşılaştırıldığında

tutarlı

oldukları

görülmüştür. Eryılmaz (2010) geliştirdiği üç-aşamalı testin Cronbach alfa güvenirlik
katsayılarının, doğru cevap puanları için .35 ile .80 arasında değişirken, kavram
yanılgısı puanları için .46 ile .87 arasında değiştiğini rapor etmiştir. Ayrıca Eryılmaz
(2010), yeni kodlama kullanılarak elde edilen kavram yanılgısı puanları için
Cronbach alfa güvenirlik katsayılarının .69 ile .86 arasında değiştiğini tespit
etmiştir.
Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nin kapsam geçerliğini incelemek amacıyla
yanlış sebepli doğruların ve doğru sebepli yanlışların oranları hesaplanmıştır.
Hestenes and Halloun (1995)'a göre testteki yanlış sebepli doğruların ve doğru
sebepli yanlışların oranı testin kapsam geçerliği ile ilgilidir. Bundan dolayı, testin
kapsam geçerliği açısından, testteki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru
sebepli yanlışların oranının %10'dan daha az olması önerilmektedir (Hestenes and
Halloun, 1995). Bu çalışmada geliştirilen testlerdeki doğru sebepli yanlışların
oranı, üç-aşamalı ISİEKT-A için %3, ISİEKT-B'nin "Sıcaklık ve Isı" testi için %2,
ISİEKT-B'nin "Isı ve İç Enerji" testi için %5 olarak tespit edilmiştir. Hestenes and
Halloun (1995)'e göre doğru sebepli yanlışların oranının %10'dan az olması,
soruların öğrenciler açısından açık ve anlaşılır olduğunun bir göstergesidir. Üçaşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki doğru sebepli yanlışların oranının %10'dan
küçük olması, her iki testteki soruların öğrenciler açısından açık ve anlaşılır
olduğunu göstermektedir.
Hestenes and Halloun (1995) öğrencilerin birinci aşama sorularını doğru olarak
yanıtlamalarına karşın, ikinci aşama sorularında verdikleri cevapların nedenini
açıklayamayabileceklerini ifade etmektedir. Bu nedenle yanlış sebepli doğruların
oranının, doğru sebepli yanlışların oranına göre minimize etmenin daha zor olduğu
ve öğrencilerin soruları tesadüfi olarak cevaplandırmalarının kaçınılmaz olduğu
vurgulanmaktadır (Hestenes and Halloun, 1995). Bu çalışmada testlerdeki yanlış
sebepli doğruların oranı, üç-aşamalı ISİEKT-A için %7, ISİEKT-B'nin "Sıcaklık ve
Isı" testi için %3, ISİEKT-B'nin "Isı ve İç Enerji" testi için %2 olarak tespit edilmiştir.
Bu bulgular, her iki testteki yanlış sebepli doğruların oranının %10'dan az olduğu,
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yani sorulara tesadüfi cevap veren öğrencilerin yüzdesinin çok yüksek olmadığını
göstermektedir.
Sonuç olarak, üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki yanlış sebepli doğruların ve
doğru sebepli yanlışların oranı Hestenes and Halloun’un (1995) belirtmiş olduğu
kriterlere uygundur ve üç-aşamalı ISİEKT-A ile ISİEKT-B'nin kapsam geçerliğinin
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bu araştırmadan elde edilen bulgular ile
literatürdeki diğer çalışmaların (Kutluay, 2005; Peşman, 2005; Türker, 2005;
Aydın, 2007) rapor ettiği sonuçlar benzerlik göstermektedir. Bu çalışmalarda,
geliştirilen üç-aşamalı testlerdeki yanlış sebepli doğruların oranı ve doğru sebepli
yanlışların oranı Kutluay (2005) tarafından sırasıyla %28 ve %3; Peşman (2005)
tarafından sırasıyla %17 ve %11, Türker (2005) tarafından sırasıyla %8 ve %6
olarak bulunmuştur. Aydın (2007) ise yanlış sebepli doğruların oranını ve doğru
sebepli yanlışların oranını sırasıyla %3 ve %7 olarak tespit etmiştir.
Çalışmaya katılan öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili doğru
kavramsal anlamalarını ve kavram yanılgılarının düzeyini belirlemek için üçaşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki bir-aşamalı, iki-aşamalı ve üç-aşamalı
sorulara verilen cevapların yüzdeleri hesaplanmıştır. Yapılan incelemede, ISİEKTA ve ISİEKT-B'deki bir-aşamalı sorulardan üç-aşamalı sorulara doğru gidildikçe
sorulara verilen doğru cevapların ve kavram yanılgısı cevaplarının ortalama
yüzdelerinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre bazı
öğrenciler, birinci aşama sorularında doğru veya kavram yanılgısı niteliğinde
cevaplar vermesine rağmen, ikinci aşama sorularında verdiği cevapların doğru
nedenini veya kavram yanılgısı içeren nedenini açıklayamamıştır. Bazı öğrenciler
ise testlerdeki iki-aşamalı sorulara doğru veya kavram yanılgısı niteliğinde
cevaplar vermesine rağmen, üçüncü aşama sorularında verdiği cevaplardan emin
olmadığını söylemiştir. Eryılmaz ve Sürmeli (2002)'ye göre bu, üç-aşamalı testlerin
basit çoktan seçmeli ve iki-aşamalı testlere göre kavram yanılgılarını daha geçerli
ölçtüğünün bir kanıtıdır. Bu şekilde öğrencilerin kavram yanılgılarının, hatalardan
ve bilgi eksikliklerinden dolayı yapılan hatalardan daha rahat ayırt edilebildiği ifade
edilmektedir. Bu nedenle, üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B basit çoktan seçmeli
testlere ve iki-aşamalı testlere göre doğru kavramsal anlamaları ve kavram
yanılgılarını ölçmede daha geçerli bir ölçektir.
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Öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile ilgili sahip oldukları doğru
kavramsal anlamaların düzeyini ve kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla üçaşamalı ISİEKT-A'ya verilen öğrenci cevapları detaylı olarak incelenmiştir.
Öğrencilerin 12 adet üç-aşamalı soru içeren ISİEKT-A'dan aldıkları doğru cevap
puanları-3 incelendiğinde; öğrencilerin %62.6'sının sıfır puan, %95'inin ise 0-4
arasında puanlar aldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin testten aldığı ortalama doğru
puan ise 1.01'dir. Buna karşın ISİEKT-A'nın üç-aşamalı sorularından alınan
kavram yanılgısı puanları-3 incelendiğinde; öğrencilerin %28.6'sının sıfır puan,
%84'ünün ise 0-4 puan arasında puanlar aldığı görülmüştür. Öğrencilerin ortalama
kavram yanılgısı puan ise 2.53 olarak tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bu
bulgular, öğrencilerin büyük bir bölümünün ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları ile
ilgili tam ve doğru kavramsal anlamalara sahip olmadığını ve bu kavramlar
hakkında sahip oldukları kavram yanılgılarının, doğru kavramsal anlamalara göre
daha fazla olduğunu göstermektedir.
ISİEKT-A ve ISİEKT-B'den elde edilen bulgular, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramını anlama düzeylerinin çok düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Öğrencilerin özellikle ısı kavramı ile ilgili üç-aşamalı soruları doğru cevaplamada
zorlandıkları belirlenmiştir. Çizelge 6.1.'de öğrencilerin ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki
ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramı ile ilgili üç-aşamalı sorulara verdikleri ortalama
doğru cevapların yüzdeleri görülmektedir.
Çizelge 6.1. ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki üç-aşamalı sorulara verilen ortalama
doğru cevapların yüzdeleri.
Kavram

ISİEKT-A

Isı
Sıcaklık
İç enerji

%3
%13
%10

ISİEKT-B
"Sıcaklık ve Isı" testi
%3
%18
-

ISİEKT-B
"Isı ve İç Enerji" testi
%4
%22

Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu
hakkında çeşitli kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir. Öğrencilerin
sıcaklık ve ısı kavramını ayırt etmekte zorlandıkları, bu iki kavramı aynı veya
benzer kavramlar olarak düşündükleri görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin ısı ile iç
enerji kavramlarını da birbirine karıştırdıkları ve bu kavramların öğrenciler
tarafından aynı veya benzer kavramlar olarak algılandığı tespit edilmiştir.
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Öğrencilerin iç enerjiyi cismin sahip olduğu ısının miktarı olarak düşündüğü
belirlenmiştir. Bunların dışında, çoğu öğrencinin bir cismin ısısının cismin
büyüklüğüne ve/veya yapıldığı malzemenin cinsine bağlı olduğu fikrine sahip
oldukları görülmüştür. Ayrıca, birçok öğrencinin bir cismin sıcaklığının cismin
büyüklüğüne ve/veya yapıldığı malzemenin cinsine bağlı olduğunu düşündüğü
belirlenmiştir. Öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarına ilişkin elde edilen
bütün bu bulgular literatürdeki bazı araştırmalarda (Warren, 1972; Erickson,
1979;1980; Thomaz et al., 1995; Başer, 1996; Harrison et al., 1999; Yeo and
Zadnik, 2001; Eryılmaz ve Sürmeli, 2002; Aydoğan vd., 2003; Başer, 2005;
Eryılmaz, 2010) rapor edilen bulgular ile tutarlık göstermektedir. Çizelge 6.2.'de
öğrencilerin ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramı ile ilgili üçaşamalı sorulara verdikleri ortalama kavram yanılgısı cevaplarının yüzdeleri
görülmektedir.
Çzielge 6.2. ISİEKT-A ve ISİEKT-B'deki üç-aşamalı sorulara verilen ortalama
kavram yanılgısı cevaplarının yüzdeleri.
Kavram Yanılgısı
Bir cismin ısısı cismin
büyüklüğüne bağlıdır.
Bir cismin sıcaklığı cismin
büyüklüğüne bağlıdır.
İç enerji cismin sahip olduğu ısı
miktarıdır.
Bir cismin ısısı cismin yapıldığı
malzemenin cinsine bağlıdır.
Bir cismin sıcaklığı cismin
yapıldığı malzemenin cinsine
bağlıdır.
Isı ve sıcaklık aynıdır.
Isı ve iç enerji aynıdır.

ISİEKT-A

ISİEKT-B
"Sıcaklık ve Isı"
testi

ISİEKT-B
"Isı ve İç Enerji"
testi

%27

%27

-

%24

%27

-

%13

-

-

-

%27

-

-

%41
%9
-

%26

Üç-aşamalı ISİEKT-A'ya verilen öğrenci cevapları incelendiğinde, öğrencilerin en
az ısı ile ilgili üç-aşamalı soruları (ortalama %3), en çok sıcaklık ile ilgili üç-aşamalı
soruları (ortalama %13) doğru olarak cevapladıkları görülmüştür. Bununla birlikte,
ısı ile ilgili üç-aşamalı sorulara verilen kavram yanılgısı cevaplarının oranının
(ortalama %27), diğer üç-aşamalı sorulara kıyasla daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Öğrencilerin ortalama %24'ü sıcaklık, ortalama %13'ü iç enerji ile
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ilgili üç-aşamalı sorulara kavram yanılgısı niteliğinde cevaplar vermiştir. Bu
bulgular, öğrencilerin bir cismin ısısının ve/veya sıcaklığının cismin büyüklüğüne
bağlı olduğu fikrine sahip olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin bu fikirlerinin iç
enerji kavramı ile ilgili sorulara verdikleri yanıtları da etkilediği görülmektedir.
Çünkü bazı öğrencilerin, ısısı ve/veya sıcaklığı daha fazla olanın cismin iç
enerjisinin daha fazla olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bazı
öğrencilerin, ısısı eşit olan iki cismin iç enerjilerinin eşit olduğunu düşündüğü
görülmüştür. Öğrencilerin iç enerji kavramı hakkında sahip oldukları bu fikirler
öğrencilerin, bir cismin iç enerjisini cismin sahip olduğu ısının miktarı olarak
düşündüğünü

göstermektedir.

Benzer

şekilde,

Warren

(1972)

üniversite

öğrencilerinin iç enerjiyi "bir cismin sahip olduğu ısı miktarı" olarak tanımladıklarını
tespit etmiştir.
"Sıcaklık ve Isı" testindeki sorulara verilen doğru cevaplar incelendiğinde, üçaşamalı ISİEKT-A ile benzer bulgulara ulaşılmıştır. Öğrencilerin, ısı ile ilgili üçaşamalı sorulara verdikleri doğru cevapların oranının (ortalama %3) oldukça düşük
olduğu belirlenmiştir. "Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı sorulara verilen
kavram yanılgısı cevapları incelendiğinde ise

ISİEKT-A'dan farklı olarak

öğrencilerin, sıcaklıkla ilgili üç-aşamalı sorulara verdikleri kavram yanılgısı
cevaplarının oranının (ortalama %34), ısı ile ilgili üç-aşamalı sorulara (ortalama
%27) kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Fakat ISİEKT-A'dan farklı olarak
"Sıcaklık ve Isı" testinde, farklı malzemeden yapılmış cisimlerin sıcaklığının
karşılaştırıldığı sorular da bulunmaktadır. "Sıcaklık ve Isı" testine verilen cevaplar
incelendiğinde, öğrencilerin en çok kavram yanılgısı cevabı verdiği üç-aşamalı
soruların, farklı malzemeden yapılmış cisimlerin sıcaklığının karşılaştırıldığı sorular
olduğu görülmüştür. Öğrencilerin ortalama %41'inin bir cismin sıcaklığının cismin
yapıldığı

malzemenin

büyüklüğüne

bağlı

cinsine,

olduğunu

ortalama
düşündüğü

%27'sinin

ise

belirlenmiştir.

sıcaklığın
Bunun

cismin

yanı

sıra

öğrencilerin ortalama %27'sinin ısının cismin yapıldığı malzemenin cinsine,
ortalama %27'sinin ısının cismin büyüklüğüne bağlı olduğunu düşündüğü
saptanmıştır. Ayrıca, "Sıcaklık ve Isı" testindeki üç-aşamalı sorulara verilen
kavram yanılgısı cevapları yeni kodlamaya göre incelenmiş ve öğrencilerin
ortalama %9'nun sıcaklık ve ısı kavramlarını aynı kavramlar olarak düşündüklerini
belirlenmiştir.
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"Isı ve İç Enerji" testindeki üç-aşamalı sorulara verilen doğru cevaplar
incelendiğinde, ISİEKT-A ve "Sıcaklık ve Isı" testinde olduğu gibi öğrencilerin
doğru cevaplamada en çok zorlandıkları soruların ısı kavramı ile ilgili olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin ortalama %4'ünün ısı, ortalama %22'sinin iç enerji ile
ilgili üç-aşamalı soruları doğru cevapladıkları belirlenmiştir. "Isı ve İç Enerji"
testindeki üç-aşamalı sorulara verilen kavram yanılgısı cevapları, yeni kodlama
kullanılarak incelendiğinde, öğrencilerin ortalama %26'sının ısı ve iç enerji
kavramlarının aynı kavramlar olduğunu düşündüğü saptanmıştır.
Üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'den elde edilen bütün bulgular, öğrencilerin
özellikle ısı kavramı ile ilgili doğru kavramsal anlamalarının çok düşük olduğunu
göstermiştir. Öğrencilerin genel olarak ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarıyla ilgili
soruları doğru cevaplamada zorlandığı tespit edilmiştir. Buna karşın, öğrencilerin
ısı ve sıcaklık kavramları arasındaki ilişkinin sorulduğu iki-aşamalı soruya
verdikleri cevapların oranı (%49) ile ısı ve iç enerji kavramları arasındaki ilişkinin
sorulduğu iki-aşamalı soruya verdikleri doğru cevapların oranının (%47) oldukça
yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç öğrencilerin, ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramları hakkındaki bilgilerinin ezbere dayalı olduğu ve aslında öğrencilerin, bu
kavramların doğru bilimsel açıklamalarını bilmedikleri şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmada, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ve
bu kavramlar hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları cinsiyetler açısından
incelenmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını
anlama düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgıları arasında anlamlı
farklılıkların olmadığı görülmüştür (t= -.819, p˃.05; t= .238; p˃.05). Bu bulgular,
öğrencilerin fizik başarılarını cinsiyetler açısından karşılaştırmaya yönelik yapılmış
bazı çalışmaların bulgularıyla farklılık göstermektedir. Cavallo et al., (2004) erkek
öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla Kuvvet Kavram Testi'nden daha yüksek
puanlar aldıklarını ve fizik kavramları ile ilgili kavramsal anlama düzeylerinin daha
yüksek olduğunu rapor etmiştir. Sencar ve Eryılmaz (2002) ise yaptıkları
çalışmada öğrencilere elektrik devreleri ile ilgili teorik sorular sorulduğunda, erkek
ve kız öğrencilerin test puanları arasında önemli farklılıkların olmadığını
belirlemiştir. Fakat araştırmacılar tecrübeye dayalı sorular sorulduğunda, erkek

139

öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla daha yüksek başarı puanları aldıklarını tespit
etmiştir.
Araştırmada, öğrencilerin öğrenme yönelimleri incelenmiş ve öğrencilerin, anlamlı
öğrenmeyi ezbere öğrenmeye kıyasla daha çok benimsedikleri görülmüştür
(t=9.508; p˂.05). Ayrıca, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri ile anlamlı öğrenme yönelimleri arasında pozitif yönde, fakat düşük
düzeyde anlamlı bir ilişkinin (r = .159; p˂ .01) bulunduğu belirlenmiştir. Buna
karşın, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile
ezbere öğrenme yönelimleri arasındaki ilişkinin (r = -.068; p˃.05) istatistiksel
olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar,
literatürdeki bazı araştırma (Cavallo, 1996; Atay, 2006; Yenilmez, 2006)
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Yenilmez (2006) geleneksel öğretim
yöntemi ile ders işlenen sınıflarda, öğrencilerin fotosentez ve bitkilerdeki solunum
konusunu anlama düzeyleri ile anlamlı öğrenme yönelimleri arasındaki ilişkinin
pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu belirlemiştir. Ayrıca
araştırmacı, öğrencilerin anlama düzeyleri ile ezbere öğrenme yönelimleri
arasındaki ilişkinin negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olmadığını tespit
etmiştir. Cavallo (1996) ise öğrencilerin anlamlı öğrenme yönelimleri ile genetik
kavramları anlama düzeyleri ve genetikle ilgili problemleri çözmedeki başarısı
arasında anlamlı ilişkilerin olduğunu bulmuştur. Benzer şekilde, Atay (2006)
öğrenme evresi ile ders işlenen sınıfta öğrenim gören öğrencilerin genetik
konusuyla ilgili başarısı ile anlamlı öğrenme yönelimleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu belirlemiştir.
Araştırmada,

çalışmaya

katılan

öğrencilerin

fizik

ile

ilgili

duyuşsal

karakteristiklerinin genel olarak olumlu olduğu görülmüştür. Öğrencilerin, fizik
derslerine verdikleri önemin ve uygulamanın yapıldığı dönemki fizik dersine
verdikleri önemin, fizik dersinde başarılı olmaya yönelik motivasyonlarının ve
özyeterlik algılarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin fizik
dersine yönelik kişisel ilgileri ve fizik dersi ile ilgili becerilerini geliştirme ve bir
şeyler

öğrenmeye

yönelik

motivasyonlarının

ortalama

düzeyde

olduğu

saptanmıştır. Öğrencilerin uygulamanın yapıldığı dönemki fizik dersine yönelik
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ilgileri ve fizikle ilgili ders dışı aktivitelerden hoşlanma düzeyinin ise ortalamanın
altında olduğu görülmüştür.
Çalışmada ayrıca, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri ile fizik ile ilgili bazı duyuşsal karakteristikleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı ilişkilerin bulunduğu belirlenmiştir. Yapılan incelemede, öğrencilerin ısı,
sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile duruma bağlı fizik ilgisi,
kişisel fizik ilgisi, fizikle ilgili ders dışı aktiviteler, fizik derslerinin önemi, fizik öğrenci
motivasyonu, fizik başarı motivasyonu ve fizik öz yeterlik algısı arasındaki
ilişkilerin, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (r= .136, p<.05;
r= .140, p<.05; r= .148, p<.05; r= .095; p<.05; r= .144, p<.05; r= .123, p<.05; r=
.178; p<.05). Buna karşın, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama
düzeyleri ile uygulamanın yapıldığı dönemki fizik dersine verilen önem arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir (r= .079; p>.05). Bu
bulgular öğrencilerin, fiziğe ve fizikle ilgili ders dışı aktivitelere ilgilerinin, fizik
dersine verdikleri önemin, fizik ile ilgili becerilerini geliştirmeye ve fizik başarısını
arttırmaya yönelik motivasyonlarının ve fizik özyeterlik algılarının, ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramlarını anlama düzeyleri ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Her ne
kadar bu korelasyon katsayıları, değişkenler arasında düşük düzeyde ilişkilerin
olduğunu gösterse de, çalışmadan elde edilen bu bulgular Abak vd., (2002)'ın
rapor ettiği bulgularla benzerlik göstermektedir. Abak vd. (2002) öğrencilerin
elektrik konusundaki başarıları ile fiziğe yönelik ilgileri, fizik dersine verdikleri önem
ve fizik başarı motivasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin
bulunduğunu tespit etmiştir.
6.2. Araştırmanın İç ve Dış Geçerliği
Bir çalışmanın iç geçerliğe sahip olması, araştırmada gözlemlenen iki veya daha
fazla değişken arasındaki her ilişkinin kesin olduğunu, başka değişkenlerden
kaynaklanmadığı anlamına gelmektedir. Tarama araştırmalarının iç geçerliğini
olumsuz etkileyen dört temel tehdit vardır. Bu tehditler, çalışmanın yapıldığı
mekan, verilerin toplanması, ölçme aracının bozulması ve denek kaybıdır
(Fraenkel and Wallen, 2009).
Çalışmanın

yapıldığı

mekanlar,

bu

araştırmanın

iç

geçerliğini

olumsuz

etkileyebilecek bir tehdittir. Araştırmanın gerçekleştirildiği mekanın koşullarının,
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öğrencilerin verdikleri yanıtlar üzerindeki etkilerini minimize etmek için veri toplama
araçları

öğrencilerin

standart

yapıdaki

kendi

sınıflarında

uygulanmıştır.

Araştırmanın iç geçerliğini olumsuz etkileyebilecek bir diğer tehdit kaynağı da,
verilerin toplanması süreci olabilir. Bu sürecin, öğrencilerin veri toplama araçlarına
verdikleri yanıtları etkilemesinin önüne geçmek için uygulama öncesinde,
öğrencilere araştırma hakkında kısa bilgiler verilmiş ve veri toplama araçlarının
öğrencilere uygulanması ders saatleri içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca verilerin
toplanması sırasında, öğrencilerin ölçeklere verdikleri cevapları yönlendirebilecek
açıklamalardan kaçınılmıştır. Bunların dışında, ölçme aracının bozulması, bu
araştırmanın iç geçerliği için önemli bir tehdit olabilir. Çünkü pilot çalışmada
uygulanan ISİEKT-A'daki açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevaplarının
puanlanması, oldukça uzun ve puanlayıcı yoran bir süreçtir. Puanlayıcının
yorulması araştırmanın sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, açık uçlu sorulara
verilen öğrenci yanıtları incelenirken, cevaplar tablolaştırılmış ve sistematik şekilde
puanlanmıştır. Bu çalışma boylamsal tarama araştırması olmadığı için denek
kaybının iç geçerlik üzerinde bir tehdit oluşturmamaktadır.
Araştırmadan elde edilen bulguların genellenebilme derecesi, çalışmanın dış
geçerliği olarak adlandırılmaktadır. Dış geçerliğin iki çeşidi vardır: evren geçerliği
ve ekolojik geçerlik. Evren geçerliği, örneklemin evreni temsil etme derecesi ile
ilgilidir. Ekolojik geçerlik ise

çalışmanın bulgularının

diğer

koşullara

da

genellenebilme derecesini ifade etmektedir (Fraenkel and Wallen, 2009).
Bu araştırmanın çalışma evrenini, Ankara ilinin Çankaya ilçesindeki Anadolu Lisesi
11. sınıf öğrencisi olan 2440 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini
Çankaya ilçesindeki Anadolu Lisesi 11. sınıfta öğrenim gören ve fizik dersi almış
toplam 462 kişi oluşturmaktadır. Bu, çalışma evreninin %18.9'una ulaşıldığını
göstermektedir. Bu nedenle, bu araştırmadan elde edilen bulgular çalışma
evrenine genellenebilir. Fakat, araştırma bulgularının, diğer bütün koşullardaki 11.
sınıf öğrencilerine genellenebileceğini söylemek yanlıştır. Bu çalışmada, sadece
Anadolu Lisesi öğrencileri ile çalışıldığı için araştırmadan elde edilen bulgular,
farklı tipteki ortaöğretim kurumları ve özel liselerde öğrenim gören bütün 11. sınıf
öğrencilerine

genellenemez.

değerlendirilirken

öğrencilerin

Bunların
cinsiyetleri

dışında,
dışında,

araştırma
eğitim

bulguları
olanakları,
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sosyoekonomik durumu, anne ve babasının eğitimi gibi diğer değişkenler dikkate
alınmamıştır.
6.3. Öneriler
Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgular ve ilgili literatür bilgileri ışığında
araştırmacılar ve öğretmenlere yönelik uygulama önerileri ve ileride yapılacak
çalışmalara yönelik öneriler sunulmaktadır.
1. Araştırma kapsamında geliştirilen üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'nın geçerlik
ve güvenirliğine ilişkin olumlu kanıtlar toplanmıştır. Bu nedenle, araştırmacılar ve
öğretmenler üç-aşamalı ISİEKT-A ve ISİEKT-B'yi öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç
enerji ile ilgili kavramsal anlama düzeylerini ve kavram yanılgılarını geçerli ve
güvenilir olarak belirlemek için kullanabilirler.
2. Öğretmenler ve araştırmacılar ISİEKT-A ve ISİEKT-B'yi öğretimden önce
ve/veya sonra uygulanarak öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramları
hakkındaki önbilgileri, bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarını tespit etmek için
kullanabilir ve öğretimin etkililiğini inceleyebilirler.
3. Literatürde üç-aşamalı testlerin bir-aşamalı ve iki-aşamalı testlere kıyasla,
öğrencilerin kavramsal anlamalarını ve kavram yanılgılarını daha geçerli ölçtüğü
rapor edilmiştir. Bu çalışmada üç-aşamalı testlerin, öğrencilerin doğru kavramsal
anlamalarını daha geçerli ölçtüğünü ve kavram yanılgılarını bilgi eksikliklerinden
ayırt etmede daha üstün olduklarını destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. Bu
nedenle, araştırmacılar fiziğin diğer konularında ve kimya, biyoloji, matematik vb.
disiplinlerde üç-aşamalı testlerin geliştirilmesi için çaba harcamalıdır.
4. ISİEKT-A ve ISİEKT-B üç-aşamalı sorular içeren, fakat birbirinden farklı yapıya
sahip iki testtir. ISİEKT-A'da aynı soru kökü ile öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramları hakkındaki düşünceleri incelenirken, ISİEKT-B'deki iki alt test ile
öğrencilerin ısı ve sıcaklık kavramları ile ısı ve iç enerji kavramlarını hakkındaki
düşünceleri ayrı ayrı incelenmektedir. Her iki test de birbirileriyle ilişkili olan ve
öğrencilerin ayırt etmekte zorlandıkları, sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramlarını
karşılaştırmaya odaklanmıştır. Araştırmacılar bu üç-aşamalı testleri örnek alarak,
fizik, kimya, biyoloji ve matematik vb. alanlarda, öğrencilerin ayırt etmede
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zorlandıkları kavramlar hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaya yönelik testler
geliştirebilirler.
5. ISİEKT-A ve ISİEKT-B geliştirilirken literatürde rapor edilmiş olan kavram
yanılgılarından sadece yedi tanesine odaklanılmış ve sorular 11. sınıf öğretim
programı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle, ilköğretim, ortaöğretim ve
üniversite öğrencilerinin ısı, sıcaklık ve iç enerji konusu ile ilgili sahip oldukları
diğer kavram yanılgılarının araştırılması ve bunları teşhis etmeye yönelik üçaşamalı testlerin geliştirilmesi gereklidir.
6. Araştırmadan elde edilen bulgular, 11. sınıf öğrencilerinin ısı, sıcaklık ve iç
enerji kavramları ile ilgili literatürde yaygın olarak görülen kavram yanılgılarına
sahip olduklarını göstermiştir. Bu nedenle; öğretmenler, araştırmacılar, ders kitabı
yazarları, ölçme ve değerlendirme uzmanları ve program geliştirme uzmanları
çalışmalarında öğrencilerin sahip oldukları bu kavram yanılgılarını dikkate
almalıdır.
7. Araştırmada, öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri
ile anlamlı öğrenme yönelimleri arasında düşük düzeyde de olsa pozitif bir ilişkinin
olduğu belirlenmiştir. Bu, anlamlı öğrenmeyi daha çok benimseyen öğrencilerin,
ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeylerinin de artacağını ifade
etmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin öğrencilerin ısı, sıcaklık ve iç enerji
kavramlarıyla ilgili anlama düzeylerini yükseltmek için önbilgilerini dikkate alan bir
yaklaşım içinde olması ve öğrencilerin önbilgileri ile yeni öğrenilen bilgileri
ilişkilendirmelerine fırsat veren öğrenme ortamları yaratmaya çalışması gereklidir.
8. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin fizik ile ilgili duyuşsal
karakteristikleri ile ısı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını anlama düzeyleri arasında
düşük düzeyde ve pozitif yönde ilişkilerin olduğunu göstermiştir. Bu, fizik dersine
yönelik duyuşsal karakteristikleri daha olumlu olan öğrencilerin fizik kavramları
anlama düzeylerinin de yüksek olacağını göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenler
öğrencilerin fizik dersine yönelik duyuşsal karakteristiklerini iyileştirme konusunda
çaba harcamalıdır.
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9. Bu çalışmaya 462 öğrenci katılmıştır. İleride yapılacak araştırmalarda, daha
büyük bir örneklemde çalışılarak, araştırma bulgularının daha genellenebilir olması
sağlanabilir.
10. Çalışmada araştırma bulguları değerlendirilirken öğrencilerin cinsiyetleri
dışında, eğitim olanakları, sosyoekonomik durumu, anne ve babasının eğitimi vb.
değişkenler göz önünde bulundurulmamıştır. Bu değişkenleri de dikkate alan
çalışmalar yapılarak, araştırma bulgularının ekolojik geçerliği sağlanabilir.
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EK-2. "ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ KAVRAM TESTİ" A FORMU'NDAKİ AÇIK
UÇLU SORULARA VERİLEN ÖĞRENCİ CEVAPLARI
Soru 1.1. Büyük ve küçük tuğla parçalarının fırından çıkarıldıkları andaki ısılarını karşılaştırınız.
Seçenek 1.1. A Büyük tuğla parçasının ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.
1) Sıcaklıkları aynı olan maddelerin ısıları aynı olmayabilir. Örneğin bir kazan kaynar su ile bir bardak kaynar
su (ikisi de aynı sıcaklıkta) karşılaştırıldığında bir kazan kaynar suyun ısısı daha fazladır.
2) Belli sıcaklıkta pişecekleri için Q = m.c.∆t’den c ve t’ler sabit olduğundan kütlesi yüksek olanın ısısı fazladır.
3) Q = m.c.∆t(sıcaklık değişimleri eşit). Aynı madde old. İçin kütlesi büyük olanın ısısı daha büyüktür.
4) Q = m.c.∆t formülünü düşünerek verilen sıcaklık ve değişimi ve c aynı olduğu için kütleye bakılır.
5) 2’side aynı sıcaklığa çıkacak. m.c.∆t’den kütlesi daha büyük olanın ısısı daha büyüktür.
6) Kütlesi büyük olanın ısısı daha fazladır. Çünkü eşit sıcaklıkta gerçekleşiyor olay. Qbü =2 m/.c/.∆t/ ve Qkü =
m/.c/.∆t/
7) Q = m.c.∆t. c’ler ve T’ler eşit, m artarsa Q artar.
8) Q = m.c.∆t. ∆t’ler eşit m (kütlesi) büyük olanın ısısı fazla.
9) Q = m.c.∆t. ∆t’ler eşit m’i büyük olanın ısısı daha fazla.
10) Çünkü sıcaklıkları eşit ama büyük tuğla daha büyük.
11) Q (↑)= m(↑).c(aynı madde).∆t(eşit sıcaklık veriliyor.)
12) Q = m(1/2).c.∆t(1/2), Q = m(1).c.∆t(1)
13) Q1 = m1.c/.∆t/, Q2 = m2.c/.∆t/, m1 >m2, Q1>Q2
14) Q(↑) = m(↑).c(-).∆t(-)
15) Q = m.c.∆t formülüne göre büyük tuğlanın kütlesi daha fazla olduğu için büyük tuğlanın ısısı daha fazladır.
16) Büyük tuğla parçasının kütlesi daha büyük. Isı kütleye de bağlı bir kavram dolayısı ile sıcaklıkları eşit
olmasına rağmen büyük tuğla parçasının ısısı daha büyük.
17) Q = m.c.∆t. Büyük tuğlanın kütlesi fazla olacağından ve her ikisinin ısı sığası aynı olacağından cevap A.
18) Q = m.c(aynı).∆t(aynı).m büyük toplam kütlesi daha büyük.
19) Q = m.c.∆t. Kütleleri farklı. Biri küçük diğeri büyük kütlesi fazla olanın ısısı fazladır.
20) Q = m.c.∆t. Çünkü ısı kütleyle doğru orantılıdır.
21) Q = m.c.∆t formülünden m’i fazla olanının ısısı fazladır.
22) Q = m.c.∆t. m daha büyükse ısısı daha fazladır.
23) Q = m.c/.∆t/. Kütlesi büyük olanın ısısı da büyük olur.
24) Q = m.c.∆t’den m daha büyük.
25) Q = m.c.∆t’de formülünden m’i büyük olanın ısısı fazladır.
26) Q = m.c.∆t. m fazla daha çok ısıya sahip.
27) Q = m.c.∆t. Kütlesi fazla olanın ısısı fazla.
28) Q = m.c.∆t formülünden kütle arttıkça ısı artar.
29) Kütlesi büyük olanın ısısı daha fazladır. Q = m.c.∆t.
30) Q = m.c.∆t. kütlesi fazla olanın ısısı fazla olur.
31) Q = m.c.∆t. m büyükse ısı büyüktür.
32) Q = m.c.∆t. m büyük, tuğlanın büyük.
33) Q = m.c.∆t , m küçük olduğu için daha az ısı
34) (m).c.∆t. Büyük olanın ısısı yüksektir.
35) Q = m.c.∆t. Büyük olanın m’i büyük.
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36) m’i büyük olanın ısısı büyüktür.
37) Kütlesi büyük olanın ısısı fazladır. m.c.∆t = Q
38) m.c.∆t den m fazla olanın ısısı fazladır.
39) Q = m.c.∆t. ısı m arttıkça artar.
40) Q = m.c.∆t. Isı kütleye bağlı.
41) Q(↓) = m(↓).c.∆t
42) m’i fazla (Q = m.c.∆t).
43) Q = m.c.∆t kütlesi büyük.
44) Q = (m).c.∆t. kütlesi fazla.
45) m’i daha fazla m.c.∆t = Q
46) m.c.∆t. m daha fazla.
47) Kütleleri farklıdır. Q = m.c.∆t
48) Q = m.c.∆t. kütleleri farklı.
49) Q = m.c.∆t. kütleleri farklı.
50) Q = m.c.∆t. kütleleri farklıdır.
51) m.c.∆t’si daha büyük.
52) Q(↑) = m(↑).c.∆t
53) Q = m(↑).c.∆t
54) Q = m.c.∆t. m↑ Q↑
55) Isı kütle ile doğru orantılıdır. Kütlesi büyük olanın ısısı büyüktür.
56) Çünkü ısı kütleyle orantılıdır. Büyük olanın ısısı daha fazladır.
57) Isı kütleyle doğru orantılı.
58) Kütle ve ısı doğru orantılıdır.
59) Kütle ile doğru orantılıdır.
60) Doğru orantılıdır.
61) Isı kütleye bağlı.
62) Büyüğün kütlesi daha büyüktür.
63) Kütlesi büyük olanın daha fazla.
64) Kütlesi büyük olan tuğlanın ısısı daha fazladır.
65) Büyük tuğlanın kütlesi daha büyük olduğundan ısı daha fazla.
66) Büyük tuğla parçasının kütlesi daha ağır olduğu için.
67) Büyüğün kütlesi daha fazla.
68) Büyük tuğlanın kütlesi daha fazladır.
69) Kütlesi büyük olduğu için.
70) Kütleleri farklı.
71) Kütleye bağlıdır.
72) Kütlesi daha fazla.
73) Kütlesi büyük.
74) kütlesi daha fazla.
75) Kütlesi daha fazla.
76) m büyük.
77) Çünkü madde miktarı fazladır. Q = m.c.∆t
78) Madde miktarı fazla.
79) Madde miktarı fazladır.
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80) Isı madde miktarına bağlıdır.
81) madde miktarı fazla.
82) madde miktarı çok.
83) Küçük tuğla parçasının ısısı daha fazla olmadığı için büyük tuğla parçasının ısısı daha fazladır.
84) Büyük olan tuğlanın boyutu fazla olduğu için ısısı daha fazla.
85) Q = m.c.∆t. Daha büyük parçaların ısıları daha fazladır.
86) Q = m.c.∆t(aynı). Büyük tuğlanın daha büyük.
87) büyük tuğla parçasının ısısı daha büyük.
88) Büyük olanın ısısı daha fazladır.
89) Büyük olanın ısısı daha fazladır.
90) Yüzeyi daha büyük olduğu için.
91) Hacmi fazla olduğu için.
92) Boyut olarak daha büyük.
93)Daha büyük olduğu için.
94) Büyük olduğu için.
95) Büyük olduğu için.
96) Çünkü büyük.
97) Isı toplam enerjidir. Büyük olanın toplam ısısı daha büyüktür.
98) Isı toplamdır.
99) Isı maddelerin tüm taneciklerinin enerjisidir.
100) Çünkü büyük tuğlada daha çok atom var.
101) Isı ve sıcaklık farklı kavramlardır. Sıcaklıkları eşittir fakat ısıları değil. m.c.∆t = Q
Kategori 2. Büyük tuğla daha fazla ısı alır.
1) Çünkü zaten tuğlalardan birinin büyük olduğu soruda verilmiş → Q(eşit) = m(eşit).c.∆t. Büyük olanın ısıyı
alacak daha çok mad var.
2) Büyük tuğlanın kütlesinin fazla oluşundan toplayacağı ısı enerjisi daha fazla olur.
3) Büyük tuğlanın tanecik sayısı fazla olduğundan dolayı bünyesinde daha fazla ısı biriktirir.
4) Sıcaklık ısı ve kütleye bağlıdır. Sıcaklıkları eşit olduğuna göre A’dır. Büyük aynı sıcaklığa taşımak için tabiki
fazla ısı vermek gerekir.
5) Kütlesi büyük olan daha çok ısınır. Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t. kütlesi büyük olan daha çok ısı alır.
7) Isıyı daha fazla yüzeyden alır.
8) Isı kütleye göre alınır.
Kategori 3. Büyük tuğlanın ısı sığası daha fazladır.
1) Büyük tuğlanın ısı sığası daha fazladır. Q = m.c.∆t.
2) Isı sığası fazla.
3) Kapasitesi kadar enerji emmiştir.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Çünkü küçüğü çabuk katılaşır ve daha çok ısısı artar.
2) Çünkü daha dayanıksızdır. Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
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5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t
7) Q = m.c.∆t
8) Q = m.c.∆t
9) Q = m.c.∆t
10) Q = m.c.∆t
11) Q = m.c.∆t
12) Q = m.c.∆t
13) Q = m.c.∆t
14) Q = m.c.∆t
15) Q = m.c.∆t
16) Q = m.c.∆t
17) Q = m.c.∆t
18) Q = m.c.∆t
19) Q = m.c.∆t
20) Q = m.c.∆t
21) Q = m.c.∆t
22) Q = m.c.∆t
23) Q = m.c.∆t
24) Q = (m).c.∆t
25) Q = m.c.∆t
26) Q = m.c.∆t
27) m.c.∆t = Q
28) m.c.∆t
29) Q = m.le
Seçenek 1.1. B Küçük tuğla parçasının ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Küçük tuğlanın sıcaklığını arttırmak daha kolaydır.
1) Çünkü bir maddeyi ısıtmak daha kolaydır. Q = m.c.∆t
2) Küçük olduğu için birim yüzeye gelen sıcaklık artar.
3) Q = m.c.∆t’den Q ları eşit m leri farklı m i büyük olanın ∆t’si küçük.
4) Q = m.c(kil).∆t. kütlesi büyük ısı az.
5) Q(↓) = m(↑).c(kil).∆t
6) Çünkü ısı alışverişi kütle ile doğru orantılıdır.
7) Kütleye bağlı.
Kategori 2. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m.c.∆t
Seçenek 1.1.C Isıları eşittir.
Kategori 1. Isı tuğlanın büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Isı madde miktarına bağlı değildir.
2) Isı madde miktarına bağlı değildir.
3) Isı madde miktarına bağlı değildir.
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4) Isı madde miktarına bağlı değildir.
5) Isı büyüklüğe bağlı değil.
6) Büyük ve küçüklükle alakalı değil.
7) Hacimle alakası yok.
Kategori 2. Fırın tuğlalara eşit ısı verir.
1) Eşit ısı verilen tuğlaların ısıları eşittir. (Aynı ortam)
2) Fırında aynı şartlar altında oldukları için ısıları aynıdır.
3) Isı enerjidir. Verilen enerji eşittir. Sıcaklıkları farklıdır, boyutlarından dolayı.
4) Çünkü aynı fırındadır ve aynı süre ısıtılmıştır.
5) Çünkü aynı fırından ısı alırlar.
6) Çünkü aynı miktarda ısı alırlar.
7) Aynı fırında aynı ısıyı alırlar. Q = m.c.∆t
8) Aynı miktarda ısı verildiği için eşittir.
9) Verilen ısı eşittir. 120⁰ C çünkü.
10) İkisine verilen ısı miktarı eşit.
11) Aynı fırından çıkıyorlar.
12) Isıyı eşit verdiğimiz için ısı sonda da aynıdır.
13) Aynı ısı verilir.
14) Verilen ısı aynıdır.
15) Verilen enerji aynı.
16) Aldıkları enerji aynı.
17) Eşit ısı veriliyor.
18) eşit ısıtıcı.
19) Isıtıcı aynı.
20) Aldıkları ısılar eşit.
21) Q (-)= m1.c.∆t1, Q(-) = m2.c.∆t2
22) Isı alışverişi eşit olur.
23) Enerjileri aynı olur.
Kategori 3. Isı tuğlanın sıcaklığına bağlı değildir.
1) Sıcaklıları olsa farklı olurdu. Ama ısı olduğu için eşit.
2) Isı maddenin sıcaklığına bağlı değildir.
Kategori 4. Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.
1) Aynı maddeler ve sıcaklık değişimleri eşit.
Kategori 5. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Büyük olanın daha fazladır. Çünkü ısı toplam enerjidir. Büyük olanda daha fazladır.
2) Kütlesi büyük olduğu için.
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t
7) Q = m.c.∆t
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8) Q = m.c.∆t
9) Q = m.c.∆t. ∆t küçük. 1.de dengeler.
10) Q = m.c.∆t. m↑Q↑ c1=c2
Seçenek 1.1. D Isıları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Isı ölçülemez.
1) Çünkü ısılarını ölçemeyiz.
2) Sıcaklık ölçülür, ısı ölçülemez.
3) Çünkü ısı ölçülemez, sıcaklığı bilinebilir.
4) Isı alınıp verilen enerjidir. Ölçemeyiz.
5) Sıcaklıklarını karşılaştırabiliriz.
6) Isılarını karşılaştıramayız. Sıcaklıklarını karşılaştırınız. Çünkü sıcaklık sayıdır.
7) Sıcaklık etkiler. Isılarını karşılaştıramayız bu noktada.
8) Isı alınıp verilen bir enerjidir. Gerçek oranını karşılaştırmayız.
Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) “Yeterince uzun süre” ifadesi verilen ısıların eşit olduğunu kanıtlamaz. İlk sıcaklıkların eşit olduğunu
bilmiyoruz.
2) İlk sıcaklıkları bilinmediğinden ve kütleleri de farklı olduğundan bilinemez.
3) İlk sıcaklıkları belli değil, karşılaştırılamaz. Çünkü formül Q = m.c.∆t. ∆t sıcaklık değişimi.
4) İlk sıcaklıkları bilinmediğinden ve kütleler de farklı olduğundan bilinemez.
5) İlk sıcaklıkları bilinmediği için ∆t bilinemez.
6) Q = m.c.∆t (m leri verilmemiş)
7) Bilgiler net değil.
8) Kütleler orantısız.
9) Kütleleri farklı
Soru 1.2. Büyük ve küçük tuğla parçalarının fırından çıkarıldıkları andaki sıcaklıklarını karşılaştırınız.
Seçenek 1.2. A Büyük tuğla parçasının sıcaklığı daha fazladır.
Kategori 1. Sıcaklık tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.
1) Kütlesi büyük olduğundan aynı ısıda büyük kütleli daha çok sıcaklık alır.
2) Q(↑) = m(↑).c.∆t kütle artarsa sıcaklık artar.
3) Kütleleri farklı olduğu için farklıdır.
4) Kütlesi fazla olduğu için.
5) Büyük olanın ısı enerjisi daha fazla.
6) Q = m(↑).c.∆t
7) Q = m.c.∆t
8) Q = m(bağlı).c.∆t
Kategori 2. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Çünkü küçüğü çabuk katılaşır ve daha çok ısısı artar. Nedeni aynıdır.
2) Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
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Seçenek 1.2.B Küçük tuğla parçasının sıcaklığı daha fazladır.
Kategori 1: Sıcaklık tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.
1) Aynı ısıyı alırlar ancak kütleleri (büyüklükleri) farklı olduğu için sıcaklıkları farklıdır. Q=m(farklı).c.∆t
2) Verilen ısı aynıdır. Kütlesi çok olanın sıcaklık değişimi az olmalıdır. Büyük tuğla daha az sıcaklıktadır. Q(-) =
m(↑).c.∆t(↓)
3) Isıları eşit fakat kütleleri farklı, o yüzden küçük olanın sıcaklığı fazla
4) Q = m.c.∆t. Q eşitse ∆t farklı olur, çünkü m’ler farklı.
5) Qbüyük tuğla = m(↑).c.∆t(↓),Qküçük tuğla = m(↓).c.∆t(↑)
6) Q = mc(küçük).∆t(büyük) , . Q = mc(büyük).∆t(küçük)
7) Q(aldıkları ısılar aynı) = m(↑).c.∆t(↓)
8) Q1=Q2, m/.c/. (∆t)= m/.c/. (∆t)
9) m(↑).c. ∆t(↓)= m(↓).c. ∆t(↑)
10) Q (sbt)= m(küçük).c(sbt).∆t(büyük)
11) Q (aynı)= m(↑).c(aynı).∆t(↓)
12) Q = m(↑).c.∆t(↓) ters orantılı.
13) Q = m(↓).c.∆t(↓). Fazla olanın t si küçük.
14) m.c.∆t fırın aynı eşit ısı alıyorlar.
15) Q = m.c.∆t, m düşerse ∆t artar.
16) Q = m(↓).c (→).∆t(↑)
17) ∆t 1 daha fazla artar.
18) Küçük tuğlanın m’i küçük olduğu için ∆T’si daha büyük
19) Küçük tuğlanın kütlesi küçük olduğundan ∆t değişimi daha fazla olur.
20) Q = m.c.∆t kütlesi küçük olanın sıcaklığı daha büyük.
21) Küçük olduğu için sıcaklık değişimi daha fazladır.
22) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
23) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
24) Madde daha küçük olduğu için
25) Q = m.c.∆t kütleye bağlı.
26) Madde miktarı az.
27) Hacimle ters orantılı.
28) Hacimle alakalı.
29)Yüzey alanı
30) Kütle daha az.
31) m’i küçük.
32) Kütlesi
33) m
Kategori 2. Küçük tuğla daha fazla ısı alır.
1) Küçük parçalara ısı verildiğinde daha çabuk sıcaklığı artar. Yüzey alanıyla da ilişkilidir. Yüzey alanı küçük
olana ısı verildiğinde sıcaklığı daha çabuk artar.
2) Büyük tuğlanın kütlesi daha fazla olduğundan daha geç ısınır. O yüzden büyüğün sıcaklığı küçükten az
olur.
3) Küçük tuğlanın kütlesine oranla alacağı ısı enerjisiyle sıcaklığı, büyük tuğlaya oranla daha fazla olur.
4) Küçüğün yüzey alanı miktarı küçüktür. Ondan dolayı çabuk ısınır ve sıcaklığı artar.
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5) Madde miktarı az olduğu için daha çabuk ısı alır ve ısınır.
6) Çünkü küçük olanın miktarı az olduğundan daha fazla ısı alır.
7) Çünkü küçük maddelerin sıcaklıkları daha çabuk artar.
8) m’i küçük olan daha hızlı ısınır (özdeşseler tabi)
9) Q = m.c.∆t kütlesi küçük çok ısınır.
10) Daha fazla ısı aldığından.
11) Küçük moleküller daha çok ısınır.
12) Küçük olan, olaylardan daha fazla etkilenir.
13) Küçük olan olaylardan daha fazla etkilenir.
14) Küçük olan olaylardan daha çok etkilenir.
15) Küçük, çünkü aynı. Sıcaklığı küçük olduğu halde aldı.
16) Daha çabuk katılaşır.
17) Çünkü ısı alışverişi kütle ile doğru orantılıdır.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) ∆T= Q/m.c
2) Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
5) Q = m.c.∆t
6) m.c.∆t
Seçenek 1.2.C Sıcaklıkları eşittir.
Kategori 1. Sıcaklık tuğlanın büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Maddenin büyüklüğüne bağlı olduğunu düşünmüyorum.
2) Katının büyüklüğü ile alakası olduğunu düşünmüyorum.
3) Büyüklükle alakası olduğunu düşünmüyorum.
4) Sıcaklık madde miktarı veya kütleyle alakalı değil.
5) Sıcaklık madde miktarıyla alakalı değil.
6) Sıcaklık kütleyle bağlantılı değildir.
7) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
8) Sıcaklık kütleyle ilgili değildir.
9) Sıcaklık kütleyle ilişkili değildir.
10) Sıcaklık kütleyle ilişkili değildir.
11) Sıcaklık kütleye bağlı değildir.
12) Sıcaklıklar kütleye bağlı değildir.
13) Kütle sıcaklığı etkilemez.
14) Kütleye bağlı değildir.
15) Sıcaklık değişimi eşittir. Çünkü sıcaklık değişimi kütleye bağlı değil.
16) Sıcaklık kütleyle bağlantılı değildir. Sıcaklık değişimleri eşit olur.
17) Sıcaklık değişimi kütleye bağlı değildir.
18) Yeteri kadar fırında kalmış 2 tuğla parçası da ortamla yeteri kadar ısı alışverişi yapmıştır ve ortamın
sıcaklığıyla kendi sıcaklıkları eşitlenmiştir.
19) Çünkü ikisi de aynı sürede aynı sıcaklıkta kalıyorlar. Bu yüzden ikisinin de son sıcaklıkları eşit olur.
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20) Yeterince beklersen sıcaklıkları 120⁰ de sabitlenir.
21) İkisi de yeterince uzun süre ısıtılmışsa sıcaklıkları eşittir.
22) Sıcaklık ortam sıcaklığıyla aynı olur. İkisi de 120⁰C.
23) Bir süre sonra sıcaklıkları eşitlenir.
24) İkisi de aynı fırından çıkarılmış. Eşit süre tutulmuş. Aynı sıcaklıkta katılaşacağından.
25) Aynı ortamda aynı süre tutulmuşlardır.
26) Çünkü aynı madde ve aynı sıcaklıkta beklemişler.
27) Aynı yerde aynı sürede pişiriliyorlar.
28) Aynı koşullarda aynı ⁰C ‘de ısıtılmışlar.
29) Çünkü aynı derecede fırına giriyor.
30) İkisi de aynı sıcaklıkta pişeceğinden sıcaklıkları eşittir.
31) İkisi de aynı sıcaklıkta pişer.
32) Pişmeleri için gereken sıcaklık özdeş olduklarından dolayı aynıdır.
33) Eşit sıcaklıktan çıkarıldıkları için.
34) Aynı olur. Yani aynı fırından çıkıyo çünkü.
35) İkisi de 120⁰C dir.
36) İkisi de 120⁰C’lik fırından çıkarıldığı için eşit.
37) Sıcaklıkları 120 şer ⁰C dir.
38) Sıcaklık 120 ⁰C olur.
39) 120 ⁰ C ‘de hepsi eşittir.
40) İkisi de 120 ⁰ ‘de pişirilmiştir.
41) Çünkü ikisi de 120⁰ dir.
42) 120 ⁰Clik fırından ikisi de çıkmış.
43) 120⁰ olur ikisi de.
44) Sıcaklıklar eşit.
45) Aynı zamanda 120⁰C de her ikisi de.
46) Aynı yerde aynı sürede.
47) Çünkü aynı fırın.
48) Aynı ortamdalar.
49) Özdeş fırın.
50) Q = m.c.∆t(sbt). Sıc. Değişimi sabit ve ilk sıcaklıkları eşit olduğu için son sıcaklıkları da eşittir.
51) Sıcaklık değişimleri aynıdır. Ortam sıcaklıkları aynıdır.
52) Aynı ortamda sıcaklık değişimleri eşit.
53) Sıcaklık değişimleri eşit olan maddelerin son sıcaklıkları da eşittir.
54) Sıcaklık değişimleri eşit.
55) Çünkü sıcaklık değişimleri eşit.
56) Aynı miktarda sıcaklık değişimi gözlenir.
57) Sıcaklık değişimi eşit olduğundan son sıcaklıkları da aynıdır.
58) Sıcaklık değişimleri eşittir.
59) ∆t aynı olduğundan.
60) ∆tk =∆tb
61) Sıcaklık değişimleri aynıdır.
62) Çünkü ∆t leri aynı.
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63) ∆t eşit.
64) ∆t leri eşit
65) ∆t eşittir.
66) ∆t leri eşittir.
67) Maddeye bağlı değildir.
68) Çıkarıldığı anda ölçüldüğü için.
Kategori 2. Sıcaklık ortalama enerjidir/değerdir.
1) Sıcaklık ortalama enerjidir. İkisi de aynı maddeden yapıldığı ve aynı sıcaklıkta ısıtıldığı için ortalama
sıcaklığı aynıdır.
2) Sıcaklık ortalama değer olduğu için.
3) Sıcaklık tek bir tanecikle ilgilidir.
4) Sıcaklık ortalama enerjidir.
5) Bir taneciğin enerjisi büyükte de küçükte de aynıdır.
6) Taneciğe düşen ortalama ısıları aynı.
7) Boyutlarına eşit oranda dağılır.
Kategori 3. Fırın tuğlalara eşit sıcaklık verir.
1) İkisine de 120⁰C’lik sıcaklık verilip yeterince uzun süre bekletiliyor. İkisi de katılaşıyor. Küçük olan daha
çabuk ısınsa da sıcaklık eşit olur. Çünkü ortamın sıcaklığı yeterince zaman 120⁰C’dir.
2) Çünkü bulundukları ortam (fırın) daki sıcaklığı alırlar.
3) İkisine de eşit sıcaklık veriliyor.
4) Eşit sürede eşit sıcaklık verilmiştir.
5) Aynı fırında aynı sıcaklık veriliyor.
6) Eşittir. Fırın eşit sıcaklık verir.
Kategori 4. Fırın tuğlalara eşit ısı verir.
1) İki tuğla da aynı sıcaklıkta ısıtılıyor. Verilen Q aynı. İlk baştaki sıcaklıkları aynı dolayısıyla son sıcaklıkları da
aynı olur.
2) Q ların kıyaslanmasına göre sıcaklıklar eşittir. Q = m.c.∆t
3) Aynı Q = m.c.∆t sıcaklıkları eşit.
4) Isılarına bakılırsa sıcaklıkları eşit olur.
5) Fırında ısılar eşitlenene kadar devam eder.
6) Aynı ısıyı emmişlerdir.
Kategori 5. Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.
1) İkisi de aynı maddelerdir.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Sıcaklık madde miktarıyla ilgilidir.
2) Sıcaklık büyüklük-küçüklükle ilgilidir.
3) Eşit olacağını düşünüyorum.
4) Çünkü öyle öğrendik.
5) Eşit.
6) Eşittir tabiki.
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7) Çünkü eşittir.
8) Çünkü eşit.
9) Q = m.c.∆t’den öyle düşündüm.
10) Q(-) = m(-).c(-).∆t(-)
11) Q 1= m.c.∆t, Q 2= m.c.∆t →∆t eşittir.
12) Q = m.c.∆t
13) Q = m.c.∆t
14) Q = m.c.∆t
15) Q = m.c.∆t
16) Q = m.c.∆t
17) Q = m.c.∆t
18) Q = m.c.∆t
19) Q = m.c.∆T’dir.
20) Q = m.c.∆t
21) Süre farkı vardır. Sadece.
22) Soru açık değil, yeterince uzun süreden kasıt anlaşılmıyor.
23) Isı, sıc doğru orantılı değil.
Seçenek 1.2.D Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) Bilgiler net değil.
2) İlk sıcaklıklarının eşit olduğunu bilmiyoruz.
Soru 1.3. Büyük ve küçük tuğla parçalarının fırından çıkarıldıkları andaki iç enerjilerini karşılaştırınız.
Seçenek 1.3. A Büyük tuğla parçasının iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji tuğlanın büyüklüğüne bağlıdır.
1) İç enerji = kinetik enerji + potansiyel enerji. Tanecik sayısı arttıkça cismin sahip olduğu iç enerji artar.
Dolayısıyla büyük tuğla parçasının iç enerjisi daha fazladır.
2) Kütlesi büyük olanın iç enerjisi daha büyük ∆U= KE + PE
3) İç enerjileri tüm enerjilerinin toplamıdır. Büyük olanın Ek’si daha büyük olduğuna göre iç enerjisi de küçük
olana göre daha fazladır.
4) Boyutları büyük olan yani kütlesi büyük olan maddenin iç enerjisi fazladır.
5) Büyük kütleli kapta daha fazla iç enerji depolanır.
6) Büyük tuğlanın kinetik enerjisi daha fazla artar.
7) Madde miktarı fazla çarpışma fazladır.
8) Büyük tuğla daha enerjiktir.
9) İç enerji =pe +ke
10) İç enerji = KE + PE
11) Enerji α kütle
12) Enerji α kütle
13) Çünkü kütlesi daha fazladır.
14) Daha fazla atom vardır. Büyük tuğlada.
15) Kütleye bağlı.
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16) Kütlesi fazladır.
17) Kütleleri farklı.
18) Madde miktarına bağlıdır.
19) Madde miktarı.
20) Daha büyük
21) Hacimle alakalı.
22) Çünkü büyük.
23) Potansiyel kütleyle doğru orantılıdır.
Kategori 2. Büyük tuğlanın ısısı daha fazladır.
1) Isı da enerji çeşidi, eğer enerjiler birbirine dönüşebiliyorsa ısısı büyük olanın iç enerjisi daha büyüktür.
2) Büyük tuğlanın ısısı büyük olduğu için iç enerjisi daha fazla.
3) Tuğlanın her bir molekülü ısıya sahip. Büyükte daha çok molekül var.
4) Q’su daha fazla olduğu için iç enerjisi daha fazladır.
5) Büyük kütleli maddelerde daha çok ısı enerjisi depolanır.
6) Q = m.c.∆t. Çünkü ısı kapasitesi daha fazla.
7) Isı enerjisi büyük olan daha fazla alır.
8) Isısı daha fazladır büyük olanın.
9) Isısı daha fazla olduğu için.
10) Büyüğün ısısı daha fazladır.
11) Isısı daha büyük çünkü.
12) Isısı daha yüksek.
13)Isısı daha fazladır.
14) Isısı daha fazla.
15) Daha çok ısı alır.
16) ∆U=W+Q’ den büyüğün ısısı daha fazla olduğu için iç enerjisi daha fazla.
17) ∆U =Q +W formülünden ısısı büyük olan büyük tuğladır.
18) ∆U=W+Q. Q daha büyükse U daha büyüktür. Ek büyüktür.
19) ∆U=W+Q. Q →daha fazla.
20) Hacim değişimi olmadığından iş yapılmaz. Alınan ısı miktarıyla orantılı olarak artar.
21) U=W+Q. Hacim değişimi olmadığından iş yapılmaz. U=Q olur.
22) ∆U=W/+Q. Q→Kütle fazla
23) Isı ve iç enerji benzer kavramlardır.
24) Isıyla aynı şey.
25) Q=U, U↑, Q↑
26) Küçük çabuk katılaşır ve daha çabuk ısısı artar. İç enerjinin nedeni de aynıdır.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Yine Q = m.c.∆t’den düşündüm.
2) Yine Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t’den.
7) Q = m.c.∆t
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8) ∆U=W+Q
9) ∆U’dan çözülür, …
10) ∆U=
11) Mol ∆H’dan iç enerjilerini buldu.
12) Alan ↑, entalpi ↑
13) Salladım iç enerji hakkında bir fikrim yok.
14) Böyle düşünüyorum.
15) Bilmiyorum.
16) Bilmiyorum.
Seçenek 1.3. B Küçük tuğla parçasının iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. Küçük tuğlanın sıcaklığı daha fazladır.
1) Sıcaklığı fazla olanın iç enerjileri daha fazla olmak zorunda moleküller daha hızlı hareket eder. Sıcaklığı
fazla olan küçük parça olduğu için iç enerjisi daha fazladır.
2) İç enerji = KE +PE. Sıcaklığı artan cismin tanecikleri fazla olduğundan kinetik enerjisi daha fazladır.
3) Sıcaklıkla doğru orantılı.
4) Sıcaklığı fazladır.
5) Çünkü daha sıcaktır.
6) Çünkü sıcaklıkları farklıdır.
Kategori 2. Küçük tuğlanın ısısı daha fazladır.
1) Isısı daha fazladır.
2) Isı enerji birimidir.
3) Küçük olan daha çok enerji.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m.c.∆t
2) ∆U=P+W
3) Aynı nedenden dolayı
4) Küçük olduğu için.
Seçenek 1.3. C İç enerjileri eşittir.
Kategori 1. Tuğlaların ısısı eşittir.
1) Enerji kaybolmaz ve enerji olarak aynı ısıyı alırlar ve iç enerjileri eşit olur. İç enerjiyi görmedik benim
yorumum bu.
2) Isıları eşit olduğundan enerjileri de eşittir.
3) İkisine de aynı enerji verilmiştir.
4) İkisi de sisteme eşit ısı alıyor.
5) Enerji kaybolmaz. Bu yüzden enerjileri eşit.
6) İç enerjileri aynı, fırından çıktıkları için eşit.
7) Verilen ısı eşit olduğu için.
8) Verilen ısı aynıdır.
9) Isıları eşit olduğundan.
10) Q’ lar eşit.
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11) Isı= iç enerji
12) Isıları eşit.
Kategori 2. İç enerji kütleye bağlı değildir.
1) İç enerjinin kütleye bağlantısı yok.
2) Q = W +t, m etkili değil.
Kategori 3. İç enerji tuğlanın sıcaklığına bağlıdır.
1) İç enerji sıcaklığa bağlıdır.
2) Sıcaklıkla doğru orantılı.
3) Verilen sıcaklıklar eşittir.
4) Sıcaklık değişimleri eşit olduğu için.
5)Son sıcaklıkları eşit, kinetik enerjileri eşit olur.
Kategori 4. Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.
1) 2’si de aynı madde olduğundan.
2) Cinsi aynı.
Kategori 5. İç enerjileri eşittir.
1) Kinetik ve potansiyel E top eşittir.
2) İç enerjileri de sonda eşittir.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Sıcaklıklarına göre kütleleri orantılıdır.
2) Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
5) ∆U = Q + W
6) ∆U = Q + W
7) Eşit.
8) Eşittir işte.
Seçenek 1.3. D İç enerjileri karşılaştırılamaz.
Kategori 1. İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.
1) İç enerji değişimi karşılaştırılabilir. İç enerji hesaplanamaz.
2) İç enerjiyi hesaplayamayız. Sadece değişimi hesaplanabilir.
3) İç enerji değişimi karşılaştırılır. ↑∆U = ↑Q + W
4) ∆U=W+Q. Hareket olmadığından iş ölçülemez. İş yoksa iç enerji de ölçülemez.
5) Karşılaştırmak için ∆U’yu hesaplamak lazım.
6) İç enerji direk ölçülebilen bir şey değildir.
7) İç enerji hesaplanamaz.
8) İç enerji ölçülemez.
9) Ölçülemez çünkü.
10) Ölçülemez.
11) Ölçülemez.

171

12) İç enerjileri karşılaştırılamaz.
13) İç enerjilerden bahsedilemez.
14) Karşılaştırılamaz.
15) Çünkü iç enerjiyi bilemeyiz.
16) İç enerji bilinemez.
Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) ∆U = Q + W .ilk sıcaklıkları bilinmediğinden Q bulunamaz. Bu yüzden iç enerji karşılaştırılamaz.
2) İlk sıcaklıklarını bilemediğimiz için karşılaştıramayız.
3) İlk sıcaklıkları bilinmiyor.
4) İlk sıcaklıkları bilinmiyor.
5) Aldıkları enerji seviyeleri bilmediğimiz için karşılaştıramayız.
6) Başka bilgilerde gerekiyor.
7) Daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.
8) Bilgiler net değil.
9) Q = m(kütleleri farklı).c(eşit).∆t(sıcaklık değişimi farklıdır.)
Kategori 3. Tuğlalar aynı malzemeden yapılmıştır.
1) Aynı tür maddeden.
2) Aynı madde.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) ∆U = Ek + Ep
2) ∆U=W+Q
3) m.c.∆t
4) ∆U=W+Q
5) ∆U=W+Q
6) Nereden bulacağımızı bilmiyorum.
7) Bilmiyorum.
8) Bilmiyorum.
9) Bilmiyorum.
10) Bilmiyorum.
11) Bilmiyorum.
12) Bir fikrim yok.
13) Katılarda iç enerji karşılaştırılamaz.
Soru 2.1. Kaplar içerisindeki dondurmaların dondurucu bölmesinden çıkarıldıkları andaki ısılarını
karşılaştırınız.
1.1. A Büyük kaptaki dondurmanın ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı dondurmanın miktarına bağlıdır.
1) Çünkü kabın kütlesi verilen ısı hakkında bize bilgi verir.
2) Kütlesi büyük olanın ısısı daha çok olur.
3) Çünkü sıcaklıkları eşit ama büyük kaptaki daha büyüktür.
4) Sıcaklık değişimleri aynı fakat madde miktarı daha fazla old. için.
5) Q = m.c.∆t ‘ye göre büyük kaptakinin m’si fazla olduğu için ısısı daha fazladır.
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6) 1.1. ile aynı. (Q = m.c.∆t kütlesi fazla olanın ısısı fazla olur.)
7) Q = m.c.∆t formülünden kütle arttıkça ısı artar.
8) Q = m.c.∆t=dv.c.∆t Büyük kaptakinin kütlesi büyük olduğundan.
9) Q = m.c.∆t(aynı). m→büyük kaptakinin daha büyük.
10) Q(↑) = m(↑).c.∆t
11) Q = m(byk).c.∆t
12) m.c.∆t’si daha fazla.
13) m’i fazla (Q = m.c.∆t)
14) Isı ile kütle D.O olur. Kütlesi büyük olanın ısısı daha büyüktür.
15) Doğru orantılıdır.
16) Kütle ile doğru orantılıdır.
17) Isı kütleyle doğru orantılı.
18) m’i büyük olanın ısısı büyüktür.
19) Isı kütleye bağlı.
20) Kütleye bağlıdır.
21) Kütlesi daha büyük olduğundan.
22) Büyüğün kütlesi daha fazladır.
23) Kütlesi daha fazla çünkü.
24) Kütlesi büyük olduğu için.
25) Kütlesi daha fazla.
26) Kütlesi fazla olan.
27) Tek fark kütledir.
28) Kütlesi fazla.
29) Kütlesi büyük.
30) m’si büyük.
31) m
32) Büyük kap diğerine göre daha fazla dondurma içerir.
33) Isı madde miktarına bağlıdır.
34) Madde miktarı fazladır.
35) Madde miktarı fazla.
36) Madde miktarı çok.
37) Büyük olanın ısısı daha fazladır.
38) Isı büyüklükle alakalıdır.
39) Büyük olduğu için.
40) Q = m.c.∆t. Büyük olanın ısı sığası daha fazladır.
Kategori 2. Madde miktarı fazla olan dondurma daha çok soğur. Bu nedenle ısısı daha fazladır.
1) Bekletilme sürecinden sonra kütlesi büyük olan kaptaki ısı daha geç soğurulacağından o kaptaki
dondurmanın ısısı daha fazladır.
2) Büyük kap daha fazla soğur, ısısı daha fazla artar (değer olarak) . Q = m.c.∆t
3) Kap büyük olduğu için daha çok soğuma gerçekleşir.
4) Çünkü donarken kendi ısısını vererek donar.
5) Yüzeyi daha büyük, daha çok ısı soğur.
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6) m.c.∆t= Q. Küçük kap içerisinde ısı kaybı fazla olmaz. Isısı kap kenarlarına çarpıp geri döner (Termos gibi)
Büyük kapta ısı gidip gelene kadar soğur. Onun için 2. kaptaki daha çabuk soğur. ∆t daha büyük olur.
7) Küçük kapta hava daha az, iletim daha kolay olur.
8) Küçük kapta daha çabuk donar.
9) Küçük kap daha hızlı donar.
10)Daha yavaş ısınır.
11) Büyük maddenin soğuması daha zordur. Sıcaklığı daha fazla olmalıdır.
12) Q(sbt) = m(az).c(sbt).∆t(fazla)
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Hava miktarı ile ısıtılınca havası az olan daha çok soğur.
2) Aynı miktarda ısı kaybetmişlerdir.
3) Q = m.c.∆t’den dolayı.
4) Yine Q = m.c.∆t
5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t
7) Q = m.c.∆t
8) Çünkü erir.
9) İçine koyduğu kabın.
Seçenek 2.1. B Küçük kaptaki dondurmanın ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı dondurmanın miktarına bağlıdır.
1) Kütlesi büyük olan daha düşük ısıya sahiptir. Q = m.c.∆t
2) Q = m.c.∆t(-). Kütlesi daha büyük olanın ki daha küçük.
3) Q (↓)= m(↑).c.∆t
4) Kabın büyüklüğünden dolayı.
5) Kütleye bağlı.
6) Isı toplamdır.
Kategori 2. Miktarı fazla olan daha çok ısı kaybeder/verir.
1) Q (↑)= m(↑).c.∆t. m’i büyük olan daha çok ısı kaybeder. Bu yüzden kütlesi küçük olanın ısısı daha büyük
olur.
2) Büyük kap yüzey alanı geniş olduğu için daha çok ısı verir.
3) Büyük kap yüzey alanı geniş olduğu için daha fazla ısı verir.
4) Çünkü büyük kabın ısı vermesi daha fazladır.
5) Büyük olan daha çok ısı kaybeder.
6) Kütlesi küçük olanın ısısı daha az azalır.
7) Kütlesi küçük olanın ısısı daha az azalır.
8) Küçük kaptaki dondurma daha az enerji aldığından dolayı ısısı daha fazladır.
9) Q = m.c.∆t’den 1.1. in tersidir. Sıcaklığı düşürüldüğü için.→1.1. A . Q = m.c.∆t’den m daha büyük.
10) Büyük olanın yüzey alanı daha fazla olduğundan daha çok donacak. -100 gibi bir değer alırsa küçük olan 50 gibi bir değer alarak -100 den daha büyük olduğu için daha sıcaktır.
11) Çünkü büyük kap daha fazla soğuyacak ısısı fazla artacak fakat işareti (-) olduğu için küçük kabınki daha
fazladır(değer olarak)

174

12) Sıcaklık (-) olacağı için fazla tanecik olan daha düşük ısılı olacaktır.
13) m.c.∆t kütlesi büyük olan daha çok soğur.
14) Küçük daha erken soğur.
15) Bir diğeri daha çok donmuş.
16) Diğeri daha çok donmuştur.
17) Eksiye düştüğü için ısısı.
18) Isı düştüğü için.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) m’i daha fazla
2) Çünkü Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) m.c.∆t= Q
5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t
7) Q = m.c.∆t
8) Q = m.c.∆t
9) Q = m.c.∆t
10) Q = m.c.∆t
Seçenek 2.1. C Isıları eşittir.
Kategori 1. Isı dondurmanın miktarına bağlı değildir.
1) Isı madde miktarına bağlı değildir.
2) Isı madde miktarına bağlı değil.
3) Isı madde miktarına bağlı değildir.
4) Hacimle alakası yok.
Kategori 2. Dondurucu dondurmalara eşit ısı vermiştir.
1) Özdeş dondurmaların yeterince beklenmesi halinde ısıları eşit olur. Kabın büyüklüğü ya da küçüklüğü
etkilemez.
2) Isı kaldıkları ortama bağlı ve o yüzden eşit.
3) Çünkü aynı miktarda ısı alırlar.
4) Aynı ortamda aynı ısıyı alıyorlar.
5) Çünkü aynı miktarda ısı alır.
6) Verilen ısı miktarları eşit.
7) Verilen ısı aynı. Q = m.c.∆t(2), Q = m.c.∆t(1)
8) Verilen ısı aynıdır.
9) Verilen ısı aynıdır.
10) Eşit ısı veriliyor.
11) Eşit ısı veriliyor.
12) Eşit ısı alırlar
13) Isı alışverişi eşit olur.
14) Qalınan= Qverilen
15) Q (sbt)= m(sbt).c.∆t(sbt)
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16) Aynı buzdolabında bulunmuştur.
17) Aynı ortamda bulunuyorlar.
18) Dondurucu aynı.
19) Aynı dondurucu.
20) Aynı dolapta olduğu için.
21) Yeterince bekletiliyor.
22) Aynı sıcaklıktan çıktı çünkü.
Kategori 3. Dondurmalar aynı malzemeden yapılmıştır.
1) Aynı maddeden yapılmışlar.
2) Aynı madde.
3) Yapıldıkları maddeler.
4) Özdeşler.
5) Aynı madde.
Kategori 4. Isı, dondurmanın sıcaklığına bağlı değildir.
1) Isı, maddenin sıcaklığına bağlı değildir.
Kategori 5. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Dondurmaların kütleleri özdeştir.
2) Dondurmaların kütleleri eşittir.
3) Dondurmaların kütleleri eşittir.
4) Dondurmaların kütleleri eşit.
5) Kap önemli değil.
6) Kabın etkisi yoktur.
7) Madde miktarı.
8) İletimleri aynıdır.
9) Q = m.c.∆t, ∆t küçük 1’de dengeler.
10) Q = m.c.∆t
11) Q = m.c.∆t
12) Q = m.c.∆t
13) Q = m.c.∆t
14) Q = m.c.∆t
15) Q = (m).c.∆t
Seçenek 2.1. D Isıları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Isı ölçülemez.
1) Isılarını karşılaştıramayız. Sıcaklıklarını karşılaştırınız. Çünkü sıcaklık sayısıdır.
2) Çünkü ısı ölçülemez. Sıcaklık ölçülebilir.
3) Çünkü ısılarını ölçülemeyiz.
4) Isı madde miktarına bağlı değil.
5) Isı enerjidir. Gerçek oranını bulamayız.
6) Isı alınıp verilen enerjidir. Ölçemeyiz.
7) Isıları değil sıcaklıkları karşılaştırılır.
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Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) İlk sıcaklıkları bilinmediğinden ve kütleler de farklı olduğundan bilinemez.
2) Dondurmaların başlangıçtaki sıcaklıklarını bilemeyiz.
3) İlk sıcaklıkları bilinemez.
4) Kütleler orantısız.
5) Kütleleri farklı.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Küçük kabın ısısı daha soğuk.
Seçenek 2.2. A Büyük kaptaki dondurmanın sıcaklığı daha düşüktür.
Kategori 1. Sıcaklık dondurmanın miktarına bağlıdır.
1) Verilen ısı aynıdır. Fazla kütlede olanın sıcaklık değ. Daha azdır. Küçük daha sıcak olur.
2) Büyük Q = m(↑).c.∆t(↓), Küçük Q = m(↓).c.∆t(↑)
3) Kütlesi küçük olan daha çok sıcaklık değiştirir.
4) Kütle artarsa sıcaklık değişimi azalır.
5) Küçük ∆t daha büyük.
6) Q = m(büyük).c.∆t(küçük)
7) Q = m(bağlı).c.∆t
8) Kütleleri farklı olduğu için farklı.
9)Boyutu fazla.
10)Kabın büyüklüğü
11)kütle
Kategori 2. Madde miktarı fazla olan daha fazla ısı kaybeder/verir.
1) Küçüğün yüzey alanı miktarı küçüktür. Ondan dolayı çabuk ısınır ve sıcaklığı artar.)
2) m.c.∆t= Q küçük kap içerisindeki ısı kaybı fazla olmaz. Isısı kap kenarlarına çarpıp geri döner. (Termos gibi)
Büyük kapta ısı gidip gelene kadar soğur. Onun için 2. Kaptaki daha çabuk soğur. ∆t daha büyük olur.
3) Büyük daha fazla ısı düşürür.
4) Kabın içini dolduramadığı için daha fazla ısı alır.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Kap dondurmaya değmeyeceğinden daha soğuk olur.
2) Q = m.c.∆t
Seçenek 2.2. B Küçük kaptaki dondurmanın sıcaklığı daha düşüktür.
Kategori 1. Sıcaklık dondurmanın miktarına bağlıdır.
1) Q = m.c.∆t Kütle büyükse sıcaklık değişimi küçük.
2) m(↑).c(-).∆t(↓)= Q(-) küçük kaptaki daha düşük.
3) Q = m.c.∆t, m düşerse ∆t artar.
4) sıc. küçük < sıc. büyük Q = m.c.∆t
5) ∆t 1 daha fazla artar.
6) Sıcaklıkları madde miktarına bağlıdır.
7) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
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8) Madde miktarı az.
9) Çünkü küçüğün kütlesi daha azdır.
10) Kütlesi düşük olduğu için.
11) m’i küçük.
12) Kütleleri farklı.
13) Hacimle orantılı.
14)Hacimle ters orantılı.
Kategori 2. Madde miktarı az olan dondurma daha kolay ısı kaybeder.
1) Önceki sorudaki cevabımla orantılı olarak bu kaptaki ısı enerjisinin daha erken soğurulması ortalama ısıyı
yani sıcaklığı daha aşağıya çekecektir.
2) Isı verecek daha az molekülü olduğundan birim moleküle düşen ısı kaybı artar.
3) Sıcaklığı daha düşüktür. Çünkü daha çok soğumuştur.
4) m’i küçük olan daha hızlı soğur (özdeşler tabi)
5) Küçük molekül daha çabuk soğur.
6) Küçük kap daha çok soğur. m.c.∆t
7) Daha çabuk soğur.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Sıcaklıkları kaba ve havayla ısıtılırsa.
2) Q = m.c.∆t kütlesi küçük çabuk ısınır.
3) Kütlesi daha büyük.
4) Sıcaklıkları m ile ilişkili değil.
5) Soğutucu aynı ve zaman önemsiz.
6) Özdeş oldukları için.
7) Q = m.c.∆t
8) Q = m.c.∆t
9) Q = m.c.∆t
10) Q = m.c.∆t
11) Q = m.c.∆t
Seçenek 2.2. C Sıcaklıkları eşittir.
Kategori 1. Sıcaklık dondurmanın miktarına bağlı değildir.
1) Sıcaklık kütleyle bağlantılı değildir.
2) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
3) Kütleye bağlı olmadığı için.
4) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
5) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
6) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
7) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
8) Sıcaklık madde miktarıyla ilgili değildir.
9) Sıcaklığın madde miktarıyla ilgisi yoktur.
10) Madde miktarına bağlı değil.
11) Sıcaklıkları boyutları ile karşılaştıramayız.
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12) Kabın büyüklüğü sıcaklık değişimlerini etkilemez.
13) Yeterince uzun süre bekletildiğinden ortamın ve içindeki maddelerin sıcaklıkları eşit olur.
14) İkisi de yeterince uzun beklemiştir.
15) Çünkü ortam (buzdolabı) sıcaklığı ile eşit sıcaklığa geliyorlar.
16) İki kap da aynı sıcaklıkta soğutuluyor. Dolayısıyla sıcaklıkları eşit olur.
17) Aynı sıcaklıkta duracağından sıcaklıkları eşittir.
18) Dondurucunun sıcaklığı ile kapların sıcaklıkları aynı olmalı.
19) Dondurulmaları için gereken sıcaklık aynıdır.
20) Aynı yerden çıkarılmışlar ve aynı maddeler bence aynıdır.
21)Aynı yerde aynı sürede pişiriyorlar.
22) Çünkü aynı madde ve aynı soğuklukta beklemişler.
23)Aynı sıcaklığa gelmişlerdir.
24) Q = m.c.∆t yeterince uzun süre olduğu için ∆T’ler eşittir.
25) Sıcaklık ortam sıcaklığıyla aynı olur. İkisi de 120⁰
26) Çünkü ikisi de 120 ⁰’dir.
27) Sıcaklıkları eşittir.Sıcaklık değişimleri aynıdır. Ortam sıcaklıkları aynıdır.
28)Özdeş dondurucu.
29) Aynı ortam.
30) Aynı ortamda.
31) Aynı sıcaklıkta çıkartılıyorlar.
32) Aynı sıcaklıkta donarlar.
33) İkisi de aynı sıcaklıktadır.
34) Sıcaklık eşittir.
35) Dolap sıcaklığına eşittir.
36) İlk sıcaklıkları ve sıcaklık değişimleri eşittir.
37) İlk sıcaklıkları ve sıcaklık değişimleri eşittir.
38) İlk sıcaklık ve sıcaklık değişimleri eşit.
39) Aynı sıcaklığa gelmişlerdir.
40) Sıcaklık değişimleri eşittir.
41) Sıcaklık değişimleri eşit old. İçin.
42) Sıc. değişimi sabit ilk sıcaklıkları eşitse son sıc. da eşittir.
43) Sıcaklık değişimleri eşit olan maddelerin son sıcaklıkları da eşittir.
44) İkisinin de son sıcaklıkları eşit.
45) Eşit derecede ∆t azaltılır.
46) ∆t eşit.
47) ∆t leri aynı.
48) ∆t aynı.
49) ∆t leri eşittir.
50) ∆T’ler eşittir.
Kategori 2. Sıcaklık ortalamadır.
1) Sıcaklık ortalamadır.
Kategori 3. Dondurmalar özdeştir.
1) Ortalama sıcaklık eşittir. Çünkü özdeş dondurmalar.
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Kategori 4. Dondurucu dondurmalara eşit ısı verir.
1) Q ların kıyaslanmasına göre sıcaklıklar eşittir.
2) Isıları eşit olursa sıcaklıkları eşit olur.
3) Aynı miktarda ısı almışlardır.
4) Tüm tanecikler aynı oranda ısıtıldığı için (aynı madde aynı oranda artar)
5) Aynı miktarda ısı kaybetmişlerdir. Özdeş dondurmaların ısıları eşitse, sıcaklıkları da eşit olur, aynı ortamda .
6) Isı kaldıkları ortama bağlı ve o yüzden eşit.
7) Isı kaldıkları ortama bağlı ve o yüzden eşit.
Kategori 5. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Dondurmaların kütleleri eşittir.
2) Dondurmaların kütleleri eşittir.
3) Kütle eşit sıcaklık eşit.
4) Kabın etkisi yoktur.
5) Q (sbt)= m(sbt).c(sbt).∆t(sbt)
6) Çıkarıldığı anda ölçüldüğü için.
7) Erime farkı yaratan süredir.
8) Süre farkı vardır.
9) Aynı madde.
10) Büyüklüğüyle ilgili olduğunu düşünüyorum.
11) Eşit olacağı düşünüyorum.
12) Eşittir.
13) Eşittir. Çünkü…
14) Q = m.c.∆t’den öyle düşündüm.
15) Q = m.c.∆t
16) Q = m.c.∆t
17) Q = m.c.∆t
18) m.c.∆t
19) Öyledir eminim.
Seçenek 2.2.D Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Sıcaklık ısının birimidir.
1) Sıcaklık ısının birimidir.
Kategori 2. Dondurmaların sıcaklığı 0˚C' nin altındadır.
1) İkisi de 0’ın altında sıcaklığa sahiptir.
Soru 2.3. Kaplar içerisindeki dondurmaların dondurucu bölmesinden çıkarıldıkları andaki iç enerjilerini
karşılaştırınız.
Seçenek 2.3. A Büyük kaptaki dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji dondurmanın miktarına bağlıdır.
1) ∆U büyük >∆U küçük .kütlesi büyük olanın ∆U değeri daha büyük.
2) Soğuyan tanecik sayısı arttıkça kabın sahip olduğu iç enerji artar.
3) Madde miktarı daha fazla olduğu için.
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4) Kütle ve iç enerji doğru orantılı bence.
5) Kütleleri dışında her şeyleri aynı.
6) Kütleye bağlı.
7) Daha büyük.
8) Hacimle alakalı.
9) Büyük >Küçük
10) Enerjisi çoktur
Kategori 2. Isısı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.
1) İç enerjiyi, ısı enerjisi gibi düşünürsek daha fazla ısıya sahip olanın iç enerjisi de fazla olur.
2) İç enerjisi ısı ile doğru orantılı.
3) Büyüğün ısısı daha çoktur.
4) Çünkü ısı kapasitesi daha fazla.
5) Isı ve iç enerji benzer kavramlardır.
6) Isıyla aynı.
Kategori 3. Sıcaklığı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.
1) Çünkü sıcaklıkları farklıdır.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m.c.∆t
2) Q = m.c.∆t
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
Seçenek 2.3. B Küçük kaptaki dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji dondurmanın miktarına bağlıdır.
1) Küçük olan daha çok enerji.
2) Daha az atom vardır.
3) Kütlesi küçük olduğu için.
4) Küçük daha az enerji kaybeder.
5) mc
6) m
Kategori 2. Isısı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.
1) Isısı büyük olan küçük kütleli olandı. Yine iç enerjisi küçük kütleli olanın daha büyüktür.
2) Küçük kabın ısısı fazla olduğu için iç enerjisi daha büyüktür.
3) Q daha fazla U daha büyük Ek daha büyük.
4) Daha yüksek ısıdadır.
5) Isısı daha fazladır.
6) Küçük kap daha az ısı kaybeder.
7) Küçük kaptakinin ısısı daha fazla.
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Kategori 3. Sıcaklığı fazla olan dondurmanın iç enerjisi daha fazladır.
1) İç E= KE + PE. Küçük kabın sıcaklığı daha yüksek olacağı için KE leri daha hareketli olacak. Kinetik enerjisi
daha fazla olacak.
2) Sıcaklığı fazla olanın iç enerjisi fazla ise küçük kabın iç enerjisi daha fazladır.
3) Çünkü küçük kaptaki dondurmanın sıcaklığı daha yüksek.
4) KE + PE Küçük kabın kinetiği fazladır.
5) Sıcaklıkla doğru orantılı.
6) Sıcaklıktan dolayı.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Çünkü kütlesi daha fazladır.
2) İç enerji = PE+KE
3) ∆U=W+Q
4) ∆U= Q + W
5) Q = m.c.∆t
6) Q1=Q2
7) Q daha düşük.
8) Çok iyi bilmiyorum aslında.
Seçenek 2.3. C İç enerjileri eşittir.
Kategori 1. Dondurmaların ısısı eşittir.
1) Isıları eşit olduğu için birbirine eşittir.
2) Isıları eşit olduğun. İç enerjileri eşittir.
3) Isıları eşit.
4) Isıları eşit.
5) Enerji kaybolmaz. Enerjileri eşit olur.
6) ikisi de sisteme eşit ısı alıyor.
7) Verilen ısı eşit.
8) Verilen ısı aynıdır.
9) Aynı enerjiyi alınmıştır.
10) Isı kaldıkları ortama bağlı ve o yüzden eşit.
11) Soğumuş cisimlerden eşit gitmiş.
12) Q sbt.
Kategori 2. İç enerji kütleye bağlı değildir.
1) İç enerjinin kütleyle bağlantısı yoktur.
Kategori 3. İç enerji dondurmanın sıcaklığına bağlıdır.
1) Sıcaklıkları eşit olduğu için.
2) Sıcaklıkları eşittir.
Kategori 4. Dondurmalar aynıdır.
1) Aynı madde.
2) 2’si de aynı maddedir.
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Kategori 5. İç enerjileri eşittir.
1) İç enerjileri sonda eşittir.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Sıcaklık ve kütle orantısı.
2) ∆U=W+Q
3) Q = m.c.∆t
4) Q = m.c.∆t
5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t.
7) Q = m.c.∆t
8) Özdeş olduklarından kütleleri de eşittir.
Seçenek 2.3. D İç enerjileri karşılaştırılamaz.
Kategori 1. İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.
1) İç enerji değişimleri karşılaştırılır.
2) Fark ölçülebilir ama iç enerji ölçülemez.
3) Enerji değişimlerini bilemeyiz.
4) Enerji değişimlerini bilemeyiz.
5) Çünkü iç enerjiyi bilemeyiz.
6) İç enerji ölçülemez, bilinemez.
7) Çünkü ölçülemez.
8) Direk ölçemeyiz.
9) iç enerjilerinden bahsedilemez.
10) Karşılaştırılamaz.
11) Karşılaştırılamaz.
Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) İlk sıcaklıklarını bilmediğimiz için karşılaştıramayız.
2) İlk sıcaklıkları bilinmiyor.
3) Başka bilgilerde gerekiyor.
4)Daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır.
Kategori 3. Dondurmalar aynı malzemeden yapılmıştır.
1) Aynı tür maddeden.
2) Aynı madde.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m(kütleleri farklı).c(eşit).∆t (sıcaklık değişimleri farklıdır.)
2) İç enerji ne demek bilmiyorum.
3) Bilmiyorum.
4) İç enerjiyle ilgili bilgim yok.
5) Bilmiyorum.
6) Katılarda iç enerji karşılaştırılamaz.
7) Katı oldukları için.
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Soru 3.1. Çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun içerdiği suyun birkaç gün sonraki ısılarını
karşılaştırınız.
Seçenek 3.1. A Çocuk havuzunun ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı havuzun büyüklüğüne bağlıdır.
1) Kütlesi daha küçük olanın ısısı fazladır.
2) daha küçük hacim daha çok ısı.
3) Çh >yh çünkü çocuk havuzunun kütle küçük.
4) Kütleye bağlı.
5) m’si küçük.
6) Madde miktarı az.
7) Madde miktarı az.
8) Hacim az olduğu için.
9) Daha küçük hacim.
10) Çünkü daha küçük.
11) Daha küçük.
Kategori 2. Çocuk havuzu daha fazla ısı alır.
1) Çocuk havuzu daha küçük olduğu için büyük havuza göre aynı ısı verildiğinde çocuk havuzu daha fazla
ısınır.
2) Daha az kütleli su çocuk havuzu olduğundan daha çabuk ısınır.
3) Kütlesi az olduğu için daha çabuk ısınır.
4) Aynı ışınlar geliyor çocuk havuzu daha küçük, ısı daha fazla.
Kategori 3. Yetişkin havuzu daha fazla ısı kaybeder/ verir.
1) Yetişkin havuzunun Q = m.c.∆t’den m bağıntısının fazla oluşundan kaybedeceği ısı daha fazladır.
2) Yetişkin havuzun kütlesi daha fazla olduğu için daha çok çevreye ısı verir.
3) Yetişkin havuzu daha büyük olduğu için daha çok ısı kaybeder.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Çocuk havuzu daha küçük olduğu için ısıyı daha fazla kaybeder.
2) Kütlesi büyük olduğu için.
3) Kütle fazla ise ısı fazladır
4) Kütlesi fazla.
5) Q = m.c.∆t. Q = kütle. Özısı. Isı değişimi olduğu için.
6) Q (↑)= m( ↑).c.∆t.
7) Q(↑) = m(↓).c.∆t.
8) Q = m.c.∆t.
9) Tam emin değilim bilmiyorum.
Seçenek 3.1.B Yetişkin havuzunun ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı havuzun büyüklüğüne bağlıdır.
1) Büyük havuz daha çabuk soğur. Küçüğün sıcaklığı daha fazladır. Ancak bir süre sonra sıcaklıklar ortam
sıcaklığı ile dengelenir. Çünkü sıcaklık giriş çıkış yok. Ortamla dengelenir. Ancak büyük havuzdakinin kütlesi
daha fazla olduğu için m.c.∆t’den ısısı daha fazla olur.
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2) Q(↑) = m(↑).c(aynı su eşit).∆t(aynı ortamda bulundukları için eşit)
3) Aynı ortamda sıcaklıkları eşittir. Kütleyle doğru orantılıdır.
4) Eşit sıcaklıkta daha fazla ısısı vardır.
5) Q(fazla) = m(fazla).c(sbt).∆t(sbt)
6) Q = m(kütle büyük).c.∆t(↔)
7) Q m’e bağlıdır. Çünkü deniz ve su karşılaştırıldığında denizde madde miktarından dolayı daha fazla ısıya
sahip olur.
8) Q = m.c.∆t. Yetişkin havuzunun kütlesi daha fazla olduğu için ısısı daha fazladır.
9) Q = m.c(eşit).∆t(eşit). Kütlesi fazla olanın ısısı da fazla olur.
10) Q = m.c(eşit).∆t. Kütlesi fazla olanın ısısı da fazla olur.
11) Q = m.c.∆t. m→ yetişkin havuzunda su miktarı fazla.
12) Q = m.c.∆t kütlesi fazla olanın ısısı daha fazladır.
13) Q = m.c.∆t, m yetişkin havuzunda daha fazladır.
14) Q = m.c.∆t. kütlesi büyük olanın ısısı daha büyüktür.
15) Q = m.c.∆t. kütlesi fazla olduğundan.
16) Büyük havuzun ısısı daha fazladır. m.c.∆t=Q
17) Q = m(↑).c.∆t
18) Q = m.c.∆t. my>mç
19) Q = m(↑).c.∆t
20) Kütlesi büyük olanın ısısı daha fazla olur.
21) Daha fazla kütlesi bulunduğundan dolayı.
22) Kütleyle doğru orantılıdır.
23) Kütle arttıkça ısı artar.
24) Çünkü kütlesi daha fazla.
25) Kütlesi daha fazladır.
26) Kütlesi daha fazla.
27) Kütle büyüktür
28) Kütlesi fazla.
29) m fazla.
30) Büyük havuzundaki madde miktarı fazla olduğundan ısısı fazla olur.
31) Madde miktarı fazla olan yetişkin havuzunun ısısı daha fazladır.
32) Madde miktarına bağlıdır.
33) Madde miktarı fazla.
34) Madde miktarı fazladır.
35) Madde miktarı çok.
36) Daha fazla su içermesi.
37) Daha fazla su var.
38) Tanecik sayısı fazla.
39) Isı enerjidir. Büyük havuzun enerjisi daha fazladır.
40) Isı büyüklük ile orantılıdır.
41) Isı büyüklük ile alakalıdır.
42) Isı büyüklüğe bağlı.
43) Yetişkin havuzunun boyutları daha büyüktür.
44) Yetişkin havuzu daha büyük olduğu için.
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45) Yetişkin havuzu daha büyük.
46) Daha büyük olduğu için.
47) Daha büyüktür.
48) Daha büyük.
49) Aynı ortamlarda yüzey alanından.
50) Yüzey alanı daha büyük.
51) Sıcaklık değişimleri aynı.
52) Sıcaklık değ. aynı.
Kategori 2. Büyük havuz daha fazla ısı alır.
1) m.c.∆t kütlesi büyük olan havuz daha çok ısınır.
2) Daha fazla su alır ve daha çabuk ısı alır.
3) Alınan ısı miktarı kütleye bağlıdır.
4) Daha fazla su daha çok ısı alır.
5) Yetişkin havuzun ısı sığası daha fazladır.
Kategori 3. Büyük havuz daha zor soğur.
1) Oda sudan soğuksa büyük havuz daha fazla ısı kaybeder ama küçüğünkine kadar düşemez.
2) Q = m.c.∆t Yetişkin havuzunda daha fazla su olduğu için soğuması daha geç olur.
3) Havuzlar soğur.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m.c.∆t. eşit ısı verildiğinde m’i küçük ∆t si büyük olur.
2) Isıyı eşit verdiğimiz için ısı sonda da aynıdır.
3) Çocuk havuzundaki tanecik sayısı daha fazladır. Daha sıcaktır.
4) m.c.∆t’den çıkıyor.
5) Q = m.c.∆t
6) m.c.∆t
7) Q = m.c.∆t
8) Q = m.c.∆t
9) Q = m.c.∆t
10) c aynı.
Seçenek 3.1.C Isıları eşittir.
Kategori 1. Isı havuzun büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Isı madde miktarına bağlı değildir.
2) Isı madde miktarına bağlı değildir.
3) Isı madde miktarına bağlı değildir.
4) Hacimle alakası yok.
Kategori 2. Havuzlar aynı ortamdan eşit ısı almıştır/vermiştir.
1) Aynı yerde oldukları için aynı miktarda ısı enerjisi etki etmiştir.
2) Çünkü aynı ortamdalar, aynı miktarda ısı alırlar.
3) Çünkü aynı ortamda aynı ısı alır. Q = m.c.∆t
4) Verilen ısı miktarı eşit.
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5) Verilen enerji aynı.
6) Aynı ısıyı alıyorlar.
7) Isı alışverişi eşit olur.
8) Q1= Q2
9) Q1= Q2
10) Kütlesi büyük olan daha az sıcaklık değişimine uğrayacak. Örnek: Q = m.c.2t= Q = 2m.c.t
11) Işık girmediğinden ısı alamazlar, dışarı ısı verirler.
12) Çünkü aynı ortamda bulunuyorlar.
13) Aynı şartlarda bulundukları için.
14) Aynı binada oldukları için eşit.
15) Aynı şartlar altında ısıları eşittir.
16) Aynı ortamda oldukları için.
17) Herşey aynı kaldığı için.
18) Aynı ortam
19) Aynı ortamdalar.
20) Ortam aynı.
21) Isı değişimi olmaz.
22) İkisi de dengeye ulaşmış olabilir.
23) Sıcaklık alınmadığı için ısıları da eşittir.
Kategori 3. Havuzlardaki su aynıdır.
1) Aynı madde ile dolu.
2) Su aynı.
Kategori 4. Isı ölçülemez.
1) Isı ölçülemez.
2) Ölçülemez.
Kategori 5. Isı, havuzun sıcaklığına bağlı değildir.
1) Isı maddenin sıcaklığına bağlı değildir.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q (↑)= m.c.∆t(↓)
2) Q = m.c.∆t.
3) Q = m.c.∆t.
4) Q = m.c.∆t.
5) Q = m.c.∆t
6) Q = m.c.∆t
7) Özdeş ısılardır.
Seçenek 3.1. D Isıları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Isı ölçülemez/hesaplanamaz.
1) Isı enerjidir. Gerçek oranla ölçülemez.
2) Q = m.c.∆t. Hiç güneş ışığı girmediği için.
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Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) Kaç gün geçtiği, sıcaklıklarının seviyesini bilemeyiz.
2) Belki 2,5 ay sürecek ısı alışverişi?
3) Bilmiyoruz yeteri kadar.
4) Ortamın sıcaklığı daha fazla olursa büyüğün ısısı daha büyük olur. Ortamın sıcaklığı daha azsa küçüğün
ısısı daha fazla olur.
Kategori 3. Havuzların ısısı 0' dır.
1) İkisinin ısısı 0’dır. Q = m.c.∆t ise ilk sıcaklıkla son sıcaklığın eşit olmasının sonucunda ikisi de 0 olur.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Isıları mc ile hesaplanır.
2) m.c.∆t
3) Kütle orantısız.
4) Bilmiyorum.
Soru 3.2. Çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun içerdiği suyun birkaç gün sonraki sıcaklıklarını
karşılaştırınız.
Seçenek 3.2. A Çocuk havuzunun sıcaklığı daha fazladır.
Kategori 1. Sıcaklık havuzun büyüklüğüne bağlıdır.
1) Q = m.c.∆t. kütlesi küçük olanın sıcaklığı daha fazla olur.
2) m daha küçükse Q da sabitse ∆t daha büyüktür.
3) Q(eşit) = m(küçük).c(eşit).∆t(büyük)
4) Çünkü çocuk havuzunun içindeki suyun kütlesi daha azdır. Q(↓) = m(↓).c. ∆t
5) Çocuk havuzunun kütlesi az. Q(eşit) = m (farklı).c. ∆t(eşit)
6) Kütlesi az olanın sıcaklığı daha çoktur.
7) Kütle küçük Q = m.c.∆t.
8) Çünkü daha az kütle vardır.
9) m’i daha azdır.
10)Çocuk havuzundaki molekül sayısı, yetişkindekine göre daha az.
11) Çünkü çocuk havuzunun suyu daha az.
12) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
13) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
14) Madde miktarı az.
15) Madde miktarı az.
16) Sıcaklığı küçük olan madde büyüktür.
17) Daha küçük olduğu için sıcaklığı fazladır.
18) Daha küçük olduğu için.
19) Hacimle ters orantılı.
20) Küçük olduğu için.
21) Çünkü daha minik.
22)Daha küçük.
23) m
24) m
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Kategori 2. Çocuk havuzu daha fazla ısı alır.
1) Kütlesi az olduğu için daha çabuk ısınır. Birim sürede daha çok ısı kazandığı için sıcaklığı daha çoktur.
2) Isınacak su miktarı daha az olduğu için daha hızlı ısınır. Sıcaklığı yetişkin havuzununkine göre daha çabuk
artar.
3) Daha küçük olduğundan aldığı ısıyla ısınma oranı daha fazla olur.
4) Fazla kütlede olanın sıcaklık değişimi daha azsa küçük olan daha sıcak.
5) Kütlesi küçük olan daha çabuk daha iyi ısınır.
6) Daha küçük olduğu için daha rahat ısınır.
7) Daha küçüktür, daha çabuk ısınır.
8) Daha çok ısı alır.
9) Daha çok ısı alır.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Yetişkin havuzu daha soğuk olduğundan eşit miktarda su konulduğunda çocuk havuzu daha sıcak olur.
2) Yetişkin havuzu daha soğuk olduğunda eşit miktarda su konulduğunda çocuk havuzu daha sıcak olur.
3) ∆t bakımından yetişkin havuzundaki daha çok.
4) Havayla temas eden yüzey daha az.
5) Madde miktarı fazladır.
6) Boyut olarak daha büyük.
7) Kütlesi çok soğur.
8) Nedenini bilmiyorum ama öyle olur.
9) Q(↑) = m.c.∆t (↓).
10) Q = m.c. ∆t
11) Q = m.c.∆t.
12) Q = m.c.∆t.
13) Q = m.c.∆t.
Seçenek 3.2. B Yetişkin havuzunun sıcaklığı daha fazladır.
Kategori 1. Sıcaklık havuzun büyüklüğüne bağlıdır.
1) Q = m(bağlı).c. ∆t
2) Kütleleri farklı olduğu için farklıdır.
3) Çocuk havuzunun sıcaklığı daha düşüktür.
4) Yüzey alanından.
Kategori 2. Çocuk havuzundaki suyun sıcaklığı daha kolay değişir.
1) Q = m.c.∆t.Yetişkin havuzunda daha fazla su olduğu için soğuması daha geç olur.
2) Kütlesi fazla olan kapta sıcaklık değişimi daha uzun sürer.
3) mc’si büyük olanın sıcaklığı daha yavaş düşer.
4) Küçük olan daha çabuk soğur.
5) Daha geç soğur.
Kategori 3. Yetişkin havuzundaki suyun ısısı daha uzun sürede azalır.
1) Büyük havuzun daha uzun sürede ısısı azalır.
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Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) V1/T1 formülünden
Seçenek 3.2. C Sıcaklıkları eşittir.
Kategori 1. Sıcaklık havuzun büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Kütle sıcaklık değişimini etkilemez.
2) Sıcaklık kütleye bağlı değildir.
3) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
4) Sıcaklık değişimleri eşit olur. Kütleye bağlı değildir.
5) Sıcaklık büyüklüğe, m’e bağlı değil.
6) Sıcaklığın madde miktarıyla ilgisi yok.
7) Madde miktarına bağlı değil.
8) Büyüklükle alakası yoktur.
9) Büyüklük ile alakası yok.
10)Hacimle alakası yok.
11) Kütle değiştirmez.
12) Büyük havuz daha çabuk soğur. Küçüğün sıcaklığı daha fazladır. Ancak bir süre sonra sıcaklıklar ortam
sıcaklığı ile dengelenir. Çünkü sıcaklık girişi yok. Ortamla dengelenir. Ancak büyük havuzdakinin kütlesi daha
fazla olduğu için m.c.∆t’den ısısı daha fazla olur.
13) Çünkü aradan zaman geçince büyük havuzun sıcaklığı küçük havuzla aynı olur.
14) Madde ve çevresindeki ısı alışverişi sayesinde sıcaklık eşitlenir.
15) Çünkü sıcaklıkları ortamla dengeyi sağlar.
16) Bir süre sonra sıcaklıkları eşitlenir.
17) Ortamla eşitlik kurulur.
18)Aynı ortamda bulunan maddeler ısıl dengede bulunur.
19) Aynı ortamda bulundukları için sıcaklık eşittir.
20) Aynı şartlar altında sıcaklıkları eşittir.
21) Çünkü aynı şartlardalar. Aynı sıcaklığı alıyorlar.
22) Çünkü aynı şartlarda bırakılmışlar.
23) Aynı ortamda bulundukları için.
24) Aynı şartlarda bulundukları için.
25) Ortam sıcaklıkları aynı.
26) Ortam sıcaklıkları aynı.
27) Aynı binada oldukları için eşit.
28) Sıc. değişimleri eşit olduğu için.
29) Q = m.c.∆T. ∆T aynı olduğu için.
30) İlk & son sıcaklıkları eşit.
31) Aynı anda, aynı yerde.
32) ∆t leri aynı olduğu için.
33) Aynı ortam ∆t aynı.
34) ∆t eşittir. Sıvılar özdeş.
35) Aynı ortam ∆t aynı.
36) Aynı ortam.
37) ∆T aynıdır.
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38) ∆t eşittir.
39) Çünkü sıcaklıkları eşit.
40) Çünkü sıcaklıkları eşittir.
41) Herşey aynıdır.
42) Oda sudan soğuk olduğu için büyük havuz daha fazla ısı kaybeder ama ortam aynı olduğu için sıcaklıkları
eşit olur.
43) ∆t ye bakarsak Q (ç>y)= m(y>ç).c.∆t. Bu dengeden ötürü sıcaklıkları eşit olur.
Kategori 2. Havuzlardaki suyun ortamdan aldıkları ısılar eşittir.
1) Eşit miktarda ısı veriliyor, ilk sıcaklıkları aynı dolayısıyla son sıcaklıkları da eşit olur.
2) Q’ ların kıyaslanmasına göre sıcaklıkları eşittir.
3) Q’ larına göre sıcaklıkları da eşit olur.
Kategori 3. Havuzlardaki suyun ısısı değişmemiştir.
1) Çünkü ısı verilmiyor. Işık görünmüyor. Sıcaklıkları değişmez.
2) Isıtılan herhangi bir şey olmadığı için ortamla hepsi eşit olur.
3) Isı alışverişi yoktur.
4) Isı-sıcaklık alışverişi olmaz.
Kategori 4. Havuzlardaki suyun sıcaklığı değişmemiştir.
1) Sıcaklık içeri girmemiştir.
2) Sıcaklık içeri girmemiştir.
3) Sıcaklık değişimi olmaz.
4) Sıcaklık değişmeyen bir kavramdır.
5) Sular özdeş olduğu için sıcaklık aynı kalır.
Kategori 5. Havuzlardaki su aynıdır.
1) Aynı yoğunluktaki su olduklarından aynı oranda sıcaklıkları azalır.
2) Aynı su.
3) Aynı madde.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Yeterince uzun süre… (anlaşılmıyor.)
2) Q = m.c. ∆t’den buldum.
3) Q = m.c. ∆t
4) Q = m.c.∆t.
5) Q = m.c.∆t.
6) Q = m.c.∆t.
7) Q = m.c.∆t.
8) Q = m.c.∆t.
9) m fazla.
10) Eşit.
Seçenek 3.2.D Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Yeterli bilgi verilmemiş.
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1) Havuzların binanın farklı bölgelerinde olma ihtimali var. Bu farklı bölgelerin sıcaklıkları da farklı olabilir.
2) Kaç gün?
4) Mevsime göre değişir.
Kategori 2. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Maddeler yüzünden
2) Kütle değiştirmez sıcaklığı.
Soru 3.3. Çocuk havuzu ve yetişkin havuzunun içerdiği suyun birkaç gün sonraki iç enerjilerini
karşılaştırınız.
Seçenek 3.3. A Çocuk havuzunun iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji havuzun büyüklüğüne bağlıdır.
1) Çocuk havuzu daha küçük olduğu için iç enerjisi fazladır.
2) Madde miktarı.
3) Madde miktarı az.
4) Hacimle alakalı.
5) Daha küçük.
Kategori 2. Çocuk havuzunun sıcaklığı daha fazladır.
1) Çocuk havuzunun kinetik enerjisi fazla.
2) Ek daha fazladır.
3) Çünkü daha sıcaktır.
4) Çünkü sıcaklığı daha yüksektir.
5) Sıcaklığı daha fazla çünkü.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Çünkü sıvılarda iç enerji karşılaştırılabilir.
2) Isıyla aynı.
3) Q = m.c.∆t.
4) m fazla
Seçenek 3.3. B Yetişkin havuzunun iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji havuzun büyüklüğüne bağlıdır.
1) İç enerjisi sıcaklıklar eşit olduğundan kütle ile doğru orantılıdır.
2) Kütlesi büyük maddenin iç enerjisi fazladır.
3) Tanecik sayısı fazla olanın iç enerjisi fazla olur.
4) İç enerji madde miktarına bağlıdır.
5) Madde miktarıyla doğru orantılı.
6) Kütlesi fazla dolayısıyla Ek, dolayısıyla iç enerjisi fazla.
7) Büyük olan havuz daha fazla enerji depolar.
8) m=kütle artarsa depolanan iç enerji artar.
9) Kütleyle doğru orantılı bence.
10) Daha fazia atom olduğu için.
11) Yetişkin havuzunun hacmi daha büyük.

192

12) Kütleye bağlı.
13) Kütle fazla.
14) m daha büyük.
15) Daha büyük.
16) Daha büyük.
Kategori 2. Isısı fazla olan havuzun iç enerjisi daha fazladır.
1) Isı enerjisi fazla olanın iç enerjisi de fazladır.
2) Isısı büyük olanın iç enerjisi daha büyüktür.
3) Isı ve iç enerji doğru orantılıdır.
4) Daha çok ısınmıştır.
5) Isı büyük > çocuk
6) Çünkü kapasite fazla.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Kütlesi fazla olan sıvının, sıcaklığı daha zor…?
2) Potansiyeli var.
3) Q = m.c.∆t
4) Bilmiyorum.
Seçenek 3.3. C İç enerjileri eşittir.
Kategori 1. Havuzlardaki suyun ortamdan aldıkları ısılar eşittir.
1) Isıları eşit ise iç enerjileri de eşittir.
2) Aynı ortamda aynı ısı, aynı enerji alır.
3) Verilen ısılar eşittir.
4) Verilen ısı aynı.
5) Isı alınmıyor iki ortamda bu yüzden iç enerjileri eşittir.
6) Isıları eşit.
7) mc eşit.
8) Q lar eşit.
Kategori 2. İç enerji havuzun sıcaklığına bağlıdır.
1) Sıcaklıkları eşit olacağı için iç enerjileri de eşittir.
2) İç enerji sıcaklığa bağlı diye biliyorum.
3) Sıcaklık değişimleri eşit, moleküllerin kinetik enerjileri eşit.
4) Sıcaklıkla doğru orantılı.
5) Sıcaklıkla doğru orantılı.
6) Sıcaklık eşitlenir.
Kategori 3. Havuzlardaki su aynıdır.
1) Aynı maddedir bunlar.
2) Aynı madde.
3) Aynı su.
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Kategori 4. İç enerji havuzun büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Hacimle alakası yok.
Kategori 5. Aynı şartlarda oldukların için havuzların iç enerjileri eşittir.
1) İç enerjileri de sonda eşittir.
2) Aynı şartlar altında iç enerjileri eşittir.
3) Aynı binada oldukları için eşit.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Sıcaklık ve kütle orantısı.
2) Madde miktarları aynı.
3) KE+PE çünkü dengeyi sağlar.
4) İç enerji = KE +PE
5) ∆U= Q + W
6) Q = m.c.∆t
7) Q = m.c.∆t
8) Q = m.c.∆t.
9) Q = m.c.∆t.
10) İç enerjileri eşit.
11) Bilmiyorum.
12) Bilmem.
13) Eşit.
14) Aynı.
15) Aynı.
Seçenek 3.3.D İç enerjileri karşılaştırılamaz.
Kategori 1. İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.
1) Isıları karşılaştırılamayacağı için iç enerjileri de karşılaştıramayız.
2) Isıları karşılaştırılamazsa iç enerjileri de karşılaştırılamaz.
3) İç enerji değişimleri karşılaştırılır.
4) Bir maddenin iç enerji değişimi bildiğim formüllerden hesaplanamaz.
5) İç enerjileri hesaplanamaz.
6) Çünkü maddelerin iç enerjilerinden bahsedemeyiz.
7) Sıvıların iç enerjilerinden söz edilemez.
8) Çünkü iç enerjiyi bilemeyiz.
9) Ölçülemez.
10) Ölçülemez.
Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) İç enerjiyi karşılaştırabilmek için ilk ve son enerjiyi bilmemiz gerekir.
2) İlk sıcaklıklarını bilmediğimiz için karşılaştıramayız.
3) Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var.
4) Başka bilgiler de gerekiyor.
5) Taneciklerin sayılarını bilmiyoruz.
6) Kaç gün?
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Kategori 3. Havuzlardaki su aynıdır.
1) Aynı tür maddeden.
2) Aynı madde.
Kategori 4. Havuzların iç enerjisi 0'dır.
1) Çünkü ikisinin de iç enerjisi 0’dır. Isıyla aynıdır.
Kategori 5. Havuzların iç enerjileri değişmez.
1) İç enerjileri değişmez.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) İç enerjinin neye bağlı olduğunu bilmiyorum.
2) İç enerji formülü ne?
3) ∆U=W+Q
4) ∆U=W+Q
5) Bilmiyorum.
6) Bilmiyorum.
7) Bilmiyorum.
Soru 4.1. Büyük ve küçük ekmeklerin fırından çıkarıldıkları andaki ısılarını karşılaştırınız.
Seçenek 4.1.A Büyük ekmeğin ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.
1) Q = m.c.∆t. Sıcaklık değişimleri aynı. Büyük ekmeğin kütlesi daha büyük olduğu için ısısı daha fazladır.
2) Q = m.c. ∆t c’ler ve T’ler eşit, m artarsa Q artar.
3) Q = m.c(eşit).∆t(eşit).m büyük olanın Q büyük olur.
4) İlk sıcaklıkları ve sıcaklık değişimleri eşit olduğundan kütleye bakılır.
5) Q(↑) = m(↑).c.∆t(-). mb>mk
6) Q = m.c. ∆t ilişkisinden ısı madde miktarıyla doğru orantılıdır.
7) m.c. ∆t. Çünkü ısı kütleye bağlıdır. Ve ısı enerji olduğu için büyük ekmekte daha fazladır.
8) Q = m.c.∆t. formülünden kütlesi büyük olanın ısısı daha büyüktür.
9) Çünkü o daha büyük madde miktarı daha fazla Q = m(daha büyük).c. ∆t
10) Çünkü Q = m.c. ∆t olduğu için kütlesi büyük olanın ısısı da büyüktür.
11) Q = m.c. ∆t büyük ekmeğin kütlesi daha fazla olduğu için.
12) Q = m.c. ∆t kütlesi fazla olanın ısısı fazladır.
13) m.c.∆t. kütlesi büyük olanın ısısı daha fazla.
14) m’i büyük olan daha büyük ısı.
15) m.c.∆t=Q kütlesi büyük.
16) Q = m.c.∆t. kütle arttıkça ısı artar.
17) m.c.∆t.’si daha büyük. (büyük ekmeğin)
18) Q = m.c.∆t. m →kütle büyük.
19) Q = m.c.∆t. m →kütlesi fazla olan
20) Q(↑) = m(↑).c.∆t. Büyük olanın ısısı daha büyük.
21) ↑m.c. ∆t= Q, m arttıkça artar.
22) Q = m.c. ∆t Büyük ekmekte daha fazladır.
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23) Q = m.c. ∆t. m’i büyük olan fazla.
24) Q (↑)= m(↑).c. ∆t
25) Q (↑)= m(↑).c.∆t.
26) Isı toplamdır.
27) Kütleyle doğru orantılıdır.
28) Kütleyle doğru orantılıdır.
29) Doğru orantılıdır.
30) Kütlesi fazla olanın ısısı fazladır.
31) Kütle daha fazla ise ısı fazladır.
32) Çünkü kütlesi daha fazladır.
33) Kütlesi büyük olduğu için.
34) Kütlesi fazla olduğu için.
35) Kütlesi daha fazladır.
36) m’i daha çok olduğu için.
37) m’i büyük olanın ısısı büyüktür.
38) m’e bağlı oldukları için.
39) m’de ısı etkili.
40) Kütlesi büyük.
41) Kütlesi fazla.
42) Kütlesi fazla
43) Kütlesi fazla.
44) Isı büyüklük ile orantılıdır.
45) Isı büyüklük ile alakalı.
46) Isı büyüklüğe bağlı.
47) Büyük olduğu için ısısı daha fazla.
48) Çünkü o daha büyük.
49) Büyük ekmek daha büyüktür.
50) Daha büyük olduğu için.
51) Büyük ekmekte daha fazla molekül ve atom var. Isı olarak büyük ekmek daha fazla.
52) Daha çok madde.
53) Daha çok tanecik var.
54) Madde miktarına bağlı.
55) Madde miktarı fazla.
56) Miktarı fazla.
57) Madde miktarı fazla.
58) Madde miktarı çok.
Kategori 2. Büyük ekmek daha fazla ısı alır.
1) Büyük ekmek Q = m.c.∆t.’den m’i büyük olduğu için alacağı ısı da o kadar fazla olur.
2) Ekmekler dış taraftan katılaşmaya başlayacaktır. Temas yüzeyi büyük olan daha fazla ısı alır. Sıcaklık artar.
3) Büyük ekmek daha fazla ısı biriktirir.
4) Alınan ısı miktarı kütleye bağlıdır.
5) Daha fazla enerji depolar.
6) Kütlesi ısı emmiştir
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7) Büyük ekmeğin ısı sığası daha fazladır.
8) mc çünkü ısı sığası daha fazladır.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q aynı enerjiyi alırlar.
2) Isıtıcı aynı.
3) Q = m.c. ∆t
4) Q = m.c. ∆t
5) Q = m.c. ∆t
6) Q = m.c. ∆t
7) Q = m.c. ∆t
8) Q = m.c.∆t.
9) Q = m.c.∆t.
10) Q = m.c.∆t.
11) Q = m.c.∆t.
12) Q = m.c.∆t.
13) Q = m.c. ∆t
14) m.c. ∆t
Seçenek 4.1. B Küçük ekmeğin ısısı daha fazladır.
Kategori 1. Isı ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.
1) Kütleye bağlı.
2) Madde miktarı.
3) Madde miktarı.
4) m’si küçük.
5) daha küçük.
Kategori 2. Küçük ekmek daha çok ısı alır.
1) Küçük daha kolay ısınır.
2) Kütlesi küçük. Daha çok ısınır.
Kategori 3:. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Isı, maddenin sıcaklığına bağlı değildir.
2) Aynı.
Seçenek 4.1.C Isıları eşittir.
Kategori 1. Isı ekmeğin büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Isı madde miktarına bağlı değildir.
2) Isı madde miktarına bağlı değil.
3) Hacimle alakası yok.
Kategori 2. Fırın ekmeklere verdiği eşit ısı verir.
1) Q = m.c.∆t. c’ler eşit aynı fırın old. İçin. Q’lar eşit (Eşit ısı veriliyor)
2) Aynı ortamda aynı ısı alırlar.
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3) Aynı ortam aynı ısıları aldıkları için.
4) Aynı fırında aynı ısı veriliyor.
5) Aynı ortamda aynı miktarda ısı aldıkları için eşittir.
6) Verilen ısı enerjisi aynıdır.
7) Verilen ısı miktarları eşit.
8) Aynı ortamda eşit ısı alırlar.
9) Aynı miktarda ısı alırlar.
10) Aynı ısı verilmiş.
11)Aynı ortamda eşit ısı alır.
12) Aynı ısı verilir.
13) Aynı ocağa konmuşlar, eşit süre konmuşlar.
14) Aynı koşullarda pişirildikleri için.
15) Aynı fırından çıktılar çünkü.
16) m.c.∆t. özdeş ısıtıcı eşit süre.
17) Özdeş ısıtıcı, eşit süre.
18) Aynı ortam.
19) Aynı ortamdır.
20) Kütlesi büyük olan daha az sıcaklık değişimine uğrar. Q = m.c.2t, Q = 2m.c.t.
21) Birinin sıcaklık değişimi küçük kütlesi büyük diğerinin kütlesi küçük sıcaklık değişimi büyüktür. Aynı süre,
aynı ısıtıcı.
22) Q’lar eşit Q = m(↓).c.∆t(↑).
23) Isıyı eşit verdiğimiz için ısı sonda da aynıdır.
24) Q (sbt)= m.c.∆t.
25) Isı alışverişi eşit.
26) Q1=Q2
Kategori 3. Isı maddenin cinsine bağlıdır.
1) Cinsi aynı maddedir.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Isı madde miktarına bağlıdır.
2) Q = m.c. ∆t
3) Q = m.c.∆t.
4) Q = m.c.∆t.
5) Q = m.c.∆t.
6) Q = m.c. ∆t
Seçenek 4.1.D Isıları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Isı ölçülemez/hesaplanamaz.
1) Isı enerjidir. Gerçek değerini bulamayız. Isı değil sıcaklık karşılaştırılabilir.
2) Isı ölçülemez.
3) Ölçülemez.
Kategori 2. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Aynı açıklamaları yapıyorum.
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2) Q = m.c.∆t.
3) m’leri c’leri eşit.
4) Kütle orantısız.
Soru 4.2. Büyük ve küçük ekmeklerin fırından çıkarıldıkları andaki sıcaklıklarını karşılaştırınız.
Seçenek 4.2. A Büyük ekmeğin sıcaklığı daha fazladır.
Kategori 1. Sıcaklık ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.
1) Q = m(→bağlı).c. ∆t
2) m’e bağlı oldukları için.
3) Miktarları aynı ama ekmeğin yüzey alanı daha büyük.
4) Kütleleri farklı olduğu için farklıdır.
5) Boyuta bağlı.
Kategori 2. Büyük ekmek daha fazla ısı alır.
1) Ekmekler dış tarafından katılaşmaya başlayacaktır. Temas yüzeyi büyük olan daha fazla ısı alır sıcaklık
artar.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Fazla kütlede olanın sıcaklık değ. daha azsa küçük olan daha sıcak.
2) Q = m.c. ∆t
Seçenek 4.2. B Küçük ekmeğin sıcaklığı daha fazladır.
Kategori 1. Isı ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.
1) Aynı ısı veriliyor ise küçüğün kütlesi daha küçük bu yüzden daha sıcak.
2) Aynı ısı o zaman küçük olan daha sıcak.
3) Q(aynı) = m(↓).c. ∆t(↓). m ne kadar ↑, ∆t o kadar ↓
4) Q = m.c.2∆t, Q =2 m.c. ∆t
5) Q(eşit) = m(küçük).c(eşit).∆t(büyük olmalı).
6) Q(-) = m(↓).c(-). ∆t(↑)
7) Q = m(↓).c.∆t(↑)
8) m(↓).c.∆T(↑).
9) Q = m.c.∆t. m’i küçükse ∆T daha fazla.
10) Q(küçük)= m.c.∆t (büyük)
11) Q = (m).c.∆t. küçük ekmek daha çok sıcaklık artar.
12) m daha küçük Q sabit ∆t daha büyük.
13) Sıcaklık→Birim molekülün ortalama kinetik enerjisidir. Küçük cismin ortalama KE daha fazladır.
14) Kütlesi küçük olan aynı sürede daha fazla sıcaklık değişimine uğrar.
15) m.c.∆t küçük ekmeğin sıcaklığı daha fazla artar.
16) Küçüğün sıcaklık değişimi daha fazla olur.
17) Kütlesi az olanın sıcaklığı daha çoktur.
18) Kütlesi büyük olanın sıcaklığı azdır.
19) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
20) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
21) Madde miktarı az.
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22) Madde miktarı.
23) Kütlesi daha düşük olduğu için.
24) 3.2. ile aynı→(3.2. A m’i daha azdır.)
25) m’si küçük.
26) m’ine bağlı.
27) Kütleleri farklı.
28) Kütle-ısı ilişkisi.
29) Kütlesi daha azdır.
30) Hacimle ters orantılı.
31) Eşit sürede küçük
32) Aynı.→3.2. (3.2.A Daha küçük.)
33) Daha küçük.
34) m↓
35) m
Kategori 2. Küçük ekmek daha fazla ısı alır.
1) Kütlesi küçük olanın sıcaklığını arttırmak için daha az ısı gerekir.
2) Küçük ekmekler aynı sürede daha çok ısınır. Sıcaklığı fazladır.
3) Küçük olduğu için aldığı ısıyla daha çok ısınacaktır.
4) Daha çok ısı aldığı için sıcaklık daha fazladır.
5) Çünkü küçüktür, daha çabuk ısınır. Sıcaklığı artar.
6) Büyük ekmek çevreye daha çok ısı verir ve sıc.lığı daha fazla azalır.
7)Küçük çok ısınır.
8) Küçük da çok ısınır.
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m.c. ∆t
2) Q = m.c.∆t.
3) Q = m.c.∆t.
4) Q = m.c.∆t.
5) Q = m.c.∆t.
Seçenek 4.2. C Sıcaklıkları eşittir.
Kategori 1. Sıcaklık ekmeğin büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Kütlenin sıcaklıkla ilgisi yok.
2) Sıcaklık kütleye bağlı değil.
3) Sıcaklık kütleye bağlı değildir.
4) Sıcaklık kütleyle ilgili değildir.
5) Sıcaklık kütleyle orantılı değildir.
6) Sıcaklık değişimleri eşittir. Kütleye bağlı değildir.
7) Kütle sıcaklık değişimini etkilemez.
8) Kütle değiştirmez.
9) m’e bağlı değildir.
10) Madde miktarı sıcaklığı değiştirmez.
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11) Madde miktarına bağlı değil.
12) Büyüklükle alakası yoktur.
13) Büyüklük ile alakası yoktur.
14) Hacimle alakası yok.
15) Ortam sıcaklığı ile kendi sıcaklıkları eşitlendikten sonra daha fazla alışveriş olmaz. Sıcaklıkları ısı
kapasitesi ile alakalı olarak yapıldıkları madde aynı olduğu için sıcaklık eşit.
16) Yandaki sorunun (3.2.) cevabı bunun için de geçerli. Madde ve çevresindeki ısı alışverişi sayesinde
sıcaklık eşitlenir.
17) Aynı sıcaklıkta uzun süre pişirildikleri için. Bu sürede sıcaklık eşitlenmiş olur.
18) Çünkü aynı fırında, aynı sıcaklıkla pişiriliyorlar.
19) Yeterince uzun süre ısıtılmış.
20) Aynı fırında aynı hamurla pişirilmiştir.
21) Aynı koşullarda piştikleri için.
22) Aynı fırında piştikleri için.
23) Aynı anda aynı yerde.
24) Aynı sıcaklıkta pişiriliyor.
25) Aynı fırında piştikleri için sıcaklıkları aynıdır.
26) Aynı fırından çıkarıldıkları için sıcaklıkları eşit.
27) Aynı koşullarda pişirilmiş.
28) Aynı fırın.
29) Aynı ortam.
30) Aynıdır. Çünkü aynı ortamda pişirildiler. Aynı etkileşimler var ortamla.
31) Pişmeleri için gereken sıcaklık eşittir.
32) Q = m.c.∆t. ∆t →Sıcaklık değişimleri eşit
33) Sıcaklık değişimleri eşittir.
34) Çünkü sıcaklıkları eşittir.
35) Sıcaklık değişimleri eşit.
36) ∆t eşit.
37) ∆t leri aynı.
38) ∆t ler eşit.
39) Son sıcaklıkları eşit.
40) ∆T
41) Isı fazla kütle fazla, sıcaklık eşit.
Kategori 2. Sıcaklık ortalama enerjidir/değerdir.
1) Sıcaklık ortalamadır.
2) Sıcaklık ortalamadır.
3) Aynı madde. Bir taneciğin enerjisi aynı oranda artar.
Kategori 3. Fırın ekmeklere eşit ısı verir.
1) İkisi de aynı ısıyı emmiştir.
2) Aynı enerji verilmiştir.
3) Aynı miktarda ısı veriliyor.
4) Q’ların kıyaslanmasına göre sıcaklıklar eşittir.
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Kategori 4. Fırın ekmeklere eşit sıcaklık verir.
1) Çünkü aynı sıcaklığı alıyorlar.
Kategori 5. Ekmekler aynı malzemeden yapılmıştır.
1) Aynı madde.
2) İkisi de aynı maddedir.
Kategori 6. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) İkisi de bir ekmeğin olacağı kadar sıcaktır.
2) Sıcaklık madde miktarına bağlıdır.
3) Sıcaklık değişmez.
4) İkisi de pişmiş.
5) Çünkü öteki sorularla aynı.
6) Aynıdır.
7) Aynı.
8) Q = m.c. ∆t, Q = m.c. ∆t, ∆t=∆t
9) Q = m.c. ∆t’den yapılır.
10) Q = m.c. ∆t
11) Q = m.c.∆t.
12) Q = m.c.∆t.
13) Q = m.c.∆t.
14) Q = m(↑).c.∆t(↓).
Seçenek 4.2. D Sıcaklıkları karşılaştırılamaz.
Kategori 1. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Aynı maddedir. Kütle değiştirmez sıcaklığı.
Soru 4.3. Büyük ve küçük ekmeklerin fırından çıkarıldıkları andaki iç enerjilerini karşılaştırınız.
Seçenek 4.3. A Büyük ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.
1) Kütlesi fazla, dolayısıyla Ek, dolayısıyla iç enerjisi fazladır.
2) m=kütle artarsa depolanan iç enerji artar.
3) Büyük ekmek daha fazla enerji depolanır.
4) Kütlesi büyük olanın iç enerjisi fazladır.
5) Kütleyle doğru orantılı bence.
6) Kütlesi daha büyük.
7) Kütlesi büyük ∆U↑
8) Kütleye bağlı.
9) M’e bağlı oldukları için.
10) Madde miktarıyla doğru orantılıdır.
11) Madde miktarına bağlıdır.
12) Daha fazla atom olduğu için.
13) Büyük olduğu içindir.
14) Hacimle alakalı.
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15) Madde miktarı.
Kategori 2. Isısı fazla olan ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.
1) Isısı büyük olanın iç enerjisi fazladır. Çünkü şu anki ortamlarından farklı özdeş ortamlara götürülürse büyük
ısıya sahip olan daha fazla ısı değişimi olacak.
2) Isı enerjisi fazla olanın iç enerjisi de fazla olur.
3) Isısı büyük olanın iç enerjisi de büyüktür.
4) Isısı büyük olanın iç enerjisi fazladır.
5) Isıyla doğru orantılıdır.
6) Isı ile doğru orantılıdır.
7) Isıyla doğru orantılı.
8) Isı ve iç enerji doğru orantılıdır.
9) Biriktirdiği ısıdan dolayı.
10) ∆U = Q + W. Büyük ekmeğin ısısı daha fazladır.
11) Büyük kütlenin ısı kapasitesi fazladır.
12) ∆U=Q(büyük)+W
13) Isısı daha fazladır.
14) Isıyla aynı.
15) Q
Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Çünkü maddelerin iç enerjilerinden bahsedemeyiz.
2) İç enerjiyi görmedik fakat ben mantığımla yaptım.
3) Emin değilim.
4) Çünkü aynı.
5) Q = m.c. ∆t
6) ∆U= Q +W
7) Ek+Ep
8) PE+KE
Seçenek 4.3. B Küçük ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.
Kategori 1. İç enerji ekmeğin büyüklüğüne bağlıdır.
1) Küçük ekmek küçük olduğu için iç enerjisi fazladır.
2) Madde miktarı.
3) Daha küçük
Kategori 2. Sıcaklığı fazla olan ekmeğin iç enerjisi daha fazladır.
1) sıcaklıkla doğru orantılıdır.
2) Sıcaklıkla doğru orantılı.
3) Ek fazladır.
4) Çünkü sıcaklığı daha yüksektir.
5) Çünkü daha sıcaktır.
6) Sıcaklık fazla.
7) Sıcaklık.

203

Kategori 3. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Q = m.c.∆t. KE +PE
2) Q = m.c.∆t.
3) Aynısı.
Seçenek 4.3. C İç enerjileri eşittir.
Kategori 1. Fırın ekmeklere eşit ısı verir.
1) Isıları eşit olduğu için iç enerjileri de eşittir.
2) Isıları eşitse iç enerjileri eşittir.
3) Isıları eşitse iç enerjileri de eşittir.
4) Aynı ortamda ısı ve iç enerji eşittir.
5) Verilen enerjiler eşit olduğundan eşittir.
6) Verilen ısı aynı.
7) Isıları eşit.
8) Isıyı eşit verdiğimiz için sonda da aynıdır.
9) Q=U
Kategori 2. İç enerji ekmeğin sıcaklığına bağlıdır.
1) İç enerji sıcaklığa bağlı diye biliyorum.
2) Sıcaklık değişimleri eşit, kinetik enerjileri eşit.
3) İç enerji kinetik enerjiyle doğru orantılıdır.
Kategori 3. Ekmekler aynı malzemeden yapılmştır.
1) Aynı madde.
2) Cinsine bağlı.
3) Aynı ekmek.
Kategori 4. İç enerji ekmeğin büyüklüğüne bağlı değildir.
1) Hacimle alakası yok.
Kategori 5. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Sıcaklık ve kütle orantısı.
2) İç enerji = KE + PE
3) İç enerji= pe+ke
4) Q = m.c.∆t
5) Q = m.c.∆t.
6) Bilmiyorum.
7) Aynı.
Seçenek 4.3.D İç enerjileri karşılaştırılamaz.
Kategori 1. İç enerji ölçülemez/hesaplanamaz.
1) İç enerji değişimleri karşılaştırılır.
2) iç enerjileri karşılaştırılamaz.
3) Isıları karşılaştırılamaz.
4) Ölçülemez.
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5) Ölçülemez.
6) İç enerji bilinemez.
7) Çünkü iç enerjiyi bilemeyiz.
Kategori 2. Yeterli bilgi verilmemiş.
1) 3.3.’deki gibi düşünüyorum. İç enerjiyi karşılaştırabilmek için ilk ve son enerjiyi bilmemiz gerekir.
2) İlk sıcaklıklarını bilmediğimiz için karşılaştıramayız.
3) Başka bilgiler de gerekiyor.
Kategori 3. İç enerjileri değişmez.
1) İç enerjileri değişmez.
Kategori 4. Eksik veya anlamsız ifadeler.
1) Aynı tür maddeden.
2) Aynı madde.
3) Katı oldukları için.
4) Katılarda iç enerjileri karşılaştıramayız.
5) Bağlantısı yoktur kütleler arasında.
6) İç enerji formülünü bilmiyorum.
7) Bilmiyorum.
8) Bilmiyorum.
9) W+Q=∆U
10) Bilmiyorum
11) Bilmiyorum.
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TESTİ" B FORMU
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EK-4. NİHAİ ÇALIŞMADA UYGULANAN ÜÇ-AŞAMALI "ISI, SICAKLIK VE İÇ
ENERJİ KAVRAM TESTİ" A FORMU
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EK-5. NİHAİ ÇALIŞMADA UYGULANAN "ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ KAVRAM
TESTİ" B FORMU
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EK-6. DOĞRU CEVAP ANAHTARLARI
“ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ KAVRAM TESTİ" A FORMU'NUN DOĞRU CEVAP
ANAHTARI

ALT SORULAR

Madde
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.

TEMEL SORULAR
I.
II.
III. IV.
D
D
D
D
E
E
E
E
A
A
A
A
C
C
C
C
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A

“ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ KAVRAM TESTİ" B FORMU'NUN DOĞRU CEVAP
ANAHTARI

"Sıcaklık ve Isı" testi

"Isı ve İç Enerji" testi

Madde

Sıcaklık

Isı

Madde

Isı

İç Enerji

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.

C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A

d
c
a
d
c
a
d
c
a
d
c
a

1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
5.1.
5.2.

D
C
A
D
C
A
D
C
A
D
C
A

a
a
a
a
a
a
b
a
a
b
a
a

D
A

D
A
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EK-7. ÜÇ-AŞAMALI "ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ KAVRAM TESTİ" A
FORMU'NDAKİ KAVRAM YANILGISINI İŞARET EDEN CEVAP SEÇENEKLERİ
Kavram Yanılgısı

Madde

Kavram Yanılgısı Seçenekleri

IS.I

I.1.1.A, I.1.2.A, I.1.3.A
VEYA
I.1.1.B, I.1.2.A, I.1.3.A

IS.II

II.1.1.A, II.1.2.A, II.1.3.A
VEYA
II.1.1.B, II.1.2.A, II.1.3.A

IS.III

III.1.1.A, III.1.2.A, III.1.3.A
VEYA
III.1.1.B, III.1.2.A, III.1.3.A

IS.IV

IV.1.1.A, IV.1.2.A, IV.1.3.A
VEYA
IV.1.1.B, IV.1.2.A, IV.1.3.A

S.I

I.2.1.A, I.2.2.A, I.2.3.A
VEYA
I.2.1.B, I.2.2.A, I.2.3.A

S.II

II.2.1.A, II.2.2.A, II.2.3.A
VEYA
II.2.1.B, II.2.2.A, II.2.3.A

S.III

III.2.1.A, III.2.2.A, III.2.3.A
VEYA
III.2.1.B, III.2.2.A, III.2.3.A

S.IV

IV.2.1.A, IV.2.2.A, IV.2.3.A
VEYA
IV.2.1.B, IV.2.2.A, IV.2.3.A

Bir cismin ısısı cismin büyüklüğüne bağlıdır.

Bir cismin sıcaklığı cismin büyüklüğüne bağlıdır.

İÇ.I

İÇ.II
İç enerji cismin sahip olduğu ısı miktarıdır.
İÇ.III

İÇ.IV

I.3.1.A, I.3.2.D, I.3.3.A
VEYA
I.3.1.B, I.3.2.D, I.3.3.A
VEYA
I.3.1.C, I.3.2.C, I.3.3.A
II.3.1.A, II3.2.D, II.3.3.A
VEYA
II.3.1.B, II3.2.D, II.3.3.A
VEYA
II.3.1.C, II3.2.C, II.3.3.A
III.3.1.A, III.3.2.D, III.3.3.A
VEYA
III.3.1.B, III.3.2.D, III.3.3.A
VEYA
III.3.1.C, III.3.2.C, III.3.3.A
IV.3.1.A, IV.3.2.D, IV.3.3.A
VEYA
IV.3.1.B, IV.3.2.D, IV.3.3.A
VEYA

IV.3.1.C, IV.3.2.C, IV.3.3.A
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EK-8. "ISI, SICAKLIK VE İÇ ENERJİ KAVRAM TESTİ" B FORMU'NUN "SICAKLIK
VE ISI" TESTİNDEKİ KAVRAM YANILGISINI İŞARET EDEN CEVAP
SEÇENEKLERİ
Kavram Yanılgısı

Maddeler

Kavram Yanılgısı
Seçenekleri

s.1

1.1.A,1.2.A,1.3.A
VEYA
1.1.B,1.2.A,1.3.A

s.3

3.1.A, 3.2.A, 3.3.A
VEYA
3.1.B, 3.2.A, 3.3.A

s.2

2.1.A, 2.2.A, 2.3.A
VEYA
2.1.B, 2.2.A, 2.3.A

s.4

4.1.A, 4.2.A, 4.3.A
VEYA
4.1.B, 4.2.A, 4.3.A

ı.1

1.1.a, 1.2.a, 1.3.a
VEYA
1.1.b, 1.2.a, 1.3.a

ı.3

3.1.a, 3.2.a, 3.3.a
VEYA
3.1.b, 3.2.a, 3.3.a

ı.2

2.1.a, 2.2.a, 2.3.a
VEYA
2.1.b, 2.2.a, 2.3.a

ı.4

4.1.a, 4.2.a, 4.3.a
VEYA
4.1.b, 4.2.a, 4.3.a

Bir cismin sıcaklığı cismin büyüklüğüne bağlıdır.

Bir cismin sıcaklığı cismin yapıldığı malzemenin
cinsine bağlıdır.

Bir cismin ısısı cismin büyüklüğüne bağlıdır.

Bir cismin ısısı cismin yapıldığı malzemenin
cinsine bağlıdır.
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EK-9. "SICAKLIK VE ISI" TESTİNDEKİ KAVRAM YANILGISINI İŞARET EDEN
CEVAP SEÇENEKLERİNİN YENİ KODLAMAYA GÖRE İNCELENMESİ
Kavram Yanılgısı: Isı ve sıcaklık aynıdır.

[(1.1.A VE 1.1.a) VEYA
(1.1.B VE 1.1.b) VEYA
(1.1.C VE 1.1.c) VEYA
(1.1.D VE 1.1.d)]
5.1.A VEYA B VE C
VE
5.2.A

VEYA

[(2.1.A VE 2.1.a) VEYA
(2.1.B VE 2.1.b) VEYA
(2.1.C VE 2.1.c)VEYA
(2.1.D VE 2.1.d)]
VEYA

VE
VE

VE
VE

[(1.2.A VE 1.2.a) VEYA
(1.2.B VE 1.2.b) VEYA
(1.2.C VE 1.2.c)]

[(2.2.A VE 2.2.a) VEYA
(2.2.B VE 2.2.b) VEYA
(2.2.C VE 2.2.c)]

VE

VE

(1.3.A VE 1.3.a)

(2.3.A VE 2.3.a)

Tablonun devamı aşağıdadır.

[(3.1.A VE 3.1.a) VEYA
(3.1.B VE 3.1.b) VEYA
(3.1.C VE 3.1.c) VEYA
(3.1.D VE 3.1.d)]
5.1.A VEYA B VE C
VE
5.2.A

VEYA

[(4.1.A VE 4.1.a) VEYA
(4.1.B VE 4.1.b) VEYA
(4.1.C VE 4.1.c)VEYA
(4.1.D VE 4.1.d)]
VEYA

VE
VE

VE
VE

[(3.2.A VE 3.2.a) VEYA
(3.2.B VE 3.2.b) VEYA
(3.2.C VE 3.2.c)]

[(4.2.A VE 4.2.a) VEYA
(4.2.B VE 4.2.b) VEYA
(4.2.C VE 4.2.c)]

VE

VE

(3.3.A VE 3.3.a)

(4.3.A VE 4.3.a)
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EK-10. "ISI VE İÇ ENERJİ" TESTİNDEKİ KAVRAM YANILGISINI İŞARET EDEN
CEVAP SEÇENEKLERİNİN YENİ KODLAMAYA GÖRE İNCELENMESİ
Kavram Yanılgısı: Isı ve iç enerji aynıdır.

5.1.A VEYA B VE C
VE
5.2.A
VEYA

[(1.1.A VE 1.1.a) VEYA
(1.1.B VE 1.1.b) VEYA
(1.1.C VE 1.1.c) VEYA
(1.1.D VE 1.1.d)]

[(2.1.A VE 2.1.a) VEYA
(2.1.B VE 2.1.b) VEYA
(2.1.C VE 2.1.c)VEYA
(2.1.D VE 2.1.d)]

VE

VE

[(1.2.A VE 1.2.a) VEYA
(1.2.B VE 1.2.b) VEYA
(1.2.C VE 1.2.c)]

VE

VEYA

[(2.2.A VE 2.2.a) VEYA
(2.2.B VE 2.2.b) VEYA
(2.2.C VE 2.2.c)]

VE
VE

VE

(1.3.A VE 1.3.a)

(2.3.A VE 2.3.a)

Tablonun devamı aşağıdadır.

5.1.A VEYA B VE C
VE
5.2.A
VEYA

[(3.1.A VE 3.1.a) VEYA
(3.1.B VE 3.1.b) VEYA
(3.1.C VE 3.1.c) VEYA
(3.1.D VE 3.1.d)]

[(4.1.A VE 4.1.a) VEYA
(4.1.B VE 4.1.b) VEYA
(4.1.C VE 4.1.c)VEYA
(4.1.D VE 4.1.d)]

VE

VE

[(3.2.A VE 3.2.a) VEYA
(3.2.B VE 3.2.b) VEYA
(3.2.C VE 3.2.c)]

VE

VEYA

[(4.2.A VE 4.2.a) VEYA
(4.2.B VE 4.2.b) VEYA
(4.2.C VE 4.2.c)]

VE
VE

VE

(3.3.A VE 3.3.a)

(4.3.A VE 4.3.a)
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EK-11. ÖĞRENME YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİ

231

EK-12. DUYUŞSAL KARAKTERİSTİKLER ÖLÇEĞİ
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EK-13. ARAŞTIRMA İZİNLERİ
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