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Bu araştırmanın amacı; artırılmış gerçeklik destekli argümantasyon 
yönteminin yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısına olan 
etkisini incelemektir. Bu amaca göre araştırmada, yedinci sınıf 
öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” 
konusundaki başarılarına artırılmış gerçeklik destekli argümantasyon 
yönteminin etkisi incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemi kullanılarak 
yürütülen araştırmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın 
örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kayseri ili Melikgazi 
ilçesindeki bir devlet okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören 105 
öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma altı hafta sürmüştür. Veriler 
“Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusuna yönelik 
hazırlanan ön test ve son test olarak kullanılan başarı testi ile 
toplanmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS paket 
programı ile analiz edilmiştir. Grupların ön test puanları arasındaki 
farklılığın belirlenmesi için tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Elde 
edilen analiz sonuçları aracılığıyla deney ve kontrol grupları 
belirlenmiştir. Ön test ve son test sonuçları bağımsız örneklem t testi ile 
analiz edilmiştir. 

Konunun öğretiminde deney grubu öğrencilerine artırılmış gerçeklik 
destekli argümantasyon yöntemi kullanılırken, kontol grubunda mevcut 
öğretim programı uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında gruplar 
arasında akademik başarı açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark 
olduğu tespit edilmiştir.

Turkuaz Kongre Organizasyonu
Fuarcılık Yayıncılık Eğitim 
Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
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ÖNSÖZ 

Bu araştırmanın amacı; artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin yedinci sınıf öğrencilerinin akademik 
başarısına olan etkisini incelemektir. Bu amaca göre araştırmada, 
yedinci sınıf öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf 
Maddeler” konusundaki başarılarına artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin etkisi incelenmiştir. Nicel araştırma 
yöntemi kullanılarak yürütülen araştırmada yarı deneysel desen 
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında Kayseri ili Melikgazi ilçesindeki bir devlet okulunun 
yedinci sınıfında öğrenim gören 105 öğrenci oluşturmaktadır. 
Çalışma altı hafta sürmüştür. Veriler “Maddenin Tanecikli 
Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusuna yönelik hazırlanan ön test 
ve son test olarak kullanılan başarı testi ile toplanmıştır. Veri 
toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS paket programı ile 
analiz edilmiştir. Grupların ön test puanları arasındaki farklılığın 
belirlenmesi için tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Elde 
edilen analiz sonuçları aracılığıyla deney ve kontrol grupları 
belirlenmiştir. Ön test ve son test sonuçları bağımsız örneklem t 
testi ile analiz edilmiştir. Konunun öğretiminde deney grubu 
öğrencilerine artırılmış gerçeklik destekli argümantasyon yöntemi 
kullanılırken, kontol grubunda mevcut öğretim programı 
uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında gruplar arasında 
akademik başarı açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark 
olduğu tespit edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik ve 
Fen Bilimleri Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalında 
yüksek lisans tezinden  yola çıkılarak oluşturulan bu eserin 
gelecekte yapılacak olan  araştırmalara katkı sağlaması dileğiyle…

Tuba GÜLER

Emine GÜNERİ 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz çağda teknolojinin gelişimi her geçen gün 
hızla artmaktadır. Bununla birlikte bireyler teknolojiye kolay 
ulaşabilmekte ve her alanda kullanımına hâkim olabilmektedir. Bu 
sayede her an ulaşılabilecek uzaklıkta olan teknoloji ile birçok 
bilgiye ulaşmak mümkündür. Buna paralel olarak bilimsel bilgi de 
teknolojiye bağımlı bir biçimde aynı hızda gelişmektedir (Özcan, 
Aktamış ve Hiğde, 2018). Bilimsel bilginin ve teknolojinin hızla 
geliştiği günümüzde, fen bilimleri eğitimine duyulan ihtiyaç da 
artmaktadır. Bireylerin bilimsel bilgiyi teknolojik açıdan 
kullanabilmeleri için iyi bir fen bilimleri eğitimi almaları oldukça 
önemlidir (Hofstein, Eilks ve Bybee, 2011).  

Fen bilimleri eğitiminin iyi olması, fen bilimleri öğretimiyle 
doğrudan ilgilidir. Bu nedenle ülkemizde fen bilimleri eğitimi 
defalarca gözden geçirilmiştir. 2005 yılında uygulamaya girip 2013 
ve 2018 yıllarında tekrar düzenlemeye gidilen fen bilimleri dersi 
öğretim programında, yapılandırmacı eğitim felsefesi 
benimsenmiştir (MEB, 2005; MEB, 2018). Yapılandırmacı 
yaklaşım; öğrenme ortamlarında öğrenciyi merkeze alan, 
öğrencinin ön bilgilerini kullanarak yeni bilgilerin 
yapılandırılmasına olanak tanıyan, öğrencinin aktif olmasını 
sağlayarak, öğretmenin rehber konumunda olmasını hedefleyen 
bir yaklaşımdır (Steffe ve Gale, 1995; Von Glasersfeld, 1995).  

Fen eğitiminde, yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme ortamlarında 
uygulanması esnasında birçok yöntem kullanılmaktadır. Öğrenci 
merkezli olan bu yöntemlerden birisi de argümantasyon 
yöntemidir. Argümantasyon yöntemi, bireylerin üst düzey bilişsel 
becerilerine, sorgulama yeteneklerine ve yaratıcı-eleştirel 
düşünmelerine büyük katkı sağlayan bir yöntemdir (Jimenez 
Aleixander ve Erduran, 2007). Bu yöntemde argüman ve argüman 
ortamı oluşturmak öncelikli bir durumdur. Argüman oluşturma 
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yani argümantasyon süreci fen eğitiminde önemli bir yere sahiptir. 
Bireylerin kendi fikirlerini delillerle destekleyip karşı tarafın fikrini 
yine deliller yardımıyla çürütmesi argümantasyon olarak 
adlandırılır (Berland ve Reiser, 2011; Toulmin, 2003).  

Argümantasyon yöntemi önceleri tek başına kullanılırken (Altun, 
2010; Tümay, 2008) son yıllarda teknoloji ile ilgili araçlarla 
destekleme durumu oluşmuştur (Demirel, 2017; Özdem Köse, 
2019). Çünkü bilgiye ulaşmak, bilgiyi sorgulamak, araştırmak ve 
kritik düşünebilmek teknoloji sayesinde daha kolay ve önemli hale 
gelmiştir (Ergin, Şahin Pekmez ve Öngel Erdal, 2005). Yani 
teknolojide gerçekleşen hızlı gelişmeler, teknolojinin birçok alanla 
etkileşimini ve önemini artırdığı gibi, eğitim alanında da oldukça 
önemli bir unsur haline gelmiştir (Küçük, Yılmaz ve Göktaş, 
2014). 

Teknolojinin gelişmesi eğitim ortamlarında ciddi dönüşümlere yol 
açmıştır. Bu da eğitimde bazı değişikliklerin oluşmasını ve 
geleneksel yöntemlerin dışına çıkılmasını kaçınılmaz hale 
getirmiştir (Akkoyunlu, 2002). Yani eğitim ortamlarının 
teknolojiye ayak uyduracak şekilde geliştirilmesi ve ders kitaplarına 
alternatif kaynakların oluşturulmasının gerekliliğinden 
bahsedilebilir. Tam da bu noktada fen bilimleri dersi teknolojinin 
kolaylıkla entegre edilebileceği bir derstir. Özellikle soyut 
kavramları içeren üniteler teknoloji sayesinde somut gerçekliklere 
ulaşabilir (Omurtak, 2019; Yiğit ve Akdeniz, 2003). Aslında fen 
bilimleri dersi denilince akla ilk olarak deney ve laboratuvar 
gelmesine rağmen çoğu eğitim kurumunun bu anlamda yetersiz ve 
eksik olduğu görülmektedir (Akdeniz, Çepni ve Azar, 1998; Geçer 
ve Özel, 2012; Yang ve Heh, 2007). Bu gibi durumlarda teknoloji 
oldukça önem kazanmaktadır. Teknoloji bu anlamda deney ve 
gözlemleri sanal ortamda gerçekleştirebilme imkânı 
sağlayabilmekte ve soyut kavramları somutlaştırabilmektedir 
(Finkelstein, Perkins, Adams, Kohl ve Podolefsky, 2005; Kul, 
2019; Shelton ve Hedley, 2002). Bu da artık bilgisayar, tablet ve 
telefonlarla mümkündür. 
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Son yıllarda bilgisayar, tablet ve telefonların çoklu öğrenme 
ortamları oluşturarak soyut kavramları somut hale getirmede 
oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. Bu araçları kullanarak uygun 
ortamı sağlayan birçok uygulama vardır. Bu uygulamalardan biri 
de artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarıdır. Artırılmış gerçeklik, 
gerçek ortam ile sanal ortamı anlık olarak bir araya getiren 
teknoloji olarak tanımlanabilir (Azuma, 1997). Artırılmış 
gerçekliğin farklı alanlarda eski bir geçmişi olmasına rağmen eğitim 
alanında oldukça yeni bir yaklaşım olduğu söylenebilir (Fleck, 
Hachet ve Bastien, 2015; Vilkoniene, 2009; Wu, Lee, Chang ve 
Liang, 2013). Birçok derste alternatif kaynak olarak kullanılan 
artırılmış gerçeklik (AG) öğrencilerin öğrenmeleri üzerinde 
oldukça etkilidir. Öğrenmelerin anlamlı hale gelmesinde de büyük 
rol oynamaktadır (Dunleavy, Dede ve Mitchell, 2009). 

Artırılmış gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin derse olan ilgilerini 
artıran, dikkat çekici bir unsur olarak kullanılabilmektedir (Delello, 
2014; Tomi ve Rambli, 2013; Winn, Windschitl, Fruland ve Lee, 
2002). Derse dikkati çekilen öğrencilerin derse odaklanma süreleri 
artacak ve haliyle başarıyı beraberinde getirecektir (Wagner ve 
Barakonyi, 2003; Winkler, Herczeg ve Kritzenberger, 2002). Bu 
şekilde öğrencide hem bilgi hem beceri seviyesi artacaktır. 
Özellikle fen bilimleri dersinde yer alan soyut ve anlaşılması güç 
olan konular, somut ve anlaşılması kolay bir hale gelecektir. 
Bununla birlikte uygulama yalnızca soyut kavramları 
somutlaştırmada değil, merak duyma ve sorgulamada da oldukça 
etkilidir. Çünkü uygulama sayesinde objeler üç boyutlu görülebilir, 
açı değiştiğinde farklı noktalardan görüş açısı sağlanabilir ve 
parçalara bölünüp inceleme imkânı sunabilir (Demirel, 2017). 
Böylelikle öğrencinin sahip olduğu görüşler desteklenebilir, 
gelişebilir veya çürüyebilir.  

1.1. Problem Durumu 

Kayseri ili Melikgazi ilçesi yedinci sınıf öğrencilerinin “Maddenin 
Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusundaki başarılarına 
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artırılmış gerçeklik destekli argümantasyon yönteminin etkisi 
nedir? 

1.1.1 Alt Problemler 

1. Kayseri ili Melikgazi ilçesi yedinci sınıf deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” 
konusuna ait ön testleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

2. Kayseri ili Melikgazi ilçesi yedinci sınıf deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” 
konusuna ait son testleri arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

1.1.2 Hipotezler 

Araştırmanın alt problemleri ile ilgili null (sıfır) hipotezler 
aşağıdaki gibidir: 

1. Kayseri ili Melikgazi ilçesi yedinci sınıf deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” 
konusuna ait ön testleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

2. Kayseri ili Melikgazi ilçesi yedinci sınıf deney ve kontrol grubu 
öğrencilerinin “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” 
konusuna ait son testleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; yedinci sınıf “Maddenin Tanecikli Yapısı” 
ve “Saf Maddeler” konusunda, artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin öğrencilerin başarısına olan etkisini 
incelemektir.  

1.3. Araştırmanın Önemi 

Alan yazın incelendiğinde, artırılmış gerçeklik uygulamalarına 
yönelik gerek yurt içi gerek yurt dışında yapılan birçok çalışma 
mevcuttur (Dunleavy, Dede ve Mitchell, 2009; Baysan, 2015). 
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Artırılmış gerçeklik uygulaması ile ilgili yapılan çalışmalar son 
yıllarda artış göstermiştir (Kul, 2019). Özellikle ülkemizde eğitim 
alanında yapılan ilk çalışma İbili’nin (2013) yaptığı çalışmadır. 
Daha sonra eğitim alanında yapılan çalışmalar peyderpey artmış 
olup, 2019 yılında biraz daha hızlı artış göstermiştir. Bu bağlamda 
eğitim alanında diğer yöntemler kadar çok olmasa da gerek 
ülkemizde, gerek yurt dışında yapılan çalışmalar mevcuttur 
(Akkuş, 2016; Akçayır, 2018; Altıntaş, 2018; Baysan, 2015; Delello, 
2014; Ekici, 2019; Gün, 2014; Kara, 2018; Kuzgun, 2019; Küçük, 
2015; Işık, 2019; Özbek, 2018; Perez Lopez ve Contero, 2013; 
Poçan, 2019; Resch, 2013; Squire ve Klopfer, 2007; Tosun, 2016; 
Yetişir, 2019). Örneğin; Küçük (2015), artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını tıp öğrencilerinin anatomi dersinde kullanmıştır. 
Akademik başarının ölçümü ve AG hakkında görüşlerin alınması 
istenen çalışmada, başarının arttığı ve olumlu görüş geliştiği 
yönünde sonuç alınmıştır. Perez Lopez ve Contero (2013) 
tarafından yapılan bir başka çalışmada ise üçüncü sınıf 
öğrencilerinin kavram yanılgıları üzerine çalışılmıştır. Çalışma 
sonucunda artırılmış gerçekliğin, kavram yanılgılarının 
giderilmesinde uygun bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır. 
Yıldırım (2019) ise, artırılmış gerçeklik ile desteklenmiş mevsimler 
materyallerini okul öncesi öğrencilerinin dil ve kavram gelişimine 
olan etkisini incelemiştir. Nicel yöntem ile yapılan bu çalışmada 
deney ve kontrol grubu belirlenmiş ve sonucun deney grubu lehine 
olduğu görülmüştür.  

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının, eğitim alanında yapılan 
araştırmaları tarandıktan sonra spesifik olarak fen bilimleri dersine 
yönelik yapılan çalışmalar incelenmiştir. Alan yazın taramasına 
göre yapılan araştırmaların birçoğu fen bilimleri alanında 
çalışılmıştır (Ateş, 2018; Akçayır, 2016; Çankaya, 2019; Demirel, 
2019; Erbaş, 2016; Eroğlu, 2018; Fidan, 2018; Güngördü, 2018; 
Majid ve Husain, 2014; Ibanez, Di Serio, Villaran Molina ve 
Delgado Kloos, 2015; Kızılca, 2019; Kul, 2019; Nunez, Quiros, 
Nunez, Carda ve Camahort, 2008; Önder, 2016; Patirupanusura, 
2012; Sırakaya, 2015; Şahin, 2017; Şentürk, 2018; Türksoy, 2019; 
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Yıldırım, 2019). Örneğin; Coşkun (2019), artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını yedinci sınıf “Hücre ve Bölünmeler” ünitesinde 
kullanmıştır. Çalışmada akademik başarı ve teknolojiye yönelik 
tutumlar incelenmiştir. Nicel yöntem kullanılarak çalışılan 
araştırmanın sonucu deney grubu lehinedir. Yani deney grubunun 
akademik başarısı ve teknolojiye yönelik tutumları, kontrol 
grubuna göre anlamlı düzeyde farklıdır. Çankaya (2019) ise, 
yedinci sınıf öğrencilerinin “Dünya ve Evren” konusundaki başarı, 
tutum ve motivasyona olan etkisini incelemiştir. Deney ve kontrol 
grupları oluşturulan çalışmada sonucun deney grubu lehine olduğu 
görülmüştür. Yani artırılmış gerçeklik başarı, tutum ve 
motivasyonu artırmıştır. Bir başka çalışma da Ibanez, Di Serio, 
Villaran Molina ve Delgado Kloos (2015) tarafından yapılmıştır. 
Yapılan çalışmanın amacı elektromanyetizmanın temel ilkelerini 
AG ile öğretmektir. Çalışma sonucunda artırılmış gerçekliğin konu 
ile ilgili öğrenmeyi kolaylaştırdığı sonucuna varılırken; manyetizma 
konusunu öğretmek için etkili ve uygun bir uygulama olduğu 
yönünde görüşler belirtilmiştir.  

Artırılmış gerçeklik ile ilgili çalışmalar tarandıktan sonra, 
argümantasyon yöntemine yönelik araştırmalar incelenmiştir. 
Argümantasyon yöntemine yönelik gerek yurt içi gerek yurt 
dışında olmak üzere birçok çalışma bulunmaktadır (Akman, 2019; 
Aksoy, 2019; Aydoğdu Demir, 2019; Bell ve Linn, 2000; Chin ve 
Osborne, 2010; Cho, 2001; Çinici, Özden, Akgün, Herdem, 
Karabiber ve Deniz, 2014; Dawson ve Venville, 2009; Glassner, 
Weinstock ve Neuman, 2005; Günel, Kıngır ve Geban, 2012; 
Kind, Kind, Hofstein ve Wilson, 2011; Kutluca, 2016; Larrain, 
2017; McNeill ve Pimentel, 2010; Özcan, Aktamış ve Hiğde, 2018; 
Polat, 2014; Qhobela, 2012; Riemeier, Fleischhauer, Rogge ve 
Aufschnaiter, 2010; Sadler, 2006; Sadıç, 2019; Sampson ve Clark, 
2008; Yılmazçelik, 2020). Örneğin; Aydoğdu Demir (2019), 
argümantasyon yönteminin, yedinci sınıf sosyal bilimler dersinde 
öğrencilerin akademik başarılarına, bilgilerin kalıcı oluşuna ve 
tutumlarına etkisini inceleyerek görüşlerini belirlemeyi 
amaçlamıştır. Kaya, Cetin ve Erduran (2014) ise Sampson ve Clark 
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(2006) tarafından geliştirilmiş olan “Argümantasyon Testi” ni 
Türkçe ’ye çevirerek geçerlik güvenirlik çalışmalarını yapmıştır. Bir 
başka çalışmada Larrain (2017), argümantasyon oluştururken hayal 
gücünün rolünü gözlem aracılığı ile incelemiştir. Çalışma sonucuna 
göre hayal gücünün, argüman oluşturmada önemli bir yere sahip 
olduğu ve bilimsel tartışma ortamı için hayal gücünün çok güçlü 
bir unsur olduğu sonucuna varmıştır. 

Yapılan alan yazın taramasına göre; fen bilimleri dersine yönelik 
yapılan birçok araştırmada argümantasyon yönteminin kullanıldığı 
dikkat çekmektedir (Arlı; 2014; Aslan, 2018; Aufschnaiter, 
Erduran, Osborne ve Simon, 2008; Balcı, 2015; Büber, 2015; 
Ceylan, 2012; Cin, 2013; Chin ve Osborne, 2010; Çınar, 2013; 
Demirbağ, 2011; Deveci, 2009; Doğru, 2016; Dori, Tal ve 
Tsaushu, 2003; Erdoğan, 2010; Fettahlıoğlu, 2012; Gençoğlan, 
2017; Güler, 2016; Hasançebi, 2014; Kabataş Memiş, 2011; Kılıç, 
2019; Newton, Driver ve Osborne, 1999; Osborne Erduran ve 
Simon, 2004; Özkara, 2011; Tekeli, 2009; Ulu ve Bayram, 2015; 
Uluay, 2012; Üstünkaya ve Savran Gencer, 2012; Yalçın, 2019; 
Yan ve Erduran, 2008; Yerrick, 2000; Yeşilyurt, 2014; Yeşildağ 
Hasançebi ve Günel, 2013). Örneğin; Aufschnaiter, Erduran, 
Osborne ve Simon (2008), ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri 
dersindeki argümantasyon süreçlerinin gelişimlerini 
incelemişlerdir. Aslan (2018) tarafından yapılan çalışmada, 
argümantasyon yönteminin, yedinci sınıf öğrencilerinin elektrik 
konusu üzerindeki akademik başarı, bilimsel süreç ve problem 
çözme becerilerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma sonucunda öğrencilerin akademik başarılarında artış 
gözlendiği, ancak bilimsel süreç ve problem çözme becerilerinde 
bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Toulmin argüman modeline 
göre yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin bilgi ve anlama 
düzeylerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Osborne, Erduran ve 
Simon (2004) ise, 12 fen bilimleri öğretmeni ile yaptıkları ve 
çalışmanın iki yıl sürdüğü bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. 
Araştırmalarında argümantasyonu destekleyen materyaller 
geliştirmeyi ve öğretmenlerin argümantasyon süreçlerindeki 
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gelişmeyi değerlendirmek istemişlerdir. Sonuç olarak 
argümantasyon kalitelerinde artış gözlenmiştir. Üstünkaya ve 
Savran Gencer (2012) tarafından yapılan bir çalışmada ise, 
argümantasyon etkinliklerinin, altıncı sınıf öğrencilerinin dolaşım 
sistemi konusundaki akademik başarısına olan etkisi incelenmiştir. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin akademik başarısında artış 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca argümantasyon yönteminin, 
fen eğitiminde dört amaca hizmet ettiği de bilinen bir gerçektir. Bu 
amaçlar; öğrencilerin kavramsal anlamalarını, araştırma 
yeteneklerini, bilimsel epistemolojilerini geliştirme ve sosyal 
etkinlik kapsamında bilimi anlama şeklinde sıralanabilir 
(Üstünkaya ve Savran Gencer, 2012). 

Son olarak “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” 
konusuna yönelik de alan yazın taraması yapılmıştır. Yapılan 
tarama sonrasında yine birçok çalışma olduğu saptanmıştır 
(Aydemir, 2017; Başkalyoncu, 2017; Erden Alan, 2019; Gök, 2019; 
Kılıçoğlu, 2019; Kızkapan, 2019; Korkmaz, 2018; Öksüz, 2019; 
Öztürk, 2017; Yıldız, 2017). Yapılan çalışmalar incelendiğinde 
soyut bir konu olması sebebiyle öğrencilerin zorlandığı, bu 
nedenle de bu konuların anlatımı üzerine birçok yöntem denendiği 
görülmüştür.  

Bu çalışmaya başlandığında ülkemizde, yedinci sınıf düzeyine ait 
“Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konularından 
ziyade astronomi konularına yönelik çalışmalar bulunmaktaydı 
(Demirel, 2017; Sırakaya, 2015; Şahin, 2017). Ancak çalışmaya 
başlandıktan birkaç ay sonra aynı konulara ait çalışmalar ortaya 
çıkmaya başladı (Ateş, 2018; Eren, 2019; Güngördü, 2018; Kul, 
2019).  

Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile ilgili yapılan tüm çalışmalar 
incelendiğinde uygulamanın soyut konular üzerinde akademik 
başarıyı artırdığı yönünde çalışmalar olduğu kolaylıkla 
görülmektedir (Sırakaya, 2015). Argümantasyon ile ilgili yapılan 
çalışmalara bakıldığında ise yine yöntemin akademik başarıyı 
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olumlu yönde etkilediğine dair çalışmalara rastlanmaktadır 
(Küçük, 2015; Yıldırım, 2019). Ayrıca artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin de akademik başarıyı artırdığı 
Demirel’in (2017) çalışmasıyla görülmüştür. Ancak Demirel’in 
(2017) çalışmasında uygulama yöntemi değil; yöntem uygulamayı 
desteklemektedir. Bunun dışında argümantasyon yöntemi ve 
artırılmış gerçeklik uygulamaları çoğu kısımda ayrı ayrı 
uygulanmıştır. Bu noktada Demirel’in (2017) çalışması bu 
çalışmadan ayrılmaktadır. Çünkü bu araştırma kapsamında 
uygulamalar yöntemi desteklemiş ve her bir argümantasyon 
etkinliği bire bir artırılmış gerçeklik uygulamaları ile iç içe olacak 
şekilde hazırlanmıştır. Artırılmış gerçeklik uygulamaları ve 
argümantasyon yönteminin akademik başarı üzerinde birçok 
olumlu etkisi varken (Aslan, 2018; Coşkun, 2019) ve “Maddenin 
Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konularında bu yöntemlerin 
etkisi alan yazındaki çalışmalar ile saptanmışken (Güngördü, 2018; 
Kul, 2019) bu çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Yapılan araştırmalar sonrasında artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının soyut konularda akademik başarıyı olumlu yönde 
etkilediği ve öğrenciler tarafından zorlanılan bir konu olması 
nedeniyle “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusu 
seçilmiştir. Bununla birlikte uygulamanın bir yöntemi desteklemesi 
gerektiği düşünüldüğünden argümantasyon yöntemine karar 
verilmiştir. Çünkü argümantasyon yönteminin özellikle de aynı 
konu üzerinde akademik başarıyı olumlu yönde etkilediğine dair 
çalışmalar mevcuttur (Bahçeci, 2019; Deveci, 2009; İşıker, 2017; 
İzge Özelma, 2019). Yukarıda da belirtildiği gibi bu araştırmaya 
başlandıktan sonra aynı konu üzerinde ortaya çıkan çalışmalarda 
artırılmış gerçekliğin akademik başarıyı artırdığına dair bulgular 
bulunmaktadır. Tüm bu sebeplerden yola çıkarak artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının argümantasyon yöntemini destekleyerek 
yapılan çalışmanın, akademik başarıya olan etkisi incelenmek 
istenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın bulgularının bu konuda 
çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutacağı 
düşünülmektedir.  
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1.4. Tanımlar 

Argümantasyon: Ortaya konulan bir iddianın geçerliğinin kabul 
edilerek, karşı tarafı ikna etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bir 
başka ifadeyle bilimsel tartışmadır (Binkley, 1995). Artırılmış 
Gerçeklik: Gerçek ortam ile sanal ortamı anlık olarak bir araya 
getiren görsel bir teknolojidir (Azuma, 1997). Akademik Başarı: 
Öğrencilerin eğitim ve öğretim hayatları boyunca belirli bir konuda 
kazanmış oldukları bilişsel yeterlilikleridir (Rivkin, Hanushek ve 
Kain, 2005). 

1.5. Sınırlılıklar 

1. Araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim 
yılında, Kayseri ili Melikgazi ilçesinde bir devlet okulunun 
yedinci sınıfında öğrenim gören 105 öğrenci ile sınırlıdır. 

2. Çalışmanın ana uygulama kısmı haftalık dörder saatten 
olmak üzere 12 ders saati (üç hafta) ve çalışmanın tamamı 
ile birlikte toplamda altı hafta ile sınırlıdır. 

3. Araştırma “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf 
Maddeler” konusu ile sınırlıdır. 

4. Araştırmada artırılmış gerçeklik uygulamalarına dair 
piyasada bulunan kartlar ve içeriği araştırmacı tarafından 
kontrol edilmesine rağmen bu konuda her hangi bir 
uzman görüşüne başvurulmamıştır. 

5. Araştırma kapsamında argüman modeli olarak Lawson 
argüman modeli daha uygun olsa da araştırmacının 
Toulmin argüman modeline daha alışık olması ve alan 
yazında fen bilimleri dersi kapsamında yaygın olarak 
kullanılması sebepleriyle Toulmin argüman modeli tercih 
edilmiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL BİLGİLER 

Çalışmanın bu bölümünde ilk olarak “Yapılandırmacı Yaklaşım” 
ile ilgili kuramsal bilgiler verilmiş olup, ardından “Artırılmış 
Gerçeklik” ve “Argümantasyon” ile ilgili bilgiler sunulmuştur.  

2.1. Yapılandırmacı Yaklaşım 

Yapılandırmacı yaklaşımın temeli, Giambatista Vico tarafından 18. 
yüzyılda oluşturulmuştur. Vico, bireylerin kendilerinin 
yapılandırdığı bilgileri anlayabildiklerini ve bir bilgiyi anlamak için 
onun iyi bir biçimde açıklanması gerektiğini öne sürmüştür. 
Vico’nun öne sürdüğü bu düşüncesini destekleyen Immanuel 
Kant, bilginin bireyler tarafından aktif bir biçimde bünyeye 
alınması ve ön bilgilerin yeni bilgilerle ilişkilendirilerek yeni 
bilgilerin özümsenmesi gerektiğini belirtmiştir (Thilly, 2002). 
Ayrıca yapılandırmacı yaklaşımı 18. yüzyılda savunanlardan birisi 
Jean Jaques Rousseau’dur. Rousseau da öğrenci merkezli bir 
programın kullanılması yönünde görüş belirtmiştir (Duffy ve 
Jonassen, 2013). 

2.1.1 Yapılandırmacı Yaklaşım Türleri 

Yapılandırmacı yaklaşımın alan yazında farklı türleri yer 
almaktadır. Bu türler aşağıda ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. 

• Bilişsel Yapılandırmacılık 

Bilişsel yapılandırmacılık, bilgi edinme ve öğrenme eylemlerini 
Piaget’nin bilişsel öğrenme yaklaşımı ile açıklamaktadır. Bu 
yaklaşıma göre, bireylerin önceki bilgilerine “şema” adı verilir. 
Şemalar bireylerin çevre ile olan etkileşimi arttıkça doğru orantılı 
olarak genişleyip şekillenir (Santrock, 2018). Piaget için öğrenme 
süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar özümseme, uyumsama 
ve bilişsel dengedir. Birey yeni bir bilgi ile karşılaştığı zaman 
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öncelikle bireyde var olan şemayı kullanarak eski bilgileri ile 
açıklamaya çalışması özümseme olarak adlandırılmaktadır. Ancak 
birey yeni bilgileri eski bilgileri ile açıklayamazsa bir denge 
oluşturmaya çalışır ve buna uyumsama denir. Bireylerin yeni 
bilgiler ile eski bilgiler arasında oluşan bu karışıklığı çözerek 
birbirine uydurmaya çalışması da bilişsel denge olarak adlandırılır 
(Santrock, 2018). 

• Radikal Yapılandırmacılık 

Radikal yapılandırmacılığın öncüsü Von Glasersfeld’tir (1995). 
Glasersfeld, bilginin tek başına anlamsız olduğunu ve bilginin 
birey tarafından aktif olarak oluşturulduğunu savunmaktadır. Yani 
bilgi bireyden bireye değişkenlik gösterip aktif olarak 
oluşturulmaktadır (Von Glaserfeld, 1990). Radikal 
yapılandırmacılıkta önemli olan bireydir. Birey dışında kalan 
faktörler göz ardı edilmektedir. Yani sosyal çevre 
önemsenmemektedir ve öğreticilerin pedagojik bilgileri bu 
anlamda etkisiz kalmaktadır (Hardy ve Taylor, 1997).  

• Sosyal Yapılandırmacılık 

Sosyal yapılandırmacılık, Piaget’nin yapılandırmacılık üzerine 
ortaya koyduğu teorileri dikkate alarak temellenmiştir. Bu temeli 
Lev Vygotsky atmıştır. Vygotsky sosyal yapılandırmacılığın babası 
olarak bilinmektedir. Sosyal yapılandırmacılıkta, sınıf içerisindeki 
sosyal öğrenme önem arz etmektedir. Vygotsky’e göre sosyal 
yapılandırmacılık kişiler arasındaki etkileşim ile oluşmaktadır 
(Powell ve Kalina, 2009). Bu yaklaşımda bireylerin edindiği bilgiler 
tecrübe ile oluşur ve çevre ile olan etkileşim sayesinde şekillenir. 
Yani birey, etkileşim sonucunda zihnindeki şemaları yeniden 
düzenler (Boudourides, 1998; Powell ve Kalina, 2009; Steffe ve 
Gale, 1995).  

Bu çalışma kapsamında yapılandırmacı yaklaşım felsefesinin sosyal 
yapılandırmacılık türü kullanılmıştır. Çünkü bireyler 
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argümantasyon sürecine dahil olduklarında bilimsel ve 
sosyobilimsel konulara ait bilgileri; diğer bireylerin fikirleri ile 
eşleştirerek doğrulama, değerlendirme ve farklı görüşlere meydan 
okuma gibi eylemlerle yapılandırırlar (Jin, Mehl ve Lan, 2015). 
Bilişsel ve radikal yapılandırmacılıkta sosyal çevre ön planda 
değilken; sosyal yapılandırmacılıkta bireyin, diğer bireylerle 
etkileşimini gerektirip, aktif rol almasını sağladığı için bu felsefenin 
kullanılması oldukça uygundur (Adams, 2006).  

2.2. Eğitimde Teknoloji 

Teknoloji; hedeflerin gerçekleştirilip hayatı kolaylaştırmak adına 
ihtiyaçları karşılamak için kullanılan doğru bilgilerin 
düzenlenmesinde kullanılan uygulamalardır (İşman, 2008). 

Sürekli gelişmekte olan teknoloji, günlük hayatta her alanda 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle eğitim alanındaki önemi 
yadsınamayacak kadar çoktur. Eğitim-öğretimin niteliğinin artması 
için teknoloji ve eğitimin bütünleşmesi büyük önem arz 
etmektedir (Fidan Kurtdede, 2008). Eğitim ve teknoloji 
birbirinden ayrı yerlerde olmasına rağmen eğitimdeki nitelik 
açısından son zamanlarda birlikte kullanımı oldukça artmıştır 
(İşman, 2005). 

2.2.1 Eğitimde Teknolojinin Önemi 

Eğitimde teknoloji, eğitimin etkililiği ve hızı açısından oldukça 
önemlidir. Eğitim teknolojisindeki amaç, bilgilerin kalıcı hale 
gelmesidir. Bu amaç ancak eğitim teknolojilerinin bilinçli ve etkili 
bir biçimde kullanilması ile mümkündür. Teknoloji eğitimde 
amacına uygun kullanıldığı zaman nitelikli bir eğitim-öğretim 
gerçekleşebilir. Çünkü eğitimde kullanılan teknolojik materyaller, 
öğrencinin ilgisini çekmekte oldukça başarılıdır. İlgi çeken eğitim 
teknolojileri sayesinde öğrenciler öğrenmeye daha çok odaklanır. 
Bununla birlikte öğrencinin sahip olduğu öğrenme güdüleri ve 
özgüvenleri artar ve kişisel becerilerinde önemli oranda gelişim 
görülebilir (Heafner, 2004).  
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Son yıllarda kullanımı oldukça artan eğitim teknolojileri üzerine 
birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda 
geleneksel öğretim yaklaşımları ile öğrenci ger planda kalırken, 
teknoloji varlığında öğrenci derste daha aktif hale gelmektedir. Bu 
da öğrecinin dersteki başarısını artırmada büyük rol oynamaktadır 
(Sipahioğlu, 2019). 

2.3. Artırılmış Gerçeklik 

Artırılmış gerçeklik, gerçek ortam ile sanal ortamı eş zamanlı 
olarak birleştirip nesnelerin üç boyutlu olarak algılanmasını 
sağlayan teknoloji olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997; 
Billinghurst, Kato ve Poupyrev, 2001). Bir başka tanıma göre; üç 
boyutlu bilgisayar grafiklerini içeren, sanal ve gerçek dünya 
ikilemesi ile ilgilenen bilgisayar biliminin alt alanı olarak ifade 
edilmektedir (Dias, 2009). Cai, Chiang ve Wang (2013) ise 
artırılmış gerçekliği; bilgisayarın üretmiş olduğu sanal ortamı 
gerçek ortama entegre ederek insan ve bilgisayar arasında etkileşim 
kurmak olarak belirtmiştir.  

2.3.1 Artırılmış Gerçekliğin Tarihçesi 

Artırılmış gerçeklik kavramının tanımı Azuma (1997) tarafından 
yapılmıştır. Azuma tarafından 1997 yılında yapılan tanım, aslında 
uygulamanın teorik olarak açıklamasını ifade etmektedir. Yani 
daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar artırılmış gerçeklik tanımı 
ile örtüşse de o dönemlerde kavramın tanımı henüz 
yapılmadığından aynı başlık altında yer almamıştır (Akçayır, 2018). 
Buna paralel olarak artırılmış gerçeklik olarak adlandırılan bu 
teknolojinin kökü, Morton Heilig’in 1950’li yıllarda başlatıp 1962 
yılında sonlandırdığı “Sensorama” isimli simülasyona 
dayanmaktadır (Dalim ve Samihah, 2013; Rodgers, 2014). Heilig’in 
(1962) ışığı, sesi, kokuyu ve dokunmayı algılayan (Rodgers, 2104) 
çalışması Şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Heilig’in (1962) “Sensorama” isimli simülatörü (URL-1). 

Heilig’in (1962) çalışmasından sonra, Ivan Edward Sutherland 
1968 yılında Bob Sproul ile birlikte başa takılabilen “Damocles’in 
Kılıcı” anlamına gelen “The Sword of Damocles” isimli artırılmış 
gerçeklik uygulamasını geliştirmişlerdir (Sundara, 2012). 
Geliştirilen uygulama Şekil 2’de verilmiştir. 

 
Şekil 2. “The Sword of Damocles” isimli başa takılabilen ilk 

uygulama (Sutherland, 1968). 

Myron Krueger ise 1975 yılında, bilgisayarda grafiklerle 
oluşturulan, başlık kullanılmadan doğrudan etkileşim halinde 
olunan “Videoplace” ismindeki sanal bir ortam geliştirmiştir 
(Nelson, 2014). Tom Caudell’in 1992 yılında geliştirdiği artırılmış 
gerçeklik teknolojisi ise, başa takılabilen ve elektrik ile ilgili işlerin 
yapılmasına olanak sağlayan bir uygulama olarak bilinmektedir 
(Caudell ve Mizell, 1992). Ardından Rosenberg 1993 yılında 
“Virtual Fixture” isimli artırılmış gerçeklik ortamını 
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oluşturmuştur. Yine 1993’te Steve Feiner ve Columbia üniversitesi 
öğrencilerinden oluşan bir ekip “KARMA” adı verilen bir 
artırılmış gerçeklik sistemini tanıtmıştır (Feiner, Macintyre ve 
Seligmann, 1993). 

Milgram ve Kishino 1994 yılında, artırılmış gerçeklik ve sanal 
gerçeklik arasındaki geçişi açıklığa kavuşturmak amacıyla 
“Gerçeklik-Sanallık Sürekliliği” isimli diyagramı hazırlamıştır 
(Milgram ve Kishino, 1994). Bu diyagram Şekil 3’te verilmiştir. 

 
Şekil 3. “Gerçeklik-Sanallık Sürekliliği” isimli diyagram (Milgram 

ve Kishino, 1994). 

1999 yılında Hirokazu Kato tarafından “ARToolKit” isimli 
artırılmış gerçeklik kod kütüphanesi oluşturulmuştur (Fiala, 2004). 
Thomas, Close, Donoghue, Squires, Bondi, Morris ve Piekarski 
ise 2000 yılında “ARQuake” isimli mobil artırtılmış gerçeklik 
oyununu tasarlamıştır (Yuen, Yaoyuneyong ve Johnson, 2011). 
Daha sonra 2012 yılında Google, “Project Glass” isimli ilk 
artırılmış gerçeklik gözlüğünü sunmuştur. Ardından 2014 yılında 
“Google Glass” ı üretmiştir (Albanesius, 2012; Nelson, 2014). 
Takip eden 2015 yılında ise Microsoft, “HoloLens” isimli artırılmış 
gerçeklik gözlüğünü üretirken; 2017 yılında Apple, o zamana kadar 
üretilen en büyük artırılmış gerçeklik ortamı olarak bilinen 
“ARKit” i geliştirmiştir (Eren, 2019; İçten ve Bal, 2017). Hala 
gelişmekte olan teknolojinin günümüzde birçok uygulaması 
bulunmaktadır. 
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2.3.2 Artırılmış Gerçeklik Türleri 

Artırılmış gerçeklik kavramı, kendi içerisinde resim (işaretçi) 
tabanlı ve konum tabanlı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır 
(Cheng ve Tsai, 2013). Resim (işaretçi) tabanlı olan uygulamada, 
iki boyutlu bir resim üzerine kodlama yapılarak bilgisayar, tablet 
veya telefon kamerası aracılığıyla görüntü üç boyutlu hale 
getirilmektedir (Kul, 2019). Resim tabanlı uygulama örneği Şekil 
4’te verilmiştir. 

 
Şekil 4. Resim tabanlı artırılmış gerçeklik uygulama örneği 

(Yılmaz ve Göktaş, 2018). 

Çalışma kapsamında resim tabanlı artırılmış gerçeklik uygulaması 
kullanılmıştır. Bunun sebebi resim tabanlı artırılmış gerçeklik 
uygulamasının, yukarıda da belirtildiği gibi kodlamanın işaretçi 
üzerine yapılıp, telefon ve tablet aracılığı ile görüntünün üç boyutlu 
hale gelmesidir (Kul, 2019). Çalışmada da argümantasyon 
etkinlikleri üzerine kodlama yapılmış ve istenilen kazanıma 
ulaşılması sağlanmıştır. Konum tabanlı artırılmış gerçeklik 
uygulaması ise bu çalışmaya uygun değildir. Çünkü çalışmada kâğıt 
üzerinde etkinlikler kullanılmıştır ve her hangi bir lokasyon 
çalışması yapılmamıştır. 

Konum tabanlı uygulamalarda ise bir işaretçiye ihtiyaç yoktur (Kul, 
2019). Bu tarz artırılmış gerçeklik uygulamalarında, GPS bağlantısı 
gereklidir. GPS bağlantısı yardımıyla kameranın çevrildiği gerçek 
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ortam üzerine sanal verilerin eklenmesi yardımıyla o noktanın 
konumu veya o noktaya dair bilgiler elde edilebilir (Akçayır, 2018). 
Konum tabanlı artırılmış gerçeklik uygulama örneği Şekil 5’te 
verilmiştir.  

 
Şekil 5. Konum tabanlı artırılmış gerçeklik uygulama örneği 

(Cheng ve Tsai, 2013). 

2.3.3 Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Kullanım 
Alanları 

İçinde bulunduğumuz çağda artırılmış gerçeklik teknolojisi artık 
hemen her alanda kullanılabilmektedir. Yani müzeler, sanayi, 
turizm, tıp, mühendislik, eğitim, mimari, pazarlama, eğlence, sağlık 
ve alışveriş gibi birçok sektör, gelişen bu teknolojiyi bünyelerine 
almış durumdadır (Akçayır, 2016; Billinghurst, Clark ve Lee, 2015; 
Chang, Hou, Pan, Sung ve Chang, 2015; Eren, 2019; Piekarski ve 
Thomas, 2002). Örneğin; müzelerde sergilenmekte olan eserler 
hakkında bilgi almak ve özelliklerini öğrenebilmek için artırılmış 
gerçeklik teknolojisi sıklıkla kullanılır hale gelmiştir (Metaio, 2015). 
Müzelerde kullanılan artırılmış gerçeklik örneği Şekil 6’da 
verilmiştir. Tıp alanında, insan anatomisinin üç boyutlu 
görüntülenmesinde kullanılan (Kul, 2019) artırılmış gerçeklik 
teknolojisi Şekil 7’de verilmiştir. 
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Şekil 6. Müzelerde kullanılan artırılmış gerçeklik örneği (Coşkun, 

2017). 

 
Şekil 7. Tıp alanında kullanılan artırılmış gerçeklik örneği 

(Coşkun, 2017). 

2.3.4 Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Eğitim Alanında 
Kullanımı 

Eğitim alanında yapılan çalışmalar, oluşturulacak eğitim-öğretim 
planlanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu noktada teknoloji, 
eğitim alanında oldukça sık kullanılan kavramlardan biridir. 
Teknolojinin büyük ilgi gördüğü eğitim sektöründe, artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin kullanılmıyor olması düşünülemezdi (Kul, 
2019). Yapılan araştırmalar doğrultusunda teknolojinin, 
öğrenmeyi kolaylaştırdığı, motivasyon ve ilgiyi artırdığı da 
kolaylıkla anlaşılmaktadır (Çankaya, 2019; Delello, 2014). Alan 
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yazın incelendiğinde ise eğitim sektöründe yapılan birçok çalışma 
olduğu dikkat çekmektedir (Cevahir, 2017; Çelik, 2019).  

Alan yazın taramasına göre ülkemizde, artırılmış gerçeklik 
teknolojisinin eğitimde kullanıldığı ilk tez bir doktora tezidir (İbili, 
2013). Karma yöntem kullanılarak yapılan bu çalışmada, akademik 
başarı ve tutum ölçmek hedeflenmiştir. Çalışma altıncı sınıf 
öğrencileriyle yürütülmüştür ve sonuç olarak başarı ve tutumda 
deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. İbili’nin 
(2013) araştırmasından sonra da artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının eğitimde kullanıldığı çalışmalar ortaya çıkmış ve 
özellikle son iki yılda artış göstermiştir (Altıntaş, 2018; Baysan, 
2015; Delello, 2014; Ekici, 2019; Gün, 2014; Kara, 2018; Kuzgun, 
2019).  

Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılması, 
öğrencilere sıradan ortamlar dışında farklı öğrenme ortamları 
sunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin derse ilgisini çekmekte, motive 
etmekte, eleştirel düşünme ve hayal gücünü harekete geçirecek 
ortamlar sunmaktadır (Klopfer ve Yoon, 2004; Lee, 2012). 
Bunların yanı sıra; eğlenerek öğrenme imkanı sunar, konuların 
daha kolay anlaşılmasını sağlar, derse karşı tutumları olumlu yönde 
geliştirir, merak etme güdüsü oluşturur ve derse katılım oranını 
artırır (Krevelen ve Poelman, 2010; Olsson ve Salo, 2011). Bütün 
bunlar yapılandırmacı yaklaşımı benimseyen yeni programa göre 
oldukça önemli kavramlardır. Çünkü artırılmış gerçeklik, yaparak 
ve yaşayarak öğrenme imkânı sunarken, öğretmenin rehber 
öğrencinin ise merkezde olmasını sağlayan bir teknolojidir 
(Delello, 2014; Taşkıran, Koral ve Bozkurt, 2015). Ayrıca, 
öğrencilerin sanal ortam ve gerçek ortam arasında bağ kurmasını 
sağlayarak gerçek bir deneyim kazandırır. Öğrencilerin birbiriyle 
etkileşim halinde olmasına imkân tanır (Seferoğlu ve Tutulmaz, 
2017).  

Sayısız faydası bulunan artırılmış gerçeklik uygulamalarının 
(Klopfer ve Squire, 2008; Shelton ve Hedley, 2002) eğitimde 
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kullanılan uygulama alanları aşağıda verildiği şekilde sıralanabilir 
(Somyürek, 2014): 

• Basılı kitapları üç boyutlu hale getirme 

• Bilişsel ve psikomotor becerileri kazandırma  

• Öğretmenlere eğitim bilimleri alanında destek verme 

• Fen bilimleri alanında kavramları öğretme ve 
deneyselleştirme 

• Mühendislik alanında araç-gereçleri görselleştirme 

• Matematik alanında üç boyutlu kavramları görselleştirme 

• Coğrafya alanında görselleştirme 

• Sağlık alanında bilgi ve beceri kazandırma 

• Askeri alanda deneyim kazandırma 

Bunların yanı sıra artırılmış gerçeklik teknolojisi; müfredat 
tamamlayıcı olarak görev yapabilir, eğitim gezilerinde rehberlik ve 
tanıtım olanağı sağlayabilir, eğitim araçları taranarak multimedyaya 
dönüştürülebilir, simülasyonlar ile uygulama deneyimine 
ulaştırabilir (Çetinkaya ve Akçay, 2013; Chavan, 2016). 

 

2.4. Argümantasyon 

Argümantasyon, ortaya konulan bir iddianın geçerliğinin kabul 
edilerek, karşı tarafı ikna etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bir 
başka ifadeyle bilimsel tartışmadır (Binkley, 1995). 
Argümantasyonu, birçok araştırmacı farklı şekilde tanımlamıştır 
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(Binkley, 1995, Kuhn, 1991, Toulmin, 2003; Zohar ve Nemet, 
2002). Örneğin Kuhn’a (1991) göre argümantasyon, gerekçelerin 
temeline dayandığı bir iddiadır. Jimenez Aleixandre ve Erduran’a 
(2007) göre argümantasyon, iddia ve veri arasındaki bağlantıyı 
sorgulayarak, delilleri değerlendirmektir. Zohar ve Nemet (2002) 
ise argümantasyonu, gerekçe, neden ve desteklerin iddiaları 
oluşturmasıdır şeklinde tanımlamıştır. Bir başka tanımda ise; 
soruların mantıksal çerçevede çözümüne ulaşmayı ve genel bilgi 
elde etmeyi amaçlayan bir süreçtir şeklinde belirtilmiştir (Garcia 
Mila ve Anderson, 2008). Toulmin de (2003) argümantasyonun, 
kuvvetli bir temel veya kuvvetli iddialara dayanması gerektiğini 
savunmaktadır. Yani bir iddia ancak desteklendiği takdirde bir 
argümantasyon oluşturabilir (Toulmin, 2003). Osborne, Erduran 
ve Simon (2004) tarafından yapılan argümantasyon tanımı ise şu 
şekildedir: Ortaya konulan bir iddiayı desteklemek veya çürütmek 
amacıyla deliller arasında kurulan ilişkidir.  

2.4.1 Argümantasyon Türleri 

Argümantasyon türleri; sözlü, yazılı ve online argümantasyon 
olmak üzere üç çeşittir (Aksu, 2019).  

• Sözlü Argümantasyon: Bireylerin belirli bir konu 
hakkında gerekli olan tüm verileri toplayıp, kendilerine ait 
bir argüman oluşturmaları ve bu argümanları savunarak 
karşı iddiaları çürütme sürecidir (Erduran, Simon ve 
Osborne, 2004). Sözlü argümantasyon, eğitim ortamında 
karşılıklı ilişkiler halinde gerçekleşir. Bireylerin konu 
hakkında konuşuyor olmaları, konunun öğrenimi 
açısından oldukça etkilidir (Cavagnetto, Hand ve Norton 
Meier, 2010). 

• Yazılı Argümantasyon: Bireylerin ortaya koydukları 
iddiaları yazılı olarak ifade etme sürecidir (Aksu, 2019). 
Yazılı argümantasyon sürecinde; bireylere yazılı metinler 
verilir. Metin içerisinde diyaloglar mevcuttur. Bireyler 
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diyaloglarda ortaya koyulan fikirlerin, yanlı olup olmadığı 
yönünde tartışma başlatır ve birçok konu ele alınarak 
fikirlerin değerlendirmesi yapılır (Yore, Hand ve Prain, 
2002). 

• Online Argümantasyon: Bireylerin web tabanlı yazılımlar 
aracılığı ile bazı sosyal ağlar üzerinde iddia, delil, veri ve 
gerekçelerden oluşan argümanlarını ortaya koyarak dönüt 
alabilme sürecidir (Sinecan, 2010).  

2.4.2 Argümantasyon Modelleri 

Eğitim bilimleri alanında argümantasyon yönteminin kullanımına 
yönelik çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır (Aksu, 2019; Cömert, 
2019; Demirel, 2017; Gökmen, 2020). Argümantasyon 
yönteminin çeşitli modelleri vardır. Bu modellerden bazıları 
şunlardır; Toulmin (1958) modeli, Gierre (1991) modeli, Walton 
(1996), Zohar ve Nemet (2002) modeli, Kelly ve Takao (2002) 
modeli, Schzwarz, Nevman, Gil ve İlya (2003) modeli, Lawson 
(2003) modeli, Sandoval (2003) modeli vb. 

• Toulmin Argüman Modeli (1958) 

Fen eğitiminde, genellikle ilk argüman modeli olan Toulmin 
(1958) argüman modeli kullanılmaktadır (Aksu, 2019). Bu 
argüman modeli 1958 yılında Toulmin tarafından ortaya 
konulmuştur. Toulmin (1958), bu modeli “The Uses of 
Arguments” yani “Argümanların Kullanımı” isimli eserinde 
bireylerin, informal ortamlarda geleneksel mantık anlayışına aykırı 
olarak ürettikleri argümanları ve argümantasyon sürecini ele 
almıştır (Aldağ, 2006; Fettahlıoğlu, 2013; Kaya ve Kılıç, 2008; 
Puvirajah, 2007). Toulmin argüman modeli, bireylerin nedensel 
düşünmeleri ve akıl yürütme stratejileri üzerine kurulmuştur. 
Ayrıca Toulmin argüman modelindeki bileşenlerin açıklaması şu 
şekildedir (Driver, Newton ve Osborne, 2000): 
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• İddialar: Bireyin ortaya koyduğu fikirlerin verilere dayalı 
sonuçlarıdır. 

• Veriler: İddiaları desteklemek amacıyla kullanılan 
gerekçelerdir. 

• Gerekçeler: Veri-iddia arasındaki ilişkiyi ortaya koyan 
olgudur. 

• Destekleyiciler: Bir gerekçenin kanıtlanmasına olanak 
sağlayan temel varsayımlardır. 

• Sınırlayıcılar: İddianın kesinlik durumlarına sınırlandırma 
getiren ifadelerdir. 

• Çürütmeler: Ortaya konulan argümanların doğru kabul 
edilemeyeceği durumlardır. 

Toulmin (1958) modeline örnek (Aktamış ve Hiğde, 2015): 

İddia: Aynı ağırlıktaki tuğlalardan temas yüzeyi daha küçük olanın 
yere yaptığı basınç daha büyüktür. 

Veri: Daha önceden yapılan çivi deneyinde, çivinin sivri tarafının 
daha fazla battığı görülmüştür. 

Gerekçe: Genel olarak aynı ağırlıktaki tuğlalardan temas yüzeyi 
küçük olan daha fazla basınç uygular. 

Destekleyici: Annelerin giydiği ince topuklu ayakkabı da bir spor 
ayakkabıya göre daha fazla basınç uygular. 

Sınırlayıcı: Muhtemelen 
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Çürütme: Aynı zeminde bulunan tuğlalar aynı ağırlığa sahip olduğu 
için aynı basınç uyguladıkları düşünülse de temas yüzeyleri farklı 
olduğu için farklı basınç uygularlar. 

 
Şekil 8. Toulmin (2003) Argüman Modeli 

Çalışma kapsamında Toulmin argüman modeli kullanılmıştır. 
Çünkü bu argüman modeli, sınıf tartışmalarında veri, iddia, 
gerekçe ve destekleyiciler arasındaki farklılıkları gösterir. “Çünkü”, 
“Bu nedenle” ve “Böylece” gibi kavramlarla tartışmayı 
gerekçelendirir (Kelly ve Crawford, 1997). Toulmin argüman 
modeli, bireylerin nedensel düşünme ve akıl yürütme stratejilerini 
önemser (Driver, Newton ve Osborne, 2000). Ayrıca Toulmin 
argüman modeli, öğretmenlerin kullanmaya en alışık olduğu 
modeldir. Alan yazında özellikle fen bilimleri dersinde yaygın 
olarak Toulmin argüman modeli kullanılmaktadır (Kızkapan, 
2019). Bu nedenlerle çalışmada kullanılmasına karar verilmiştir. 

• Gierre Argüman Modeli (1991) 

Bilimsel araştırmalar, keşfedilmek istenen bir durum için döngüsel 
anlamda model yapma, değerlendirme ve tekrar düzenlemelerden 
oluşmaktadır (Gierre, 1991). Gierre modelinde araştırmacılar, 
gerçek dünyada var olan durumlardan yola çıkarak oluşturdukları 
deney ve gözlemlerinin ardından verileri oluşturur. Bu sürecin 
ardından, hesaplama ve akıl yürütme yoluyla teoriyi tahmine 
çevirme sürecine girilir. Veri ve tahmin karşılaştırması yapılarak 
yarışan teorilerin kontrolü sağlanır. Aslında önemli olan, 
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oluşturulan verilere en uygun teoriyi belirleyerek en geçerli sonuca 
ulaşmaktır. Yani bu model, gerçek dünya ile teorik dünya 
karşılaştırması yaparak en ikna edici olan duruma ulaşmayı 
hedefler (Ceylan, 2012). En ikna edici durumun kabul edilebilirliği 
yeni deliller ortaya çıkana kadardır. Eğer teoriler yeni durumu 
açıklayamazsa yeni bir argümantasyon oluşturulur (Driver, 
Newton ve Osborne, 2000).  

 
Şekil 9. Bilimsel düşüncelerin geliştirilmesi sürecinde akıl 
yürütme, teori ve argüman arasındaki ilişki (Gierre, 1991) 

• Walton Argüman Modeli (1996) 

Walton (1996) argüman modeli argümantasyonu, en az iki bireyin 
birlikte akıl yürüterek oluşturduğu bir diyalog olarak 
tanımlamaktadır. Walton (1996), bir diyalogdan oluşturulacak 
argümanları destekleyen argümantasyon çerçevesinin, günlük 
tartışmaları değerlendirmede kullanılmasının mümkün olduğunu 
savunmuştur. Walton, varsayımlardan yola çıkarak oluşturulan akıl 
yürütmenin; günlük diyaloglarda ortaya çıkan tartışmalar üzerinde 
önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiştir (Walton, 1996).  

• Schwarz, Neuman, Gil ve İlya Argüman Modeli (2003) 

Schwarz, Neuman, Gil ve İlya (2003) argüman modeli, bireylerin 
yapılandırılmış görüşmeler ve yazılı dokümanlar kullanarak, yazılı 
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vaziyette argümanlar oluşturduğu bir süreçtir. Bu modelde 
argüman kalitesinin değerlendirilmesinde, içerikten ziyade yapısal 
karmaşıklığa ve gerekçelerin temeline odaklanmak esastır. Bu 
model kullanılırken değişiklik yapılmadan veya küçük değişiklikler 
yapılarak birçok bağlamlarda kullanılabilir. Tıpkı Toulmin 
modelinde olduğu gibi, bireylerin kaliteli argümanlar oluşturmaları 
alandan bağımsız olarak gerçekleştiği düşünülebilir (Erduran ve 
Jimenez Aleixandre, 2007; Sampson ve Clark, 2008). Schwarz, 
Neuman, Gil ve İlya (2003) argüman modeli Şekil 10’da 
verilmiştir.  

 
Şekil 10. Schwarz, Neuman, Gil ve İlya (2003) argüman modeli 

• Zohar ve Nemet (2002) Argüman Modeli 

Zohar ve Nemet (2002) argüman modeli bir alan özel argüman 
modelidir. Bu modelde bireylerin oluşturduğu yazılı argümanların, 
içeriğe bağlı olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Zohar ve 
Nemet’e göre (2002) argümanlar, iddia, sonuç ve gerekçelerden 
oluşabildiği gibi; sebep ve desteklerden de oluşabilir. Modele göre 
güçlü argümanlar, ilgili ve özel sonuçları desteklemek amacıyla 
birçok gerekçelendirmeye sahip olmayı gerektirir (Erduran, 2006). 
Güçsüz argümanlar ise, ilgisiz argümanların oluşumudur (Duschl, 
2007). 

• Kelly ve Takao (2002) Argüman Modeli 
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Kelly ve Takao (2002) argüman modeli, bireylerin oluşturduğu 
argümanların epistemik düzeylerini önemseyerek, uzun ve 
kompleks yazılı argümanları analiz etmeyi hedefleyen analitik bir 
modeldir. Bu modelde bireylerin, çoklu veri sunumlarını 
kullanarak soyut olan teorik sonuçları desteklemeleri beklenir. 
Oluşturulan argümanların özel sonuçları birden fazla önermelerle 
desteklenmektedir. Yani Kelly ve Takao (2002) önermelerin, 
göreceli epistemik durumlarına ve birbiriyle olan ilişkisini önemser 
(Aktamış ve Hiğde, 2015).  

• Lawson (2003) Argüman Modeli 

Lawson (2003), fen eğitiminde, bireylerin daha genel bir argüman 
oluşturmasından ziyade bilim adamlarının kullanmış olduğu 
argüman çeşitlerini nasıl oluşturacaklarını öğretmeyi hedefler. Bu 
sayede geçici bir açıklama sunabilen değil, üst düzey tahminler 
oluşturarak, delilleri analiz eden bir argüman oluşturulur. Lawson 
(2003) bu argümanı hipotetik-dedüktif argüman olarak 
isimlendirir. Bu modelde hipotetik-öngörüsel akıl yürütme ile 
oluşturulan alternatif açıklamaların ne kadar geçerli olduğu 
değerlendirilir (Sampson ve Clark, 2008).  

 
Şekil 11. Lawson (2003) hipotetik-dedüktif argümanın unsurları 

• Sandoval (2003) Argüman Modeli 
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Sandoval (2003), bireylerin oluşturduğu argümanları, süreci ve 
değerlendirmeyi kavramsal ve epistemolojik açıdan incelemeyi 
hedefler. Bu model, alan bağımlı bir modeldir. Yani bir disiplin ve 
konuya özgüdür. Argümanların kalitesi, bireylerin nedensel olarak 
ortaya koyduğu iddiaları bir alana özgü teorik çerçevede 
açıklayabilme yeteneklerine ve bu iddiaları gerekçeleriyle 
savunabilmelerine bağlıdır. Argümanların epistemolojik kalitesi 
ise, bireylerin ortaya koyduğu iddiayı yeterli verilerle 
gerekçelendirerek, bir duruma tutarlı bir yazılı açıklama getirmeleri 
ve uygun referansları sunmaları ile değerlendirilir (Sampson ve 
Clark, 2008; Sandoval, 2003; Sandoval ve Millwood, 2005). 

• McNeill, Lizotte, Krajcik ve Marx (2006) Argüman 
Modeli 

Bu model, bilimsel araştırmalar ve bireylerin ortaya koyduğu 
iddiaları yeterli şekilde gerekçelendirilip gerekçelendirmediğini 
sınamak için tasarlanmış bir modeldir. Bu modelde esas olan üç 
bileşen vardır; iddia, kanıt ve gerekçe. Bu modele göre iddia; 
bireylerin bir probleme yönelik oluşturdukları yanıt veya 
sonuçlardır. Kanıt; oluşturulan iddianın destekçisi olan bilimsel 
verilerdir. Kanıtlar, iddiaları anlatmaya yeterli olmalıdır ve bu kanıt 
herhangi bir kaynak olabilir. Gerekçe ise; akıl yürütmeyle 
desteklenen iddiaların hangi verilerin hangi nedenle 
desteklendiğinin açıklanmasıdır (McNeill, Lizotte, Krajcik ve 
Marx, 2006).  

 



 

30 

 

Şekil 12. McNeill, Lizotte, Krajcik ve Marx (2006) Argüman 
Modeli 

• Aktamış ve Hiğde (2015) Türkçe Argüman Modeli 

Bu model, Aktamış ve Hiğde’nin (2015) geliştirmiş oldukları ve 
“Türkçe Argümantasyon Modeli” olarak isimlendirdikleri bir 
modeldir. Aktamış ve Hiğde (2015), bu modelin eğitim ortamında 
öğrenci, öğretmen ve öğretmen adaylarının sözlü veya yazılı olarak 
oluşturdukları argümanları değerlendirmek amacıyla 
oluşturulduğunu belirtmektedir. Türkçe argümantasyon modeli, 
oluşturulan argümanın temel bileşenleri arasında fonksiyonel bir 
ilişki olması sebebiyle Toulmin modeli ile benzerlik 
göstermektedir. Ancak sözlü ve yazılı olarak oluşturulan 
argümanların değerlendirilmesi amacıyla kullanılması ve daha 
güçlü bir şekilsel içerik sunması sebebiyle Toulmin modelinden 
ayrılmaktadır (Aktamış ve Hiğde, 2015). Türkçe argümantasyon 
modeli Şekil 13’te verilmiştir. 

 
Şekil 13. Aktamış ve Hiğde (2015) Türkçe argümantasyon modeli 

2.4.3 Argümantasyon Sürecinde Kullanılan Teknikler 

Argümantasyon sürecinde kullanılan bazı bilimsel tartışma 
teknikleri bulunmaktadır. Bu teknikler aşağıda verilmiştir 
(Aktamış, 2017; Çınar, 2013; Kızkapan, 2019): 

İfadeler Tablosu: Bir konu hakkındaki farklı ifadeler bir tablo 
içerisinde öğrencilere sunulur ve bu ifadeleri destekleyip 
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desteklemediklerini belirtmeleri, neden o ifadeyi seçtikleri 
hakkında kendi aralarında tartışmaları beklenir. 

Kavram Haritası: Herhangi bir konu ile ilgili kavramların yer aldığı 
bir kavram haritası öğrencilere verilir. Kavram haritasında yer alan 
kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkilerin bilimsel açıdan doğru 
veya yanlışlığı sorgulanarak tartışılır. 

Karikatürlerle Yarışan Teoriler: Öğrencilere birden fazla ve zıt 
fikirlerin yer aldığı karikatürsel konuşmalar verilir. Öğrencilerden 
bu karikatürler arasından kendisinin desteklediği bir görüşü 
seçmesi ve nedenleri ile birlikte tartışması beklenir. 

Hikâyelerle Yarışan Teoriler: Öğrencilere farklı formattaki 
hikâyeler yarışan teoriler şeklinde sunulur. Öğrenciler hikâyeler 
arasından kendi desteklediğini seçer ve savunmuş oldukları teoriye 
kanıt bularak, neden o teoriyi seçtiğini tartışır. 

Kanıt ve Fikirlerle Yarışan Teoriler: Öğrencilere bir olgu hakkında 
birden fazla yarışan teori sunulur. Öğrencilerin elindeki bazı 
kanıtlar, teorilerden yalnızca birini veya hepsini destekleyebileceği 
gibi hiçbirini de desteklemeyebilir. 

Tahmin Et-Gözle-Açıkla: Öğrencilere bir durum verilir ve 
deneyimlemesi beklenir. Deneyimlemeden önce, öğrenci kendi 
tahminlerini ortaya koyar ve tartışır. Daha sonra durumun 
deneyimlenmesi sağlanır. Deneyim sonrasında öğrenciler kendi 
tahminleri ile durumun sonucunu karşılaştırır. Eğer öncesinde 
yapılan tahminler doğru değilse, başlangıçtaki iddiaların tekrar 
değerlendirilmesi beklenir. 

Deney Tasarlama: Öğrenciler öncelikle bir hipotez oluşturur ve 
öğrencilerden hipotezin doğruluğunun test edilmesi istenir. 
Öğrenciler deney sonucuna etki edecek değişkenleri ve deneyin 
sırasıyla nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyar. Yapılan plan 
doğrultusunda deney yapılır ve sonuçları tartışılır. 
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Argüman Yapılandırma: Öğrenciye bir olgu ve bu olguya dair bazı 
veriler verilir. Verilen verilerin hangisinin o olguyu daha iyi 
açıkladığına dair tartışmaları beklenir. 

Yapılan Bir Deneyin Raporu: Öğrencilere, yapılan bir deney ve 
sonuçları kasıtlı bir şekilde doğru veya yanlış verilir. Yanlış olana 
itiraz edilmesi beklenir. Deney hakkında geliştirilen düşünceler 
belirtilir ve sonuçların geliştirilmesi beklenir. 

Bu çalışma kapsamında argümantasyon sürecinde kullanılan 
teknikler arasından; karikatürlerle yarışan teoriler, kanıt ve 
fikirlerle yarışan teoriler, ifadeler tablosu ve tahmin et-gözle-açıkla 
etkinlikleri kullanılmıştır. Bu etkinlikler artırılmış gerçeklik 
uygulamasının kullanımına kolaylık sağlaması ve çalışılan konuya 
uygun olması sebebiyle seçilmiştir. 

2.4.4 Argümantasyon Yönteminin Sınırlılıkları 

Argümantasyon yönteminin avantajları olduğu kadar bazı 
sınırlılıkları da vardır. Bu sınırlılıkları şu şekilde sıralayabiliriz 
(Driver, Newton ve Osborne, 2000; Kaptan ve Aydın, 2014); 

• Öğretmen tutumu 

• Yöntemin uzun sürmesi 

• Öğrenci sayısının fazla olması 

• Öğrencilerin fikirlerinde ısrarcı olmaları 

• Öğrencilerde hazırbulunuşluk gerektirmesi 

• Öğretmenlerin yöntem hakkında kendilerini yetersiz 
bulması 
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• Tartışma esnasında modele uygun sıranın takip 
edilememesi 

• Konu sınırlılıklarının belirlenme durumunun iyi olmadığı 
zamanlarda kapsam dışına çıkılması 

Argümantasyon yöntemi fen bilimleri dersinde uygulanırken, 
öğrencilerin argüman oluşturmalarındaki en önemli sınırlılık; 
pedagojik durumları göze alarak gerçekleşmesi gereken bazı 
etkinliklerin uygun fırsata sahip olmamasıdır. Öğretmenlerin 
pedagojik yeterliliğinin bulunmaması, bilimin doğasını anlamada 
uygun limitlerinin olmaması argümantasyon sürecinde 
başarısızlığa yol açabilmektedir (Driver, Newton ve Osborne, 
2000).  

Fen bilimleri dersinde kullanılan argümantasyon diyalogları 
incelendiğinde, öğrencilerin hepsinin etkileşime katılmadığı, 
öğretmen rolünün daha aktif olduğu ve öğrencilere fikirlerini 
sunup delillere dayandırma ve çürütme konusunda yeterli fırsat 
verilmediği görülmektedir (Duschl, 2007). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YÖNTEM 

Araştırmanın bu bölümünde araştırma modeli, evren ve örneklem, 
veri toplama araçları, veri toplama süreci, verilerin analizi, risk ve 
sınırlılıklar ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

3.1.   Araştırma Modeli 

Araştırma, nicel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen bir 
çalışmadır. Nicel araştırma; teorilerin doğruluk derecesinin 
sayılarla ifade edilip, genellenebilir sonuçların elde edilmesidir 
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2012). Nicel araştırma süreçleri farklı desenlerle yürütülmektedir. 
Bu çalışma kapsamında yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı 
deneysel desen; deney ve kontrol olarak adlandırılan gruplara 
seçkisiz olarak atama yapılmayan, önceden belirlenmiş gruplar 
üzerinde ön test-son test uygulaması yapılan araştırma desenidir 
(Fraenkel ve Wallen, 1996). Bu çalışmada önceden belirlenmiş 
gruplar, yapılan ön test sonucunda deney ve kontrol grubu olarak 
ayrılmıştır. Yani gruplardaki katılımcıların seçkisiz olarak 
atanmaması, önceden belirlenen grupların deney ve kontrol 
grupları olarak ayrılması sebebiyle yarı deneysel desen tercih 
edilmiştir.  

3.2.   Evren ve Örneklem 

Nicel araştırmalarda evren ve örneklem seçimi büyük önem arz 
etmektedir. Çünkü seçilen örneklem evreni temsil eder ve nicel 
araştırmalarda evrene dair genelleme yapma kaygısı vardır (Cohen, 
Manion ve Morrison, 2007). Evren, bir çalışmada soruları 
yanıtlamada kullanılacak ölçümlerin elde edildiği büyük gruba 
denir. Bir başka ifadeyle sonuçların yorumlanıp genelleneceği 
gruptur da denilebilir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, 
Karadeniz ve Demirel, 2012). Bu araştırmanın hedef evrenini, 
2018–2019 eğitim-öğretim yılında Kayseri ili Melikgazi ilçesinde 
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öğrenim gören yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 
Ulaşılabilir evreni ise Melikgazi ilçesi beşinci eğitim bölgesinde yer 
alan yedinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Genelleme, 
ulaşılabilir evren üzerinden yapılmıştır. Bu genellemenin 
yapılabilmesi için öncelikli olarak ulaşılabilir evrene ait olan tüm 
yedinci sınıf öğrencilerinin sayısı belirlenmiştir. Ulaşılabilir evren 
728 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Bu sayının da en az 
%10’una ulaşılmaya çalışılmıştır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Çalışmaya toplam 105 
öğrenci katılmış olup, %10 kuralının sağlandığı söylenebilir. 
Örneklem; ulaşılması istenen evrenin temsili olarak belirlenen 
parçasıdır (Ekiz, 2009; s.103). Örneklem olarak seçkisiz olmayan 
örneklem çeşitlerinden olan uygun örnekleme seçilmiştir. Uygun 
örnekleme, zaman, ulaşım ve maddi olanaklar nedeniyle kolay 
ulaşılıp, uygulanabilen birimlerin seçimidir (Cohen ve Manion, 
1998). Bu araştırmada örneklemi, Kayseri ili Melikgazi ilçesine 
bağlı bir devlet okulunda öğrenim gören 105 yedinci sınıf öğrencisi 
oluşturmaktadır. Bu örneklemin seçilmesinin sebebi ise 
araştırmacının ulaşımı kolay olması nedeniyle evine yakın olan 
okulları seçmesi ve tanıdık öğretmenlerin o okullarda 
bulunmasıdır. Yani örneklem yakınlık ve ulaşım göz önüne 
alınarak seçilmiştir. Ayrıca seçilen örneklemin, ulaşılmak istenen 
evreni temsil ettiği düşünüldüğü için de tercih sebebi olmuştur. 
Örneklem olarak seçilen 105 yedinci sınıf öğrencisi; uygulama 
öncesinde yapılan başarı testi ön test sonuçlarına göre iki deney ve 
iki kontrol grubu şeklinde dört sınıf halinde oluşturulmuştur. 
Akademik başarı ön test sonuçlarına yapılan bağımsız örneklemler 
t testi analizleri, çalışmanın bulgular kısmında detaylı olarak 
sunulmuştur. 

3.3.   Veri Toplama Araçları 

3.3.1.   Başarı Testi  

Nicel araştırmalarda çeşitli veri toplama araçları kullanılmaktadır. 
Bu veri toplama araçları anket, ölçek ve test olmak üzere üçe 
ayrılır. Kullanılan veri toplama araçları araştırma probleminin 
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özelliğinden yola çıkarak belirlenir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, 
Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012). Bu araştırmanın veri 
toplama aracını; yedinci sınıf “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf 
Maddeler” konusuna yönelik hazırlanan, 26 sorudan oluşan dört 
seçenekli çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir başarı testi 
(MTYSMBT) oluşturmaktadır. Başarı testleri; öğrencide mevcut 
olan bilginin ne düzeyde olduğunu belirlemek amacıyla kullanılan 
veri toplama araçlarıdır (Kotluk ve Yayla, 2016). Çoktan seçmeli 
sorular; öğrencilerin başarılarını, eleştirel düşünme ve problem 
çözme becerilerini ölçme amacıyla kullanılan ve kavram 
yanılgılarının belirlenmesini sağlayan önemli ölçme araçlarıdır 
(Küçükahmet, 2002). Bu çalışmada veri toplama aracı olarak 
çoktan seçmeli testin geliştirilmesinin nedeni; araştırma 
kapsamında ön test-son test olarak kullanılmak istenmesi ve 
geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır.  

Araştırmada test geliştirmek amacıyla belirli aşamalardan 
geçilmiştir. Öncelikle testin amacı belirlenmiştir. Testin amacı 
“Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusuna yönelik 
ön test ve son test olarak kullanılması amacıyla geçerli ve güvenilir 
bir veri toplama aracı geliştirmektir. Geçerlik ve güvenirlik; elde 
edilen sonuçların inandırıcı ve güvenilir olması adına en önemli 
ölçütlerden biri olarak kabul edilen kısımdır. Başarı testi 
oluşturmada atılması gereken ilk adım kapsam geçerliğini 
sağlamaktır. Kullanılan testler için hazırlanan belirtke tablosu 
kapsam geçerliğini sağlamak adına tercih edilen bir yoldur 
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2012). Bu nedenle çalışmada Haladyna’nın (1997) düşünme 
süreçlerine göre oluşturulmak istenen başarı testini hazırlamak 
amacıyla, MEB müfredatındaki kazanımlar temel alınarak yeni 
kazanımlar ve belirtke tablosu oluşturulmuştur. Daha sonra alan 
yazında ortaokul düzeyinde “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf 
Maddeler” konularına yönelik hazırlanan çalışmalar incelenmiştir. 
Ancak 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle değişen müfredat 
gereği araştırmada kullanılmak üzere yeni bir test geliştirilmesine 
karar verilmiştir. Bu nedenle çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
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başarı testi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Belirlenen 
kazanımlara ait belirtke tablosu, kazanımlara ait soru numaraları ve 
bilişsel özellikleri ile birleştirilerek Tablo 1’de sunulmuştur.  
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Tablo 1. Kazanımlar ve Düşünme Süreçlerini Kapsayan Belirtke Tablosu 

  Bilişsel Özellikler 

Soru Kazanımlar Anlama Problem 
Çözme 

Eleştirel 
Düşünme 

1 Yaygın elementlerden olan altın, kurşun, cıva ve platin elementlerinin 
sembollerini bilir. 

X   

2 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementlerden olan fosfor ve karbon elementlerinin 
sembolünü bilir. 

X   

3 Periyodik sistemdeki ilk 18 elementlerden olan kükürt, kalsiyum ve azot 
elementlerinin sembolünü bilir. 

X   

4 Yaygın bileşiklerden olan çinko, cıva, bakır ve kurşunun kullanım alanlarını bilir. X   
5 Magnezyum, lityum, kükürt ve helyum elementlerinin kullanım alanlarını bilir. X   
6 Yaygın bileşiklerden olan karbonatı, suyu, amonyumu ve hidroksiti formülleriyle 

eşleştirir. 
 X  

7 Bileşiğe ait tanecik modellerini tanır.  X  
8 Kullanım alanlarıyla ilgili verilen bilgiler doğrultusunda klor elementinin isim ve 

sembolüne dair çıkarım yapar. 
 X  

9 Verilen bileşiklerden hangilerinin çok atomlu olduğunu bilir. X   
10 Yaygın bileşiklerin formüllerini günlük yaşamda kullanılan isimleri ile bağdaştırır.  X  
11 Yaygın bileşiklerden olan şekerin formülünden yola çıkarak atom türü ve sayısının 

çıkarımını yapar. 
 X  

12 Yaygın bileşiklerden olan suyun, amonyağın, karbondioksitin, hidroklorik asidin 
isimlerinden yola çıkarak kaç atomdan oluştuğu çıkarımını yapar. 

 X  

  



 

39 

 

Tablonun Devamı 

  Bilişsel Özellikler 

Soru Kazanımlar Anlama Problem 
Çözme 

Eleştirel 
Düşünme 

13 Proton ve elektron sayısını baz alarak atomların yük çeşidine dair çıkarımda 
bulunur. 

 X  

14 Elementlerin özelliklerini bilir ve elementleri bileşiklerden ayırt eder.  X  
15 Sodyum elementinin atom numarasından yola çıkarak ona ait olan atom modelini 

ayırt eder. 
 X  

16 Atomik yapılı ve moleküler yapılı elementleri birbirinden ayırt eder.  X  
17 Element ismi ve sembolleri ile ilgili verilen bilgilerden en doğru olanını ayırt eder.   X 
18 Verilen bilgilerin hangi bilim insanına ait olduğu çıkarımını yapar.  X  
19 Verilen bilgilerden yola çıkarak yalnızca bileşiğe ait özelliği kesin olarak ayırt eder.   X 
20 Verilen bilgiden yola çıkarak atom modelleri ile ilgili en geniş ifadeye ulaşır.   X 
21 Element ve molekül modellerini verilen resimlerle eşleştirir  X  
22 Bilim ve bilim insanları ile ilgili verilen bilgileri doğru ve yanlış olarak sınıflandırır.  X  
23 Atom modellerinden yola çıkarak modelin hangi bilim insanına ait olup olmadığı 

çıkarımını yapar. 
 X  

24 Hidrojen gazının tanecik modeline bakarak doğru çıkarımı yapar.  X  
25 Proton, nötron ve elektronun model üzerindeki doğru yerleşimini bulur.  X  
26 Verilen şekilden yola çıkarak proton, nötron ve elektronu ayırt eder.  X  
27 Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını bilir. X   
28 Atom modellerini kronolojik olarak sıralar.  X  

Toplam 7 18 3 
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Test hazırlanırken özellikle MEB kitabı olmak üzere birçok konu 
anlatımlı kitaptan faydalanılmıştır. Kazanımlar baz alınarak 28 
soruluk bir başarı testi oluşturulmuştur. Test hazırlanırken 
görünüş geçerliğini sağlamak adına resimlerin aynı tip olmasına 
özen gösterilmiş, seçenekler kısadan uzuna doğru sıralanmıştır. Bu 
şekilde hazırlanan testin ilk hali ekte verilmiştir (Ek-2). Hazırlanan 
testteki sorular Fen Bilimleri alanında uzman üç akademisyen, bir 
fen bilimleri öğretmeni ve bir yüksek lisans öğrencisine 
sunulmuştur. Ayrıca Türkçe alanında uzman bir akademisyene de 
gösterilerek anlamsal bozukluk olmadığı yönünde görüş alınmıştır. 
Uzman görüşü ile yine kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
Uzman görüşü sonucunda soru 16’da resmin küçük olduğu, soru 
20’de ise “Ece” isminin okunabilirliğinin düşük olduğu belirtilmiş 
olup resim ve isim büyütülmüştür. Soru 22’ye “Atom modelleri 
birer teoridir” öncülünün eklenmesi gerektiği belirtilmiş ve 
eklenmiştir. Ayrıca bazı soru numaralarının altına seçenekler 
gelirken, bazılarının altına soru cümlesinin devamının denk geldiği 
belirtilmiş ve bunun düzeltilmesi önerilmiştir. Bunun sonucunda 
seçeneklerin girintisi artırılarak, soru numarasının altına denk 
gelmeyecek şekilde sağ tarafa kaydırılmıştır. 

MTYSMBT’nin pilot çalışma öncesi düzenlenen son hali Ek-3’te 
verilmiştir. Son hali verilen test, Ekim-Kasım 2018’de Kayseri iline 
bağlı Melikgazi ilçesinde bulunan üç devlet okulunda 
uygulanmıştır. Yapılan bu pilot çalışma, daha önce “Maddenin 
Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusunu öğrenmiş olan 350 
sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama sonrası analize 
uygun olan veriler alınmış olup, testi doldurmayanların, hepsini 
aynı seçenek işaretleyenlerin ve kaynaştırma öğrencilerinin verileri 
değerlendirmeye alınmamıştır. Bu doğrultuda 304 verinin 
istatistiksel analizi yapılmıştır. Ayrıca alan yazından alınan 
Uslu’nun (2011) geliştirmiş olduğu başarı testi alınarak ölçüt 
geçerliği sağlanmak istenmiştir. Bir ölçme aracının amaçları 
doğrultusunda puanlamasının belirlenmesi amacıyla test edilen 
geçerlik türü ölçüt geçerliği olarak adlandırılır. Ölçüt geçerliğinin 
sağlanabilmesi için; ölçme aracının bir başka ölçme aracı ile 
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ölçütünün kıyaslanması gerekir. Bu şekilde kıyaslanan ölçme 
araçlarının korelasyon katsayısı, ölçüt geçerliğini göstermektedir 
(Gömleksiz ve Erkan, 2010; Tavşancıl, 2010). Bu çalışma 
kapsamında geliştirilen testin kazanımlarına denk olan ve aynı sınıf 
seviyesine uygulamak amacıyla geliştirilmiş ve geçerliği-güvenirliği 
sağlanmış olan ölçüt testi, başarı testi uygulanan aynı 90 öğrenciye 
uygulanmıştır. Ancak veri kaybından dolayı 66 veri 
değerlendirmeye alınmıştır. Bu test yedinci sınıf “Maddenin Yapısı 
ve Özellikleri” ünitesi kazanımlarına yönelik geliştirilmiş bir başarı 
testidir. 20 sorudan oluşan testin güvenirlik katsayısı .823 olarak 
hesaplanmıştır. Ölçüt geçerliğini sağlamak için kullanılan bu test 
ekte verilmiştir (Ek-4). Sonuç olarak ölçüt geçerliğini test etmek 
amacıyla aynı kazanımları içeren bir başka test ile korelasyon 
analizi yapılmış olup sonuç Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Başarı testi ve ölçüt testinden alınan toplam puana 
ilişkin korelasyon analizi sonuçları 

  
Başarı Testi 

Toplam 
Ölçüt Testi 

Toplam 

Başarı Testi 
Pearson Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 
1 

.836 

.000 

Ölçüt Testi 
Pearson Katsayısı 

Sig. (2-tailed) 
.836 
.000 

1 

Tablo 2 incelendiğinde başarı testi toplam puanı ile ölçüt testinin 
toplam puanları arasındaki bağıntı katsayısının .836 olduğu 
görülmektedir. Bu değer .50 ile 1 aralığında olduğu için aralarında 
pozitif yönde bir ilişki olduğunu gösterir. Bu ilişki anlamlı bir 
ilişkidir (p<.05). 

MTYSMBT’nin uzman görüşü ve belirtke tablosu dışında yine 
kapsam geçerliğini sağlamak adına istatistiksel çalışmalarda da 
bulunulmuştur. Testteki soruların ayırt edici olup olmadığını ve 
madde güçlüklerini belirlemek amacıyla 304 öğrencinin almış 
olduğu puanlar en düşükten en yükseğe doğru sıralanarak %27’lik 
alt ve %27’lik üst grup belirlenmiştir. 304 öğrencinin %27’si 82 
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olmasına rağmen aynı puanı almış kişiler bulunduğundan bu sayı 
87 olarak belirlenmiştir. Yani alt gruptan 87, üst gruptan 87 olmak 
üzere toplam 174 katılımcı hesaplamaya alınmıştır. Başarı testinde 
bulunan her bir maddenin ayırt ediciliği hem bağımsız örneklemler 
t testi hem de güçlük ve ayırt edicilik indeksi formülü ile 
hesaplanmıştır. Bağımsız örneklemler t testine dair grup 
istatistikleri Tablo 3’te, bağımsız örneklem t testi sonuçları Tablo 
4’te ve güçlük-ayırt edicilik indeksine dair sonuçlar Tablo 5’te 
verilmiştir. 
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Tablo 3. Alt ve üst gruba yönelik toplam başarı puanları grup 
istatistikleri 

 Grup N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart Hata 

Soru 1 
Alt %27 87 .3448 .47807 .05125 
Üst %27 87 .8506 .35857 .03844 

Soru 2 
Alt %27 87 .4253 .49725 .05331 
Üst %27 87 .9425 .23409 .02510 

Soru 3 Alt %27 87 .4368 .49886 .05348 
 Üst %27 87 .9310 .25486 .02732 

Soru 4 
Alt %27 87 .1839 .38966 .04178 
Üst %27 87 .3218 .46989 .05038 

Soru 5 
Alt %27 87 .2414 .43040 .04614 
Üst %27 87 .4138 .49537 .05311 

Soru 6 
Alt %27 87 .5057 .50287 .05391 
Üst %27 87 .9540 .21065 .02258 

Soru 7 
Alt %27 87 .2989 .46041 .04936 
Üst %27 87 .8276 .37993 .04073 

Soru 8 
Alt %27 87 .4138 .49537 .05311 
Üst %27 87 .9425 .23409 .02510 

Soru 9 
Alt %27 87 .1264 .33427 .03584 
Üst %27 87 .4943 .50287 .05391 

Soru 10 
Alt %27 87 .3333 .47414 .05083 
Üst %27 87 .6897 .46532 .04989 

Soru 11 
Alt %27 87 .3793 .48803 .05232 
Üst %27 87 .9655 .18352 .01968 

Soru 12 
Alt %27 87 .1724 .37993 .04073 
Üst %27 87 .3218 .46989 .05038 

Soru 13 
Alt %27 87 .3333 .47414 .05083 
Üst %27 87 .8506 .35857 .03844 

Soru 14 
Alt %27 87 .1494 .35857 .03844 
Üst %27 87 .6897 .46532 .04989 

Soru 15 Alt %27 87 .3103 .46532 .04989 
 Üst %27 87 .7931 .40743 .04368 

Soru 16 
Alt %27 87 .3333 .47414 .05083 
Üst %27 87 .7011 .46041 .04936 

Soru 17 Alt %27 87 .3218 .46989 .05038 
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Tablonun Devamı 

 Grup N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart Hata 

 Üst %27 87 .9195 .27358 .02933 

Soru 18 
Alt %27 87 .2529 .43718 .04687 
Üst %27 87 .5402 .50127 .05374 

Soru 19 
Alt %27 87 .3333 .47414 .05083 
Üst %27 87 .9080 .29064 .03116 

Soru 20 
Alt %27 87 .1379 .34683 .03718 
Üst %27 87 .7241 .44954 .04820 

Soru 21 
Alt %27 87 .2184 .41555 .04455 
Üst %27 87 .5632 .49886 .05348 

Soru 22 
Alt %27 87 .2414 .43040 .04614 
Üst %27 87 .4368 .49886 .05348 

Soru 23 
Alt %27 87 .2989 .46041 .04936 
Üst %27 87 .6897 .46532 .04989 

Soru 24 
Alt %27 87 .1724 .37993 .04073 
Üst %27 87 .6782 .46989 .05038 

Soru 25 
Alt %27 87 .1839 .38966 .04178 
Üst %27 87 .7356 .44355 .04755 

Soru 26 
Alt %27 87 .2529 .43718 .04687 
Üst %27 87 .7241 .44954 .04820 

Soru 27 Alt %27 87 .2529 .43718 .04687 
 Üst %27 87 .8276 .37993 .04073 

Soru 28 
Alt %27 87 .3333 .47414 .05083 

Üst %27 87 .5977 .49320 .05288 

Tablo 3’e bakıldığında birinci sorunun üst grup ortalamasının 
(.8506), alt grup ortalamasından (.3448) fazla olduğu 
görülmektedir. Ancak bu farkın anlamlı olup olmadığını 
belirlemek için Levene testine bakıldığında (Tablo 4) Sig. değerinin 
.000 olduğu yani .05’ten küçük olduğu görülmektedir (p<.05). Bu 
durumda alt grup ile üst grubun varyansları eşit değildir. 
Varyanslar eşit olmadığı için tabloda varyanslar eşit değil satırına 
(alt satır) bakılır ve Sig. değerinin .000 olduğu görüldüğü için 
(p<.05) aradaki farkın anlamlı olduğu söylenebilir. Bir başka 
deyişle üst grubun birinci soruya ait toplam puanı, alt grubun 
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birinci soruya ait toplam puanından anlamlı düzeyde farklıdır. Yani 
sonuç üst grup lehinedir ve üst grubu alt gruptan ayırmaktadır.  

Tablo 4. Alt ve üst grubun toplam başarı puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi sonuçları 

 

Levene Testi t testi  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ortalama 
Farkı 

Soru 1 

Varyanslar 
Eşit 

39.880 .000 -7.894 172 .000 -.50575 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -7.894 159.501 .000 -.50575 

Soru 2 

Varyanslar 
Eşit 

259.999 .000 -8.778 172 .000 -.51724 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -8.778 122.334 .000 -.51724 

Soru 3 
Varyanslar 

Eşit 
220.111 .000 -8.229 172 .000 -.49425 

 
Varyanslar 
Eşit Değil 

  -8.229 128.030 .000 -.49425 

Soru 4 

Varyanslar 
Eşit 

18.231 .000 -2.108 172 .037 -.13793 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -2.108 166.303 .037 -.13793 

Soru 5 

Varyanslar 
Eşit 

21.635 .000 -2.451 172 .015 -.17241 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -2.451 168.709 .015 -.17241 

Soru 6 

Varyanslar 
Eşit 

403.663 .000 -7.669 172 .000 -.44828 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -7.669 115.280 .000 -.44828 

Soru 7 

Varyanslar 
Eşit 

16.156 .000 8.262 172 .000 -.52874 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  8.262 166.019 .000 -.52874 

Soru 8 
Varyanslar 

Eşit 
245.963 .000 -9.001 172 .000 -.52874 
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Tablonun Devamı 

 

Levene Testi t testi  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ortalama 
Farkı 

 
Varyanslar 
Eşit Değil 

  -9.001 122.585 .000 -.52874 

Soru 9 

Varyanslar 
Eşit 

108.548 .000 -5.682 172 .000 -.36782 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -5.682 149.586 .000 -.36782 

Soru 10 

Varyanslar 
Eşit 

.416 .520 -5.003 172 .000 -.35632 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -5.003 171.939 .000 -.35632 

Soru 11 

Varyanslar 
Eşit 

330.132 .000 -10.487 172 .000 -.58621 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -10.487 109.846 .000 -.58621 

Soru 12 

Varyanslar 
Eşit 

22.084 .000 -2.306 172 .022 -.14943 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -2.306 164.777 .022 -.14943 

Soru 13 

Varyanslar 
Eşit 

35.708 .000 -8.116 172 .000 -.51724 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -8.116 160.126 .000 -.51724 

Soru 14 

Varyanslar 
Eşit 

27.872 .000 -8.578 172 .000 -.54023 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -8.578 161.511 .000 -.54023 

Soru 15 

Varyanslar 
Eşit 

9.841 .002 -7.281 172 .000 -.48276 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -7.281 169.051 .000 -.48276 

Soru 16 

Varyanslar 
Eşit 

.944 .333 -5.191 172 .000 -.36782 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -5.191 171.852 .000 -.36782 
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Tablonun Devamı 

 

Levene Testi t testi  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ortalama 
Farkı 

Soru 17 

Varyanslar 
Eşit 

89.725 .000 -10.253 172 .000 -.59770 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -10.253 138.296 .000 -.59770 

Soru 18 

Varyanslar 
Eşit 

25.459 .000 -4.030 172 .000 -.28736 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -4.030 168.879 .000 -.28736 

Soru 19 

Varyanslar 
Eşit 

82.439 .000 -9.639 172 .000 -.57471 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -9.639 142.632 .000 -.57471 

Soru 20 
Varyanslar 

Eşit 
21.943 .000 -9.630 172 .000 -.58621 

 
Varyanslar 
Eşit Değil 

  -9.630 161.596 .000 -.58621 

Soru 21 

Varyanslar 
Eşit 

33.590 .000 -4.954 172 .000 -.34483 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -4.954 166.560 .000 -.34483 

Soru 22 

Varyanslar 
Eşit 

25.707 .000 -2.766 172 .006 -.19540 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -2.766 168.384 .006 -.19540 

Soru 23 

Varyanslar 
Eşit 

.107 .744 -5.569 172 .000 -.39080 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -5.569 171.981 .000 -.39080 

Soru 24 

Varyanslar 
Eşit 

22.084 .000 -7.807 172 .000 -.50575 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -7.807 164.777 .000 -.50575 

Soru 25 
Varyanslar 

Eşit 
6.570 .011 -8.716 172 .000 -.55172 
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Tablonun Devamı 

 

Levene Testi t testi  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Ortalama 
Farkı 

 
Varyanslar 
Eşit Değil 

  -8.716 169.192 .000 -.55172 

Soru 26 

Varyanslar 
Eşit 

.468 .495 -7.010 172 .000 -.47126 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -7.010 171.866 .000 -.47126 

Soru 27 

Varyanslar 
Eşit 

6.849 .010 -9.255 172 .000 -.57471 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -9.255 168.719 .000 -.57471 

Soru 28 

Varyanslar 
Eşit 

3.376 .068 -3.604 172 .000 -.26437 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -3.604 171.733 .000 -.26437 

Aynı şekilde Tablo 3’teki tüm sorulara bakıldığında her sorunun 
ortalamasının üst grup lehine büyük olduğu görülmektedir. Bu 
durumda aradaki farkın anlamlılık düzeyine bakmak adına Tablo 
4’teki Levene testleri incelendiğinde tüm sorular için anlamlı fark 
oluştuğu görülmektedir. Bu durumda istatistiksel açıdan soruların 
hepsi üst grubu alt gruptan ayırt etmektedir yani üst grubun 
başarısı, alt grubun başarısından daha iyidir. Bütün bunlara rağmen 
indeks formülleri ile hesaplanmış soruların Tablo 5’teki 
değerlerine bakıldığında 4, 5, 12 ve 22. soruların; Tablo 6’da verilen 
aralığa göre (Tekin, 2010) testten çıkarılması gerektiği 
görülmektedir. Ayrıca soru 18 ve soru 28’in de düzeltilmesi 
gerektiği söylenebilir. Ancak 4, 5 ve 22. sorulara ait kazanımları 
ölçen başka sorular bulunmadığı için sorular üzerinde düzenleme 
yapılmıştır. Soru 12’ye ait kazanımları ölçen farklı sorular 
bulunduğu için testten çıkarılmasına karar verilmiştir. Buna ek 
olarak 9. soru da testten çıkarılmıştır. Çünkü soru sayısı fazladır, 
öğrencilerin sürede sıkıntı çekmemesi istenmiştir ve testte aynı 
kazanımı ölçen farklı soru zaten bulunmaktadır. Bu şekilde 
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düzenlemesi yapılan, ön test-son test olarak kullanılan testin en 
son hali ekte verilmiştir (Ek-5). Cevap anahtarı da Ek-6’te 
verilmiştir. 

Tablo 5. Başarı testinin madde güçlük ve madde ayırt edicilik 
indeksleri 

Sorular Madde Güçlük Madde Ayırt Edicilik 

1. Soru .59 .50 
2. Soru .68 .51 
3. Soru .68 .49 
4. Soru .25 .13 
5. Soru .32 .17 
6. Soru .72 .44 
7. Soru .56 .52 
8. Soru .67 .52 
9. Soru .31 .36 
10. Soru .51 .35 
11. Soru .67 .58 
12. Soru .24 .14 
13. Soru .59 .51 
14. Soru .41 .54 
15. Soru .55 .48 
16. Soru .51 .36 
17. Soru .62 .59 
18. Soru .39 .28 
19. Soru .62 .57 
20. Soru .43 .58 
21. Soru .39 .34 
22. Soru .33 .19 
23. Soru .49 .39 
24. Soru .42 .50 
25. Soru .45 .55 
26. Soru .48 .47 
27. Soru .54 .57 
28. Soru .46 .26 
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Tablo 5’te verilen madde ayırt edicilik ve madde güçlük 
indekslerine ait değerlerin ne anlama geldiği sırasıyla Tablo 6 ve 
Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 6. Madde ayırt edicilik indeksine göre soruların dağılımı 

Ayırt Edicilik İndeksi 
(D) 

Anlamı Soru Numarası 

0,00–0,19 Çıkarılmalı 4, 5, 12, 22 
0,20–0,29 Düzeltilmeli 18, 28 
0,30–0,39 İyi 9, 10, 16, 21, 23 
0,40–1,00 Çok İyi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 

17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 

Tablo 7. Madde güçlük indeksine göre soruların dağılımı 

Güçlük İndeksi 
(P) 

Anlamı Soru Numarası 

0,00–0,29 Zor 4, 12 
0,30–0,49 Orta Güçlük 5, 9, 14, 18, 20, 21, 22, 23,24, 25, 

26, 28 
0,50–0,69 Kolay 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 

19, 27 
0,70–1,00 Çok Kolay 6 

MTYSMBT’nin geçerlik çalışmalarının sonlandırılmasından sonra 
güvenirlik çalışması yapılmıştır. Güvenirlik; ölçme aracındaki 
hatalardan arınma ve tutarlı olma derecesidir (Sönmez ve 
Alacapınar, 2011). Bu çalışmada geliştirilen başarı testinin 
çalışmaları yapıldıktan sonra güvenirliği Cronbach’s Alpha 
hesaplanmıştır. Bu da ölçme aracından alınan puanların oldukça 
güvenilir olduğunu ifade eder (Can, 2014). Çalışmada testin 28 
soruluk halinin güvenirliğine bakılmıştır ve sonuç Tablo 8’de 
verilmiştir.  
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Tablo 8. Başarı testi 28 soruluk güvenirlik analizi 

Cronbach's Alpha 
Standartlaştırılmış 

Maddelere Dayalı Alfa 
Değeri 

Madde Sayısı 

.774 .772 28 

Tablo 8’de görüldüğü üzere 28 soruluk testin güvenirlik katsayısı 
alfa: .774’tür. Bu sonuçtan yola çıkarak Tablo 9’a (Can, 2014) 
bakıldığında Cronbach’s Alpha değerinin .60-.90 arasında 
bulunduğu ve oldukça güvenilir olduğu söylenebilir. 

Tablo 9. Cronbach’s Alpha değeri ve anlamı 

Cronbach's Alpha Anlamı 

0.00-0.40 Güvenilir Değil 
0.40-0.60 Güvenirlik Düşük 
0.60-0.90 Oldukça Güvenilir 
0.90-1.00 Yüksek Derecede Güvenilir 

Yapılan geçerlik-güvenirlik çalışmalarından sonra düzenlemesi 
yapılan üç soru son test sonrasında yeniden analiz edilmiştir. Son 
test verilerinin kullanılmasının sebebi öğrencilerin konuyu 
öğrendikten sonraki bilgilerinin baz alınması gerektiğidir. Bu da 
son test ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla üç sorunun istatistik 
analizleri yeniden yapılmıştır. Bu defa 105 öğrencinin puanları 
küçükten büyüğe doğru sıralanarak %27’lik alt ve %27’lik üst grup 
belirlenmiştir. 105 öğrencinin %27’si 28 olmasına rağmen aynı 
puanları alan öğrenciler olduğu için sayı 32 olarak belirlenmiştir. 
Madde ayırt ediciliği hem bağımsız örneklemler t testi ile hem de 
indeks formülleri ile hesaplanmıştır. Üç sorunun alt ve üst gruba 
yönelik toplam başarı puanlarının grup istatistikleri Tablo 10’da, 
bağımsız örneklem t testi sonuçları ise Tablo 11’de verilmiştir. 
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Tablo 10. Üç sorunun alt ve üst gruba yönelik toplam puanları 
grup istatistikleri 

 Grup N Ortalama 
Standart 
Sapma 

Standart Hata 

Soru 4 (4) 
Alt %27 32 .0938 .29614 .05235 
Üst %27 32 1.0000 .00000 .00000 

Soru 5 (5) 
Alt %27 32 .1563 .36890 .06521 
Üst %27 32 1.0000 .00000 .00000 

Soru 22 (20) Alt %27 32 .4688 .50701 .08963 
 Üst %27 32 1.0000 .00000 .00000 

Tablo 10 incelendiğinde her üç sorunun da üst grup ortalamasının, 
alt grup ortalamasından fazla olduğu görülmektedir. Bu farkın 
anlamlı olup olmadığını belirlemek için Tablo 11’deki Levene 
testine bakıldığında her üç soruda da Sig. değerinin .000 olduğu 
yani .05’ten küçük olduğu görülmektedir (p<.05). Bu durumda alt 
grup ile üst grubun varyansları eşit değildir. Alt satıra bakıldığında 
Sig. değerinin .000 olduğu görülür ve aradaki farkın anlamlı olduğu 
söylenebilir. Yani sorular üst grup lehinedir ve üst grubu alt 
gruptan ayırmaktadır.  
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Tablo 11. Üç sorunun alt ve üst grubun toplam puanlarının 
karşılaştırılmasına ilişkin bağımsız örneklem t testi sonuçları 

 

Levene Testi t testi  

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Ortalama 
Farkı 

Soru 4 (4) 

Varyanslar 
Eşit 

15.959 .000 -17.311 62 .000 -.90625 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -17.311 31.000 .000 -.90625 

Soru 5 (5) 

Varyanslar 
Eşit 

34.587 .000 -12.938 62 .000 -.84375 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -12.938 31.000 .000 -.84375 

Soru 22 (20) 

Varyanslar 
Eşit 

7905.000 .000 -5.927 62 .000 -.53125 

Varyanslar 
Eşit Değil 

  -5.927 31.000 .000 -.53125 

Bağımsız örneklemler t testi sonuçlarına ek olarak indeks 
formülleri ile hesaplanmış ayırt edicilik ve güçlük indeksi sonuçları 
da Tablo 12’de verilmiştir.  

Tablo 12. Üç sorunun madde güçlük ve madde ayırt edicilik 
indeksleri 

 
Ayırt edicilik (Tablo 6) ve güçlük (Tablo 7) indeksi açıklamaları 
göz önüne alınarak incelendiğinde testin en son halinde bulunan 
soru 4 ve soru 5’in kolay olduğu görülmektedir. Ancak ayırt 
edicilik indeksleri incelendiğinde soruların ayırt ediciliğinin çok iyi 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu nedenle iki sorunun düzenlenmiş 
halinin iyi yönde çalıştığı söylenebilir. Soru 20’nin ise çok kolay 

Sorular Madde Güçlük Madde Ayırt Edicilik 

Soru 4 (4) .54 .45 
Soru 5 (5) .57 .42 

Soru 22 (20) .73 .26 
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olduğu ve düzeltilmesi gerektiği sonucuna varılabilir. Bu nedenle 
sorunun kullanılması halinde tekrar düzenlenmesi gerektiği 
önerilebilir ancak yine de ön test-son test kapsamında 
değerlendirmeye alınmıştır. Yani araştırma kapsamında ön test-
son test olarak kullanılmak üzere 26 soruluk başarı testi 
kullanılmıştır. 

3.3.2.   Sınıf Gözlem Formu 

Araştırma kapsamında sınıf ortamını aktarabilmek, artırılmış 
gerçeklik destekli argümantasyon ve mevcut öğretim programının 
öngördüğü yöntemin uygulanıp uygulanmadığına karar vermek 
amacıyla gözlem formu kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
uygulamalar, araştırmacıdan kaynaklanabilecek iç geçerlik 
tehdidini ortadan kaldırmak adına araştırmacı dışında farklı bir fen 
bilimleri öğretmeni tarafından uygulanmıştır. Araştırmacı ve 
uygulama yapılan okulun fen bilimleri öğretmenlerinden biri 
gözlemci konumunda yer almıştır. Yani deney ve kontrol 
gruplarında yapılan uygulamalar iki fen bilimleri öğretmeni 
tarafından gözlemlenmiştir. Gözlem yapmak için kullanılan 
gözlem formu ise Bektaş’ın (2011) çalışmasında geliştirdiği gözlem 
formunun araştırmaya uyarlanmış şeklidir. Gözlem formu 21 
maddeden oluşmaktadır ve ekte verilmiştir (Ek-7). Ayrıca deney 
ve kontrol gruplarının her birinde 12 saat ders işlenmiştir. Deney 
gruplarında sekiz, kontrol gruplarında sekiz gözlem formu 
kullanılmıştır. Sonuçlar bulgularda verilmiştir.  

3.4.   Veri Toplama Süreci  

Artırılmış gerçeklik destekli argümantasyon yönteminin akademik 
başarıya olan etkisinin incelenmesi adına çeşitli aşamalardan 
geçilmiştir. İlk olarak artırılmış gerçeklik uygulamaları ve 
argümantasyon yöntemi ile ilgili yurt içi ve yurt dışında yapılmış 
olan çalışmaların taraması yapılmıştır. Ayrıca “Maddenin Tanecikli 
Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusuna yönelik alan yazın taranarak 
gerekçe oluşturulmuştur. Araştırmaya ait uygulama ve pilot 
çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla Kayseri İl Milli Eğitim 
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Müdürlüğünden, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için Kayseri ili 
Melikgazi ilçesindeki okullarda çalışmak amacıyla izin alınmıştır 
(Ek-1). Daha sonra Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 
oluşturulan kazanımlar incelenmiştir. Araştırma kapsamında 
kullanmak amacıyla belirlenen kazanımlar ele alınarak bir başarı 
testi geliştirilmiştir. Geliştirilen test uzman görüşüne sunulmuş ve 
gerekli dönüt düzeltmelerle son halini almıştır. 28 soru olarak 
belirlenen başarı testi daha önce ilgili konuları öğrenmiş 360 
kişiden oluşan sekizinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulama 
sonrasında istatistiksel analizleri yapılmıştır. İstatistiksel analiz 
sonuçlarına göre iki soru testten çıkarılmış ve üç soru üzerinde 
düzenleme yapılmıştır. Bu şekilde yapılan ortak çalışmalar 
sonrasında deney ve kontrol gruplarına ait veri toplama süreçleri 
aşağıda detaylı bir şekilde verilmiştir. Ayrıca altı hafta süren 
çalışmayı araştırmacı değil yüksek lisans yapmakta olan bir fen 
bilimleri öğretmeni yürütmüştür. Araştırmacı ve dersin kendi 
öğretmeni derslere gözlemci olarak katılmıştır. 

3.4.1.   Deney Gruplarının Veri Toplama Süreci  

Başarı testinin aşamaları tamamlandıktan sonra alan yazında 
bulunan argümantasyon etkinlikleri incelenmiş ve konuyla ilgili 
kazanımları sağlayan sekiz argümantasyon etkinliği 
oluşturulmuştur. Ayrıca argümantasyon sürecinin anlaşılabilmesi 
için iki giriş etkinliği kullanılmıştır. Bunlardan biri alan yazında 
sıklıkla kullanılan “Bebek Bakıcısı” etkinliğidir (Kaya, 2005). 
Diğeri ise “Bilimsel Anlamda İş Yapan Kimdir?” isimli etkinliktir. 
Bu etkinlik araştırmacı tarafından oluşturulmuştur ve öğrencilerin 
daha önceden işlemiş olduğu bir konudur. Giriş etkinlikleri ve 
oluşturulan argümantasyon etkinlikleri Ek-8’de verilmiştir. 
Uygulama esnasında öğrenciler tarafından doldurulan etkinliklerin 
bazı örnekleri de Ek-9’da verilmiştir. Ayrıca giriş etkinliklerinden 
de önce kullanılmak üzere bir sunu oluşturulmuştur. Sunuda 
artırılmış gerçeklik ve argümantasyon yöntemi ile ilgili detaylı 
bilgiler yer almaktadır. Daha sonra argümantasyon etkinlikleri ile 
bütünleştirilecek şekilde kullanılmak amacıyla var olan artırılmış 
gerçeklik uygulamaları araştırılmıştır. Araştırma sonrasında 
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bulunan uygulamaların tüm kazanımları sağlamadığı görüldüğü 
için tüm kazanımları sağlayacak şekilde artırılmış gerçeklik 
uygulamaları oluşturulmuştur. Bu uygulamalar “Hp Reveal” 
üzerinden; üç boyutlu veriler, görsel bilgiler ve videolar 
kullanılarak oluşturulmuştur. Yani toplamda 13 hazır uygulama ve 
bir de bireylere kendi uygulamalarını geliştirme fırsatını veren “Hp 
Reveal” uygulaması kullanılmıştır. Kullanılan 13 uygulamanın 
isimleri ise şu şekildedir; “Atom Modeli, Periyodik”, “AR 3D 
Science”, “Bohr’s Atomic”, “Molecule Kit”, “Chemistry AR”, 
“Molecular Constructor”, “Periodic Table”, “Atom AR”, “Rapp 
Chemistry”, “AR Chemist”, “Periodic Table VR-AR”, “Chem-
Ex” ve “AR”. 

Hp Reveal; bir artırılmış gerçeklik ortamıdır ve “Aurasma” 
ismiyle bilinmektedir. Daha sonra ismi “Hp Reveal” olarak 
değişmiştir. “Hp Reveal” uygulaması bireylerin kendi artırılmış 
gerçeklik ortamlarını tasarlamalarını sağlayan bir platformdur 
(Cheah Quah, Wong ve Zainon, 2014). Telefon ve tabletlerde 
ücretsiz olarak kullanılabilen bir uygulamadır. “Hp Reveal” 
uygulaması ile üç boyutlu nesneler, görseller ve videolar 
oluşturulabilir (Bower, Howe, McCredie, Robinson ve Grover, 
2014). Araştırma kapsamında argümantasyon etkinlik kağıtları, 
ders kitabı ve ayrıca kodlanmış kağıtlar işaretçi olarak 
kullanılmıştır. Bu işaretçilere uygulama kamerası gösterildiğinde 
tasarlanmış artırılmış gerçeklik nesneleri görülmektedir. Atomun 
yapısı, bilim adamları, atom modelleri, bilimsel bilgi, hipotez, teori 
ve saf maddeler gibi başlıklarda bu uygulamadan yararlanılarak 
artırılmış gerçeklik ortamı sağlanmıştır. 

Atom Modeli, Periyodik; atomların yıllara ve bilim adamlarına 
göre değişimini gösteren bir uygulamadır. Uygulamada bilim 
adamları tarih ve fotoğraflarıyla yer almaktadır ve hangi bilim 
adamı tercih edilirse, atom onun öngördüğü modele 
dönüşmektedir. Ayrıca atomların doğada nasıl bulundukları ve 
kullanım alanlarına yönelik bilgiler de bulunmaktadır. Uygulamada 
özellikle bilim adamları ile ilgili kısımda kullanılmıştır. 
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AR 3D Science; fizik, kimya ve biyoloji şeklinde kısımlara ayrılan 
üç boyutlu bir uygulamadır. Araştırma kapsamında “Kimya 
bölümü” kullanılmıştır. Uygulamada bileşikler, üç boyutlu 
modeller şeklinde incelenebilir.  

Bohr’s Atomic; Bohr atom modelinin üç boyutlu olarak 
görülmesini sağlayan bir uygulamadır. Araştırma kapsamında Bohr 
atom modelinin gösteriminde kullanılmıştır. 

Molecule Kit; hazır olarak bulunan moleküllerin üç boyutlu 
olarak incelenmesini sağlayan bir uygulamadır. Moleküller 
konusunda kullanılmıştır. 

Chemistry AR; kendisine ait kodlanmış kâğıtları bulunan, 
element, bileşik ve moleküller konusunda kullanılabilen bir 
uygulamadır. Araştırma kapsamında, element, bileşik ve molekül 
modellerini göstermek için kullanılmıştır. 

Molecular Constructor; kullanıcılara kendi moleküllerini 
oluşturma fırsatı sunan bir uygulamadır. Araştırmada, “Molekül 
modelleri oluşturur ve sunar” kazanımını sağlamak için 
kullanılmıştır. 

Periodic Table; İngilizce videolar içeren, elementler hakkında 
bilgi veren bir uygulamadır. “Dr. Element” isimli animasyon 
periyodik cetveldeki elementler hakkında bilgiler vermektedir. 
Araştırmada, elementler konusunda kullanılmış ve Türkçeye 
çevrilmiştir. 

Atom AR; modern atom teorisini çok iyi bir şekilde yansıtan 
uygulamadır. Kendisine özel kodlanmış kâğıtları bulunmaktadır. 
Uygulama kamerası ile kâğıtlara bakıldığında atomların, modern 
atom teorisine göre üç boyutlu şekli görülebilir. Araştırmada, 
modern atom teorisi konusu işlenirken kullanılmıştır. 



 

58 

 

Rapp Chemistry; elektronların hareketi, elementler ve Bohr 
atom modelini üç boyutlu inceleme fırsatı sunan bir uygulamadır. 
Uygulamanın kendisine ait kodlanmış kâğıtları bulunmaktadır. 
Araştırma kapsamında, elektronların hareketi gösterilirken 
kullanılmıştır. 

AR Chemist; elementlerin kullanım alanlarını üç boyutlu 
görsellerle aktaran bir uygulamadır. Uygulamanın kodlanmış 
kâğıdı vardır. Uygulama, elementlerin kullanım alanları konusunda 
kullanılmıştır. 

Periodic Table VR-AR; Bohr atom modeli ve elektronların 
dizilişini üç boyutlu aktarabilen bir uygulamadır. Araştırmada, 
elektronların dizilişi konusunda kullanılmıştır.  

Chem Ex; Bohr atom modeli ve atomun yapısı 
incelenebilmektedir. Araştırmada her ikisi için de kullanılmıştır.  

AR; hazır olarak kartları bulunan, elementlerin dizilişlerini, bir 
araya gelmesiyle oluşan bileşikleri ve kullanım alanlarını üç boyutlu 
olarak gösteren bir uygulamadır. Araştırmada da amacına uygun 
kullanılmıştır. 

Argümantasyon etkinlikleri ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının 
düzenlemesi bittikten sonra veri toplama sürecinin eksiksiz 
yürütülebilmesi adına deney ve kontrol grupları için ayrı ayrı ders 
planları hazırlanmıştır. Bu ders planları alan yazın taraması 
sonrasında oluşturulmuştur. Ders planı, uygulamaların sorunsuz 
yönetilebilmesi için düzenleyici ve destekleyici bir etkiye sahip olan 
planlamalardır. Bu planlamalarla uygulama esnasında ortaya 
çıkabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek mümkündür (Demirel, 
1999; Kızıltepe, 2002).  Deney gruplarına ait ders planı Ek-10’da 
verilmiştir. Ardından deney gruplarında artırılmış gerçeklik 
destekli argümantasyon yönteminin, kontrol gruplarında ise 
mevcut öğretim programının öngördüğü yöntemlerin uygulanıp 
uygulanmadığının belirlenmesi adına sınıf gözlem formu 
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oluşturulmuştur. Sınıf gözlem formu, alan yazın taraması sonucu 
ilgili yöntemlere uyarlanarak hazırlanmıştır.  

Araştırma Kayseri ili Melikgazi ilçesinde bulunan bir devlet 
okulunda yürütülmüştür. Okulun yedinci sınıflarından dört sınıf 
belirlenmiş ve ön test uygulaması yapılmıştır. Ön test sonuçlarına 
göre ortalama puan sırası birinci ve üçüncü sırada olan sınıflar 
kontrol grubu; ikinci ve sonuncu sırada olan sınıflar ise deney 
grubu olarak belirlenmiştir. Yani toplamda iki deney, iki kontrol 
grubu oluşturulmuştur. Deney grubunda artırılmış gerçeklik 
destekli argümantasyon yöntemi ile ders işlenmiştir. Çalışma 
toplamda altı hafta sürmüştür ve grupların hepsinde asıl uygulama 
12 ders saati sürecinde tamamlanmıştır. Bazı günlerde dersler, kar 
tatili veya ortak olarak belirlenen yazılı tarihlerine denk gelmesi 
sebebiyle işlenememiş ve bu derslerin telafisi mutlaka yapılmıştır. 
Yani tüm dersler MEB’in öngördüğü süre içerisinde 
tamamlanmıştır. Süreç ile ilgili detaylı bilgiler Tablo 13’te 
verilmiştir. Her dersin deney ve kontrol grubunda ne şekilde 
işlendiğine ait daha detaylı bilgiler de Ek-10 ve Ek-11’de 
verilmiştir. 
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Tablo 13. Deney Gruplarına Ait Uygulama Süreci 

Hafta Konu Etkinlik Süre 

Hafta 
1 

Grup 
Belirleme 

Ön Test 1 Ders Saati: 
40 dk 

Hafta 
2 

Tanıtım Sunum 
Giriş Etkinliği-1 (Bebek 

Bakıcısı) 
Giriş Etkinliği-2 (Bilimsel 

Anlamda İş Yapan 
Kimdir?) 

1 Ders Saati: 
40 dk 

2 Ders Saati: 
80 dk 

1 Ders Saati: 
40 dk 

Hafta 
3 

Maddenin 
Tanecikli 

Yapısı  

Etkinlik-1 (Hangi Bilim 
Adamı Haklı?) 

Etkinlik-2 (Günümüzde 
Geçerli Olan Görüş?) 

1 Ders Saati: 
40 dk 

2 Ders Saati: 
80 dk 

Hafta 
4 

Maddenin 
Tanecikli 

Yapısı 

Etkinlik-3 (İfadelerle 
Yarışan Teoriler!) 

Etkinlik-4 (İfadeni Seç!) 
Etkinlik-5 (Hangi Teori?) 

2 Ders Saati: 
80 dk 

1 Ders Saati: 
40 dk 

2 Ders Saati: 
80 dk 

Hafta 
5 

Saf Maddeler Etkinlik-6 (Kartını Seç!) 
Etkinlik-7 (Hangi 

Element?) 
Etkinlik-8 (Hangi 

Bileşik?) 

1 Ders Saati: 
40 dk 

2 Ders Saati: 
80 dk 

1 Ders Saati: 
40 dk 

Hafta 
6 

Değerlendirme Son Test 1 Ders Saati: 
40 dk 

Uygulama esnasında deney gruplarına tablet ve telefonlar temin 
edilmiş ve argümantasyon etkinlikleri dağıtılmıştır. Ders planı 
doğrultusunda artırılmış gerçeklik destekli argümantasyon 
yöntemi ile ders işlenmiştir. Uygulama sonrasında son test 
yapılmıştır. 
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3.4.2.   Kontrol Gruplarının Veri Toplama Süreci  

Başarı testinin aşamaları tamamlandıktan sonra MEB kitabı baz 
alınarak ders planı hazırlanmıştır. Kontrol gruplarına ait ders 
planları Ek-11’de verilmiştir. Daha sonra yapılan ön test 
sonucunda gruplar belirlenmiştir. Kontrol gruplarında mevcut 
öğretim programın öngördüğü yöntemlerle ders işlenmiştir. MEB 
kitabında yer alan etkinlikler atlanmadan ders içerisinde 
kullanılmıştır. Bu etkinlikler ders planında detaylı bir şekilde 
verilmiştir. Kontrol grubunun dersleri toplamda beş hafta 
sürmüştür. Ancak asıl uygulama üç hafta boyunca 12 ders saati 
süresinde yapılmıştır. İlk hafta ön test yapılmıştır, üç hafta ders 
işlenmiştir, sonuncu hafta ise son test yapılarak uygulamaya son 
verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının ders süreçlerine ait 
fotoğraflar Ek-12’de verilmiştir. 

3.5.   Verilerin Analizi 

Veri analizi, verilerin düzenlenip birimlere ayrıldığı, harmanlanıp 
ortaya çıkan verilerin çalışmaya aktarılacak olan kısımlara karar 
verilen süreçtir (Bogdan ve Biklen, 1992). Veri toplama işlemi 
bittikten sonra elde edilen verilerin analizi için SPSS 22 paket 
programı kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi yapılmadan 
evvel parametrik ya da parametrik olmayan testlerden hangisinin 
kullanılacağına karar vermek gerekir (Can, 2013). İstatistiksel 
analiz yöntemleri parametrik ve parametrik olmayan şeklinde ikiye 
ayrılır (Seçer, 2013). Parametrik analizde; verilerin normal ve 
homojen bir dağılıma sahip olup varyansların eşit olmasından 
bahsedilirken (Can, 2013), parametrik olmayan analizde; verilerin 
normal ve homojen bir dağılıma sahip olmaması söz konusudur 
(Seçer, 2013). Genellikle örneklemin 30’dan büyük olduğu 
durumlarda parametrik testler kullanılır (Can, 2017).  

Araştırmada ilk olarak verilerin normal dağılımlarına, 
ortalamalarına ve standart sapmalarına bakılmış yani betimsel 
analizi yapılmıştır. Betimsel analiz; verilere ait bilgilerin özet ve 
gösterim sağlamak amacıyla yapılan bir istatistiksel analiz çeşididir 
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(Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2008). Bu doğrultuda betimsel analiz 
yapılmış ve öncelikle hatalı veri olup olmadığı kontrol edilmiştir. 
Hatalı veri girişine rastlanmamıştır. Araştırma kapsamında hem 
örneklem sayısının 30’dan fazla olması (105 katılımcı) hem de 
frekans analizi sonucunun normal dağılım gösterdiği bilgisinden 
yola çıkarak parametrik testler kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında her şeyden önce dört sınıfın MTYSMBT ön 
test puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı 
belirlenmek istenmiştir. Ön test puanları arasındaki farklılığın 
belirlenmesi için tek yönlü ANOVA analizi yapılmıştır. Tek yönlü 
ANOVA ikiden fazla grubu bulunan bağımsız değişkenin, bağımlı 
değişkene olan etkisini test etmek için kullanılan analizlerdir 
(Pallant, 2001). Araştırma kapsamında iki deney ve iki kontrol 
grubu olmak üzere dört grup bulunmaktadır. Bu grupların ön test 
puanlarının karşılaştırılması istendiği için tek yönlü ANOVA 
tercih edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda grupların ön test 
puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüş ve gruplar 
belirlenmiştir. Yani I ve N şubelerindeki öğrencilerin puanları 
kontrol grubu olarak, H ve B şubelerindeki öğrencilerin puanları 
da deney grubu olarak birleştirilerek analiz edilmiştir. Bu kısım 
örneklem belirlemesinde kullanıldığı için bulgular kısmında 
sunulmamıştır. Gruplar belirlendikten sonra çalışmanın çıkarımsal 
istatistiklerinde parametrik testlerin kullanılıp kullanılmayacağına 
karar verilmiştir bu da bazı varsayımların karşılanmasına bağlıdır. 
Bu varsayımlar; verilerin aralıklı ya da oransal olması, verilerin 
normal dağılım göstermesi ve grup varyanslarının eşit sonuçlar 
vermesi şeklindedir (Pallant, 2016). Bu varyansların karşılandığına 
dair veriler bulgular bölümünde sunulmuştur. Verilerin normal 
dağıldığı, aritmetik ortalamaların birbirine yakın olduğu, basıklık 
ve çarpıklık değerlerinin istenilen aralıkta olduğu görülmüştür. 
Verilerin gruplarda normal dağıldığı belirlendikten sonra normallik 
testleri (Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro-Wilk) kullanılarak da 
verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir. Yukarıda 
da ifade edildiği gibi hem grup istatistikleri ile basıklık ve çarpıklık 
değerlerinin normal dağılımı desteklemesi hem de Shapiro-Wilk 
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testi sonuçlarının normal dağılım gösterdiğinin anlaşılmasıyla elde 
edilen verilerin parametrik testler ile analiz edileceği sonucuna 
ulaşılmıştır (Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Clements, 
1999; Karaatlı, 2006, Seçer 2017). 

Betimsel analizin ardından çıkarıma dayalı analiz yapılmıştır. 
Çıkarıma dayalı analiz; verilere ait kullanılarak evrene ulaşma 
amacıyla parametrik testlerin kullanılmasıdır (Akbulut, 2011). Bu 
doğrultuda öncelikli olarak ön test olarak kullanılan başarı testi 
bağımsız örneklemler t testi ile analiz edilmiştir. Bağımsız 
örneklemler t testi; grup sayısı iki olan bir bağımsız değişkenin, bir 
bağımlı değişken üzerinden aldıkları değerleri karşılaştırmak için 
kullanılan testlerdir (Pallant, 2001). Yapılan ön test sonucunda 
dört sınıfın başarı puanı arasında anlamlı bir fark elde 
edilememiştir. Bu sonuç, dört sınıfın başarısının denk olarak kabul 
edilebileceği anlamına gelmektedir. Son testten elde edilen puanlar 
yine bağımsız örneklemler t testi kullanılarak analiz edilmiştir. 
Bağımsız örneklemler t testi analizinden sonra sınıf gözlem formu 
analiz edilmiştir. Sınıf gözlem formunun analizinde sayısal 
hesaplamalar kullanılmıştır. Formda bulunan “hiçbir zaman” 
ifadesine bir puan, “bazen” ifadesine iki puan ve “daima” ifadesine 
üç puan verilerek hesaplaması yapılmıştır. Sonuçlar detaylı bir 
şekilde bulgularda verilmiştir. 

3.6.   Risk ve Sınırlılıklar 

Araştırmanın pilot çalışması aşamasında, geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasının yapılması hedeflenen başarı testi 360 kişiye 
uygulanmıştır. Ancak bazı öğrencilerin testi, önemsemeden ve 
özensiz bir biçimde tamamlaması veri kaybına neden olmuştur. 
Aynı durum ölçüt testi uygulanırken de ortaya çıkmıştır. Daha 
fazla veri analiz edilebilecekken oluşan durumdan ötürü veri kaybı 
oluşmuştur. Bu durum pilot çalışma kapsamında başarı testinde 
gerçekleşirken, uygulama aşamasında herhangi bir veri kaybı 
bulunmamaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında öncelikle deney ve kontrol gruplarının 
betimsel istatistik analizi yapılmıştır. Ardından çıkarıma dayalı 
istatistik analizi yapılmış ve sonuçlar sırasıyla aşağıda verilmiştir.  

4.1.   Betimsel İstatistik Bulguları 

Çalışmanın çıkarımsal istatistiklerinde, parametrik testlerin 
kullanılıp kullanılmayacağına karar vermek için bazı varsayımların 
karşılanması gerekmektedir. Bu varsayımlar; verilerin aralıklı ya da 
oransal olması, verilerin normal dağılıma uyması ve grup 
varyanslarının eşit olması şeklindedir (Pallant, 2016). Araştırma 
kapsamında veriler eşit aralıklı ölçek kullanılarak toplanmıştır. 
Ayrıca verilerin normal dağılım gösterdiği, bu kısımda her bir grup 
için kontrol edilmiştir. Varyansların homojenliği varsayımı ise 
çıkarımsal istatistik analizleri içerisinde kontrol edilmiştir. Verilerin 
normal dağılım gösterip göstermediğini anlamak amacıyla ilk 
olarak betimsel istatistik analizleri, sonra basıklık ve çarpıklık 
değerleri, son olarak da normallik testi kullanılmıştır. İlk olarak 
deney ve kontrol gruplarının ön test ortalamaları ile basıklık ve 
çarpıklık değerleri incelenmiştir. Bu değerlere ilişkin tablolar 
aşağıda verilmiş ve sırayla açıklanmıştır. 

Tablo 14. Deney Grubuna Ait Betimsel İstatistik Sonuçları 

 Ön Test Son Test 

Öğrenci Sayısı 54 54 
Kayıp Veri 0 0 

A.Ortalama (Mean) 5.98 20.79 
Ortanca (Median) 6.00 21.50 

Tepe Değer (Mode) 5.00 24.00 
Çarpıklık (Skewness) .007 -1.00 
Basıklık (Kurtosis)  -.19 .55 
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Tablo 14’te öncelikle deney grubunun ön test toplam puanına 
bakıldığında aritmetik ortalama (5.98), ortanca (6.00) ve tepe 
değerinin (5.00) birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca ön 
test toplam puanının deney grubu için basıklık (-.19) ve çarpıklık 
(.007) değerinin +1 ile -1 arasında olduğu görülmektedir. Basıklık 
ve çarpıklık değerinin +1 ile -1 aralığında olması genel olarak 
istenilen bir değer aralığıdır (Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, 
2017). Deney grubu ön test puanlarının normalliğin kontrol etmek 
için ayrıca Şekil 14’teki histogram grafiği incelenmiştir. 

 

Şekil 14. Deney grubunun ön test toplam puanı normal dağılım 
grafiği 

Deney grubu ön test sonuçlarına ilişkin basıklık ve çarpıklık 
değerinin kabul edilebilir aralıkta olması, aritmetik ortalama, 
ortanca ve tepe değerinin birbirine yakın olması ve histogram 
grafiğinin normal dağılım göstermesinden dolayı ön test 
puanlarının deney grubu için normal dağıldığı düşünülmüştür 
(Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Clements, 1999; Karaatlı, 
2006). Deney grubunun ön test puanlarının normalliğine ilişkin 
betimsel istatistik analizinden sonra deney grubu son test 
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puanlarının normal dağılıp dağılmadığı betimsel istatistik 
kullanılarak kontrol edilmiştir.  

Deney grubunun son test puanlarına ilişkin aritmetik ortalama 
(20.79), ortanca (21.50) ve tepe değerinin (24.00) birbirine yakın 
olduğu görülmüştür (Tablo 14). Son test toplam puanının basıklık 
(.55) ve çarpıklık (-1.00) değerinin +1 ile -1 arasında olduğu 
görülmektedir. Deney grubu son test puanlarının normalliğin 
kontrol etmek için ayrıca Şekil 15’teki histogram grafiği 
incelenmiştir. 

 

Şekil 15. Deney grubunun son test toplam puanı normal dağılım 
grafiği 

Deney grubu son test sonuçlarına ilişkin basıklık ve çarpıklık 
değeri kabul edilebilir aralıktadır. Ayrıca aritmetik ortalama, 
ortanca ve tepe değerinin birbirine yakın olması ve histogram 
grafiğinin normal dağılıma işaret ettiğinin kabul edilmesinden 
dolayı deney grubunun son test puanlarının normal dağıldığı 
düşünülmüştür (Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Clements, 
1999; Karaatlı, 2006). Deney grubunun puanlarının normalliğine 
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ilişkin betimsel istatistik analizinden sonra kontrol grubunun ön 
test ve son test puanlarının normal dağılıp dağılmadığı betimsel 
istatistik kullanılarak kontrol edilmiştir.  

Tablo 15. Kontrol Grubuna Ait Betimsel İstatistik Sonuçları 

 Ön Test Son Test 

Öğrenci Sayısı 51 51 
Kayıp Veri 0 0 

A.Ortalama (Mean) 6.21 13.70 
Ortanca (Median) 7.00 14.00 

Tepe Değer (Mode) 7.00 14.00 
Çarpıklık (Skewness) -.39 -0.72 
Basıklık (Kurtosis)  -.00 -1.08 

Tablo 15’te yer alan kontrol grubunun ön test toplam puanları 
incelendiğinde aritmetik ortalama (6.21), ortanca (7.00) ve tepe 
değerinin (7.00) birbirine yakın olduğu göze çarpmaktadır. Basıklık 
(-.00) ve çarpıklık (-.39) değerinin +1 ile -1 arasında yani istenilen 
aralıkta olması kontrol grubu ön test toplam puanlarının normal 
dağıldığını düşündürmektedir. Bunlara ek olarak Şekil 16’da 
kontrol grubunun ön test toplam puanının normal dağılım 
gösterdiği gözlenen histogram grafiği incelenmiştir.  
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Şekil 16. Kontrol grubunun ön test toplam puanı normal dağılım 
grafiği 

Kontrol grubu ön test sonuçlarına ilişkin basıklık ve çarpıklık 
değerinin kabul edilebilir aralıkta olması, aritmetik ortalama, 
ortanca ve tepe değerinin birbirine yakın olması ve histogram 
grafiğinin normal dağılım göstermesinden dolayı ön test 
puanlarının deney grubu için normal dağıldığı düşünülmüştür 
(Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Clements, 1999; Karaatlı, 
2006). Ön test puanlarının normalliğine ilişkin betimsel istatistik 
analizinden sonra son test puanlarının normal dağılıp dağılmadığı 
betimsel istatistik kullanılarak kontrol edilmiştir.  

Kontrol grubunun son test toplam puanları için aritmetik ortalama 
(13.70), ortanca (14.00) ve tepe değerinin (14.00) birbirine yakın 
olduğu görülmektedir. Basıklık (-1.08) ile çarpıklık (-0.72) 
değerinin +1 ile -1 arasında olduğu söylenebilir. Tablo 15’te 
görüldüğü üzere basıklık değerinin (-1.08) aralığın çok az dışında 
olması, toplam sonuçlar göz önüne alındığında normal dağılımı 
etkilemeyeceği düşünülerek bu değerin de istenilen aralıkta olduğu 
kabul edilmiştir. Betimsel istatistiklerin yanı sıra kontrol grubunun 
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son test puanlarının normal dağılım gösterip göstermediğini 
kontrol etmek için histogram grafiği (Şekil 17) incelenmiştir. 

 

Şekil 17. Kontrol grubunun son test toplam puanı normal 
dağılım grafiği 

Kontrol grubu son test sonuçlarına ilişkin basıklık ve çarpıklık 
değerinin kabul edilebilir aralıkta olması, aritmetik ortalama, 
ortanca ve tepe değerinin birbirine yakın olması ve histogram 
grafiğinin normal dağılım göstermesinden dolayı son test 
puanlarının kontrol grubu için normal dağıldığı düşünülmüştür 
(Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Clements, 1999; Karaatlı, 
2006). Deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puanlarının 
normalliğine ilişkin betimsel istatistik analizlerinden sonra toplam 
puanlarının normal dağılıp dağılmadığı betimsel istatistik 
kullanılarak kontrol edilmiştir.  
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Tablo 16. Tüm Gruplara Ait Betimsel İstatistik Sonuçları 

 Ön Test Son Test 

Öğrenci Sayısı 105 105 
Kayıp Veri 0 0 

A.Ortalama (Mean) 6.09 17.35 
Ortanca (Median) 6.00 19.00 

Tepe Değer (Mode) 7.00 22.00 
Çarpıklık (Skewness) -.17 -.61 
Basıklık (Kurtosis)  -.18 -.64 

Tablo 16 incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının tümü için ön 
testteki toplam puanın aritmetik ortalaması (6.09), ortanca (6.00) 
ve tepe değerinin (7.00) birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca ön test toplam puanı için basıklık (-.18) ve çarpıklık (-.17) 
değerinin +1 ile -1 aralığında olduğu görülmektedir. Yani aritmetik 
ortalama, ortanca, tepe değerin birbirine yakın olması ve basıklık, 
çarpıklık değerinin istenilen aralıkta olması ön test toplam 
puanının tüm gruplar için normal dağıldığı anlamına gelmektedir. 
Ayrıca Şekil 18’e bakıldığında histogram grafiğinden de ön test 
puanlarının normal dağıldığı anlaşılabilir. 

 

Şekil 18. Tüm grupların ön test toplam puanı normal dağılım 
grafiği 



 

71 

 

Tüm grupların son test toplam puanlarına (Şekil 19) bakıldığında 
aritmetik ortalama (17.35), ortanca (19.00) ve tepe değerinin 
(22.00) birbirine yakın olduğu ve basıklık (-.64) ve çarpıklık (-.61) 
değerinin +1 ile -1 arasında olduğu görülmektedir. Bu da son test 
toplam puanlarının normal dağılım gösterdiği anlamına 
gelmektedir. 

 

Şekil 19. Tüm grupların son test toplam puanı normal dağılım 
grafiği 

Grupların normalliğine ilişkin grup istatistikleri ile basıklık ve 
çarpıklık değerleri kontrol edilip, verilerin gruplarda normal 
dağıldığı belirlendikten sonra normallik testleri kullanılarak da 
verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir. Normallik 
testi sonuçlarına göre elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 17. Deney ve Kontrol Grupları Normallik Testi Analiz 
Sonuçları 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Grup İstatistik df Sig. İstatistik df Sig. 
Deney .091 54 .200* .978 54 .430 

Kontrol .140 51 .014 .973 51 .300 
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Tablo 17 incelendiğinde Kolmogorov-Simirnov testine göre 
sadece deney grubunun verilerinin normal dağıldığı görülürken, 
Shapiro-Wilk testine göre tüm grupların verilerinin normal dağılım 
gösterdiği söylenebilir (p>.05). Yani hem grup istatistikleri ile 
basıklık ve çarpıklık değerlerinin normal dağılımı desteklemesi 
hem de Shapiro-Wilk testi sonuçlarının normal dağılım 
gösterdiğinin anlaşılmasıyla araştırmanın sonuçlarının 
karşılaştırılmasında parametrik testlerin kullanılabileceği 
belirlenmiştir (Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Clements, 
1999; Karaatlı, 2006, Seçer 2017). 

4.2.   Çıkarıma Dayalı İstatistik Bulguları 

4.2.1.   Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Puanlarının 
Karşılaştırılması 

Deney ve kontrol gruplarına ait ön testten alınan puanların 
ortalaması ve bu puanlar arasındaki farkın anlamlı olup 
olmadığının belirlenmesi amacıyla grup istatistikleri belirlenmiş ve 
bağımsız örneklemler t testi analizi yapılmıştır. Uygulanan bu 
analizden elde edilen sonuçlar Tablo 18 ve Tablo 19’da verilmiştir. 

Tablo 18. Deney ve Kontrol Grupları Ön Test Grup İstatistikleri 

 Grup N Ortalama Standart Sapma 

Ön Test 

Deney Grubu 54 5.98 .348 

Kontrol 
Grubu 

51 6.21 .330 

Tablo 18 incelendiğinde deney grubunun başarı ön test 
ortalamasının 5.98 kontrol grubunun başarı ön test ortalamasının 
ise 6.21 olduğu görülmektedir. Grupların ortalamaları arasında 
farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için bağımsız 
örneklemler t testi yapılmıştır. Yapılan t testi sonucu Tablo 19’da 
verilmiştir.  
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Tablo 19. Deney ve Kontrol Grupları Ön Test Grup İstatistikleri 

 
Levene Testi t testi 

F Sig. df Sig. (2-tailed) 

Ön Test 
Varyanslar Eşit .186 .667 103 .628 

Varyanslar Eşit Değil   102.946 .627 

Deney ve kontrol grubu ön test puanlar arasındaki farkın 
anlamlılığı test etmek için yapılan t testi sonuçlarını gösteren Tablo 
19 incelendiğinde grupların varyanslarının eşit olduğu 
görülmektedir (p=.667>.05). Bu testin kullanılabilmesi için gerekli 
olan son varsayım da böylece karşılanmıştır. Bu nedenle tablodaki 
anlamlılık değerlerinden üstteki değer dikkate alınmıştır. Bu 
sonuca göre deney ve kontrol gruplarının ön test puanları arasında 
anlamlı bir farkın anlamlı olmadığı söylenebilir (p=.628>.05). Bir 
başka ifade ile uygulama öncesinde deney ve kontrol grupları 
arasında akademik başarı açısından bir farklılık yoktur. Ön test 
sonuçlarından sonra son test puanlarının karşılaştırılmasına 
geçilmiştir.  

4.2.2.   Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarına 
Dair Bulgular 

Deney ve kontrol gruplarına ait son testten alınan puanların 
ortalaması ve bu puanlar arasındaki farkın anlamlı olup 
olmadığının belirlenmesi amacıyla grup istatistikleri belirlenmiş ve 
bağımsız örneklemler t testi analizi yapılmıştır. Sonuçlar sırasıyla 
Tablo 20 ve Tablo 21’de verilmiştir. 

Tablo 20. Deney ve Kontrol Grupları Son Test Grup 
İstatistikleri 

 Grup N Ortalama Standart Sapma 

Son Test 

Deney Grubu 54 20.79 3.90 

Kontrol 
Grubu 

51 13.70 5.73 
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Tablo 21. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Puanlarının 
Karşılaştırılmasına Yönelik t Testi Sonuçları 

 

Levene Testi t testi 

F Sig. df 
Sig. (2-
tailed) 

Son Test 
Varyanslar Eşit 10.19 .002 103 .000 

Varyanslar Eşit 
Değil 

  87.525 .000 

Tablo 20 incelendiğinde varyansların homojenliği varsayımının 
sağlanmadığı görülmektedir. Bu nedenle grupların 
karşılaştırılmasında Tablo 21’deki varyanslar eşit değil satırındaki 
anlamlılık değeri dikkate alınmıştır. Tablo 20’de deney grubunun 
ortalamasının, kontrol grubunun ortalamasından büyük olduğu 
görülmektedir. Aradaki farkın anlamlı olup olmadığını anlamak 
için de Tablo 21’e bakıldığında anlamlı olduğu sonucuna varılabilir 
(p<.05). Yani yapılan tüm analizler sonucunda artırılmış gerçeklik 
destekli argümantasyon yönteminin, mevcut öğretim programının 
öngördüğü yönteme kıyasla etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

4.3.   Sınıf Gözlem Formuna Dair Bulgular 

Araştırma kapsamında deney gruplarında artırılmış gerçeklik 
destekli argümantasyon yönteminin; kontrol gruplarında ise 
mevcut öğretim programının öngördüğü yöntemin etkili işlenip 
işlenmediğinin anlaşılması için sınıf gözlem formu kullanılmıştır. 
Dersler hem okulun kendi öğretmeni hem de araştırmacı 
tarafından gözlenmiştir. Ancak gözlem formu araştırmacı 
tarafından doldurulmuştur. Blok şeklinde yapılan derslerde (iki 
ders), tek gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formunda “hiçbir 
zaman” ifadesi bir puan; “bazen” ifadesi iki puan ve “daima” 
ifadesi üç puan olacak şekilde puanlanmıştır. Gözlem formunda 
deney ve kontrol gruplarını ilgilendiren ayrı ayrı 15 maddenin 
puanlamasına bakılmıştır. Puanlamanın her iki grup için de 38 ile 
50 arasında olduğunda öğretim yönteminin etkili şekilde anlatıldığı 
varsayılmıştır. Ders planları uygulama öncesinde hazırlandığı için 
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deney gruplarının kendi arasında ya da kontrol gruplarının kendi 
arasında bir farklılık söz konusu değildir. Bu nedenle deney 
grupları ve kontrol gruplarının her birinde tek sonuç elde 
edilmiştir. Formun analizi sayısal yöntemlerle hesaplanmıştır. 
Sonuçlar Tablo 22 ve Tablo 23’te verilmiştir. 

Tablo 22. Deney Grubu Sınıf Gözlem Formu Sonuçları 

Hafta Ders Gözlem Puanı 

Hafta 1 Ders 1 50 

Ders 2 ve Ders 3 47 
Hafta 2 Ders 4 ve Ders 5 51 

Ders 6 47 
 Ders 7 ve Ders 8 48 

Hafta 3 Ders 9 48 

Ders 10 ve Ders 11 49 

Ders 12 49 

 

Tablo 23. Kontrol Grubu Sınıf Gözlem Formu Sonuçları 

Hafta Ders Gözlem Puanı 

Hafta 1 Ders 1 43 

Ders 2 ve Ders 3 41 

Ders 4 43 
Hafta 2 Ders 5 ve Ders 6 39 

Ders 7 40 
Hafta 3 Ders 8 ve Ders 9 39 

Ders 10 ve Ders 11 44 

Ders 12 42 

Tablo 22 ve Tablo 23 incelendiğinde kontrol gruplarının gözlem 
puanının deney gruplarına kıyasla daha düşük olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni sınıf gözlem formunda artırılmış 
gerçeklik ve argümantasyon yöntemi ile ilgili daha fazla maddenin 
yer almasıdır. Deney gruplarının gözlem puanı 47 ile 51 arasında 
değişim göstermekteyken; kontrol gruplarının puanı 39 ile 44 
arasında değişmektedir. Her iki grubun puanları da belirlenen 
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referans aralığındadır. Bu de hem artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin hem de mevcut programın öngördüğü 
yöntemin gruplarda etkili bir şekilde işlendiğini göstermektedir 
(Aydın, 2016).  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

TARTIŞMA – SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde, öncelikli olarak iç geçerliği tehdit 
eden unsurların tartışmasına yer verilmiştir. Ardından çalışmanın 
bulgularında yer verilen betimsel istatistik ve çıkarıma dayalı 
istatistik bulgularına dair sonuç ve tartışmaya yer verilmiştir. 
Tartışma kısmının ardından ise önerilere yer verilmiştir. 

5.1. İç Geçerliği Tehdit Eden Unsurlar 

İç geçerlik; bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki 
etkisinin gerekçelere dayandırılarak açıklanmasıdır (Christensen, 
Johnson ve Turner, 2015). Bu nedenle çalışmada iç geçerliği tehdit 
eden bazı unsurlar vardır ve bu bölümde bu unsurlar ile alınan 
tedbirlerin tartışmasına yer verilmiştir. 

5.1.1 Katılımcıların Seçimi 

Araştırma kapsamında deney ve kontrol grupları oluşturulurken, 
katılımcıların bu gruplara yansız atanması sağlanmazsa, gruplar 
arasında yapılan çalışmadan önceki farklılıklar bağımlı değişkene 
ait puan varyansına etki edecektir. Bu durum çalışma sonucunun 
geçerliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu çalışmada iki deney ve 
iki kontrol grubu olmak üzere dört grup vardır. Gruplar çalışma 
yapılan okulda, o grupların dersine giren fen bilimleri öğretmeni 
tarafından seçilmiştir. Öğretmen, grupların akademik açıdan denk 
olduklarını ifade etmiş olsa da bir ön test uygulaması yapılmıştır. 
Ön test sonuçlarına göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı istatistiksel olarak da teyit edilmiştir. Anlamlı bir farklılık 
olmamasına rağmen grupların ön test ortalamaları birbirinden 
farklıdır (I Sınıfı: 6.46, H Sınıfı: 6.10, N Sınıfı: 5.91, B Sınıfı: 5.84). 
Bu sonuçlardan yola çıkarak ortalaması birinci ve üçüncü sırada 
olan gruplar kontrol grubu; ikinci ve dördüncü sırada olan gruplar 
ise deney grubu olarak belirlenmiştir. Bu şekilde oluşabilecek olan 
yanlılığın önüne geçilmiştir. 
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5.1.2 Katılımcıların Olgunlaşması 

Araştırma sürecinde katılımcıların, deneyim ve gelişimlerine bağlı 
olarak içsel şartlarında değişimler meydana gelmesi mümkündür. 
Bu durum araştırmalar için “olgunlaşma tehdidi” olarak 
görülmektedir (Fraenkel ve Wallen, 1996). Bu da bağımlı değişken 
üzerinde olumsuz bir etki yaratabileceğinden, iç geçerliği tehdit 
eden bir unsur olarak düşünülebilir. Ancak araştırma kapsamında 
yapılan uygulama, toplamda altı hafta kadar sürdüğü ve bu sürenin 
de uzun bir süre olmadığı bilindiği için böyle bir tehdidin söz 
konusu olmadığı söylenebilir. 

5.1.3 Veri Toplama Aracı 

Araştırmada kullanılan ölçme araçlarının uygulama esnasında 
farklılaşması, farklı kişiler tarafından yapılması, farklı zaman ve 
sürelerde uygulanması, farklı kişiler tarafından değerlendirilmesi iç 
geçerliği tehdit etmektedir (Fraenkel ve Wallen, 1996). Örneğin 
ölçme aracı olarak kullanılan başarı testinin farklı olması bu tehdidi 
ortaya çıkarabilir. Ancak araştırma kapsamında ön test-son test 
olarak kullanılan başarı testinin aynı olması, aynı zaman 
dilimlerinde-aynı sürede uygulanması, yeterli sürenin verilmesi ve 
yine aynı araştırmacı tarafından değerlendirilmesi bu tehdidin 
ortadan kalkmasına sebep olmuştur. 

5.1.4 Beklenmedik Olay 

Yapılan araştırmalarda bazen süreç içerisinde beklenmeyen 
durumlar meydana gelebilmektedir. Bu olaylar hastalık ve deprem 
gibi durumlar olabilir (Fraenkel ve Wallen, 1996). Araştırmanın 
uygulama aşamasında, kar tatili denk gelen dersler olmuş olsa da 
mutlaka telafisi yapılmıştır. Bu durum haricinde olumsuz giden 
hiçbir durum yaşanmamıştır. Bu nedenle bu çalışma için, böyle bir 
tehdidin bulunmadığı söylenebilir. 
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5.1.5 Veri Kaybı 

Çalışma sürecinde birçok sebepten ötürü katılımcılar çalışmaya 
katılmayabilir veya ayrılmak durumunda kalabilir. Bu durum da 
veri kaybı olarak değerlendirilirken, iç geçerliği tehdit eden bir 
unsur olarak görülmektedir (Christensen, Johnson ve Turner, 
2015; Fraenkel ve Wallen, 1996). Bu araştırma kapsamında 
yalnızca pilot çalışmada başarı testinin geçerlik ve güvenirlik 
çalışması yapılırken çeşitli nedenlerden dolayı veri kaybına 
rastlanmıştır. Ancak Tavşancıl (2010) örneklemin, verilerin 
toplandığı araca göre madde sayısının en az beş veya on katı olması 
gerektiğini belirtmektedir. Çalışmada başarı testinin ilk hali 28 soru 
olduğundan; 280 kişi ile yapılması yeterlidir. Buna rağmen test, 360 
kişiye uygulanmış ve 304 veri analiz edilebilmiştir. Bu da olması 
gereken sayıdan fazlasını temsil ettiği için bir tehdit olarak kabul 
edilmemektedir. Ayrıca çalışmanın ana uygulamasında her hangi 
bir veri kaybı oluşmamıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak veri 
kaybından kaynaklanabilecek tehditlerin yaşanmadığı söylenebilir. 

5.1.6 Ön Test Etkisi 

Çalışmalarda ön test ve son test olarak kullanılan veri toplama 
araçlarının aynı olması, öğrencilerde bir aşinalık oluşturur. Bu 
durum da araştırmada önem arz eden son test puanlarını 
etkileyebilir. Bunun önüne geçebilmek için ön test ve son test 
uygulamalarının arasındaki sürenin yeterince uzak olması 
gerekmektedir (Christensen, Johnson ve Turner, 2015; Fraenkel 
ve Wallen, 1996). Araştırma kapsamında ön test ve son test 
uygulaması arasındaki sürenin altı hafta olması nedeniyle, böyle bir 
tehdidin oluşması engellenmiştir. 

5.1.7 Katılımcıların Tutumu 

Bir araştırmada katılımcıların göstermiş olduğu tutumlar, çalışmayı 
hem olumlu hem de olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. 
“Howthorne etkisi” olarak isimlendirilen olumlu tutum; deney 
gruplarının kendilerini diğer gruptan farklı görmesinden 
kaynaklanan etkiyi incelemektedir. “John Henry etkisi” olarak 
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isimlendirilen olumsuz tutum ise; kontrol grubunun, deney 
grubunda yapılan çalışmalardan haberdar olup, düşük 
konsantrasyon ve performans göstermesinden kaynaklanan etkiyi 
incelemektedir (Fraenkel ve Wallen, 1996). Bu çalışmada 
öğretmen, her iki gruba da eşit mesafede yaklaşmış ve her iki grubu 
da aynı şekilde bilgilendirmiştir. Bu nedenle, deney grubunun 
kendini farklı görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca 
kontrol grubuna yapılan bilgilendirmeler, grubu daha hırslandırıp, 
deney grubunu geçme arzusu oluşturmuştur. Bu süreç 
doğrultusunda katılımcıların tutumunun, sonuçları etkileyecek her 
hangi bir duruma yol açmadığı ve tehdit unsuru oluşturmadığı 
söylenebilir. 

5.1.8 Bölgenin Etkisi 

Araştırma kapsamında, süreç boyunca kullanılacak materyaller 
araştırmacı tarafından temin edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü 
okul, şehir merkezinde bir okuldur ve hemen her öğrencinin akıllı 
telefonu bulunmaktadır. Bu nedenle çalışma esnasında kullanılan 
tablet ve telefonların kullanım kısmında sıkıntı yaşamamışlardır. 
Ayrıca tüm materyaller araştırmacı tarafından temin edilmiştir. Bu 
nedenle okulun bulunduğu bölge, iç geçerliği tehdit eden bir unsur 
olmaktan çıkmıştır. 

5.1.9 Uygulamanın Etkisi 

Bilimsel araştırmalarda, deneysel uygulamalar yapılırken 
araştırmacının uygulama aşamasında öğretmen olarak yer 
almaması, araştırmanın iç geçerliği açısından büyük bir önem 
taşımaktadır (Fraenkel ve Wallen, 1996). Araştırma kapsamında 
uygulama, araştırmacı tarafından değil, yöntem ve uygulamalar 
hakkında yeterli donanıma sahip bir fen bilimleri öğretmeni 
tarafından yürütülmüştür. Öğrencilerin kendi öğretmenlerinin 
öğretici olarak katılmamasının sebebi, yöntem ve teknolojik 
uygulama hakkında yeterli donanıma sahip olmamasıdır. Ancak 
dersin öğretmeni, uygulama esnasında araştırmacının gözlemci 
olarak doldurmuş olduğu gözlem formuna katkı sağlamıştır. 
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Gözlemci olarak hem araştırmacı hem de dersin öğretmeni 
katılmıştır. Bu da net bir şekilde araştırmacıdan kaynaklanabilecek 
olan tehdit unsurunu ortadan kaldırmıştır. 

5.2. Betimsel İstatistik Bulgularına Dair Sonuç ve Tartışma 

Araştırma sürecinde ayrımı yapılacak olan deney ve kontrol 
gruplarının belirlenebilmesi için dört farklı sınıfa MTYSMBT ön 
test olarak uygulanmıştır. Uygulamadan sonra deney ve kontrol 
grubunun belirlenmesi için istatistiksel analizleri yapılmıştır. 
Öncelikli olarak sonuçların normal dağılım gösterip göstermediği, 
betimsel istatistik adı altında sunulmuştur. Bulgular incelendiğinde 
hem deney hem de kontrol grubunun ön test puanlarının normal 
dağılım gösterdiği, aritmetik ortalamaların birbirine yakın olduğu, 
basıklık ve çarpıklık değerlerinin istenilen aralıkta olduğu açıkça 
görülmektedir. Bunun olası ihtimalinin; öğrencilerin fen bilimleri 
öğretmeninin yardımıyla denk gruplardan seçilmesi, örneklem 
sayısının yeterli olması, kapsam geçerliği açısından yeterli soru 
oluşturulması, öğrencilere verilen sürenin yeterli olması, özenle 
yanıtlamış olmaları ve verilerin analizinden evvel veri girişinin 
kontrol edilmiş olması olabilir. Betimsel analizlerin sonuçları, 
parametrik testlerin yapılabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak ön 
test puanları dikkate alındığında, dört gruptaki katılımcıların 
uygulama öncesinde akademik açıdan benzer özelliklere sahip 
oldukları görülmüştür. Benzer biçimde Aydın (2016), Eroğlu 
(2019) ve Kızkapan da (2019) yaptığı çalışmada verilerinin 
betimsel istatistiklerini yapmış ve normal dağılım gösterdiği 
sonucuna varmıştır. Bu da çalışmayı destekler niteliktedir.  

5.3. Çıkarıma Dayalı İstatistik Bulgularına Dair Sonuç ve 
Tartışma 

Araştırmanın betimsel analizi yapıldıktan sonra, hem grup 
istatistikleri ile basıklık ve çarpıklık değerlerinin normal dağılımı 
desteklemesi hem de Shapiro-Wilk testi sonuçlarının normal 
dağılım gösterdiğinin anlaşılmasıyla elde edilen verilerin, 
parametrik testler ile analiz edileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Çıkarıma dayalı analizlerde, bağımsız örneklemler t testi 
kullanılmıştır. Bununla birlikte grupların ön test puanları arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Ardından son test 
puanları, yine bağımsız örneklemler t testi ile analiz edilmiştir. 
Analizin ardından deney grubunun son test puanının, kontrol 
grubunun son test puanından anlamlı düzeyde farklı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Yani artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin, mevcut yöntemden daha etkili olduğu 
ve akademik başarıyı artırdığı sonucuna varılabilir. 

Araştırma kapsamında MTYSMBT incelendiğinde artırılmış 
gerçeklik destekli argümantasyon yönteminin özellikle doğrudan 
etki ettiği birçok soru bulunmaktadır. Örneğin soru dört, soru beş, 
soru altı, soru sekiz, soru dokuz, soru 13, soru 21 ve soru 26 
uygulanan yöntemden fazlaca fayda sağlanan sorulardandır. Soru 
dört, soru beş, soru altı, soru sekiz ve soru dokuzda “AR” ve “Hp 
Reveal” uygulamaları; soru 13’te “Periodic Table VR-AR” 
uygulaması, soru 21’de “Bohr’s Atomic”, “Atom AR” ve “Chem 
Ex” uygulamaları ve soru 26’da “Hp Reveal” ve “Atom Modeli, 
Periyodic” uygulamaları ve entegre edilen argümantasyon 
etkinliklerinin etkisi oldukça büyüktür. Bu noktada özellikle de 
artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin bilgiyi üç boyutlu 
olarak görmesini sağlaması, gözlemlediği şekilleri yorumlaması, 
nesneler arasındaki ilişkiyi tanıması ve farklı açılardan objeler 
arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlaması gibi durumlardan 
dolayı başarıya sürüklediği düşünülebilir. Bu da aslında Gardner’in 
çoklu zekâ kuramlarından görsel-uzamsal zekâ kavramıyla 
ilişkilendirilebilir (Gardner, 1983). Bunun dışında argümantasyon 
yönteminin karşılıklı fikir tartışması yoluyla bireylerin bilgiye 
kendilerinin ulaşmasını sağlaması (Kızkapan, 2019) ve bu 
yöntemin de artırılmış gerçeklik uygulamaları ile birleştirilmesinin 
de akademik başarıyı beraberinde getirdiği çalışmadan çıkarılan bir 
sonuçtur. Çünkü öğrencinin ortaya attığı iddiaları savunma ya da 
karşı iddiları çürütmede görsel imgeleri kullanarak gerçekle 
ilişkilendirmesi, kendi doğru ya da yanlışlarını süreç içerisinde 
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görebilmesi yine bu yöntemin etkili olduğuna dair geliştirilen bir 
düşüncedir. 

Alan yazın incelendiğinde argümantasyon destekli artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının akademik başarı, eleştirel düşünme 
becerisi, derse yönelik güdülenme ve argümantasyon becerisi 
üzerine etkisinin incelendiği bir çalışma bulunmaktadır (Demirel, 
2017). Demirel’in (2017) çalışması bu çalışmadan birçok yönden 
ayrılsa da argümantasyon destekli artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının akademik başarıya olan etkisi incelendiğinde 
deney ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık olduğu 
söylenebilir. Bu da bu araştırmayı oldukça destekler niteliktedir. 

Yukarıda belirtilenlerden yola çıkarak alan yazında argümantasyon 
yönteminin ve artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik 
başarıya olan etkisi ayrı ayrı da incelenmiştir. Öncelikli olarak 
artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarıya olan etkisi 
incelendiğinde; uygulamaların başarıyı artırdığı yönünde birçok 
çalışma olduğu görülmektedir (Abdusselam ve Karal, 2012; Ateş, 
2018; Cevahir, 2017; Ersoy, Duman ve Öncü, 2016; Fleck ve 
Simon, 2013; Gebril, Ah Cho, May-Chan ve Parhizkar, 2012; 
Chiang, Yang ve Hwang, 2014; Kul, 2019; Özarslan, 2013; 
Sırakaya, 2015; Sin ve Badioze Zaman, 2010; Şahin, 2017; 
Vilkoniene, 2009). Örneğin; Şahin’in (2017) astronomi 
konularında kullandığı artırılmış gerçeklik uygulamalarının 
akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği; Sin ve Badioze 
Zaman’ın (2010) “Güneş sistemi” konusunda geliştirdiği artırılmış 
gerçeklik destekli uygulamalarla oluşturulan kitabının deney 
grubunun akademik başarısını artırdığı; Abdusselam ve Karal’ın 
(2012), artırılmış gerçeklik ortamlarının akademik başarı üzerinde 
olumlu etki geliştirdiği; Cevahir’in (2017) bilişim teknolojileri 
dersinde kullandığı artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik 
başarıya olumlu etki sağladığı ve Ateş’in (2018) “Maddenin 
tanecikli yapısı” ve “Saf maddeler” konusunda kullandığı artırılmış 
gerçeklik teknolojisinin, akademik başarıyı deney grubu lehine 
artırdığı yönünde sonuçlar olduğu görülmüştür. Bu da bu 
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çalışmanın akademik başarıyı artırdığı yönündeki sonucu ile 
örtüşmektedir.  

Alan yazında artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik 
başarıyı artırdığı yönünde birçok çalışma bulunmasına rağmen; 
deneysel çalışma yapılan araştırmalarda deney ve kontrol 
gruplarının son test puanlarında anlamlı bir fark oluşturmadığı 
yönünde çalışmalar da mevcuttur (Cai, Chiang ve Wang, 2013; 
Erbaş, 2016). Örneğin Erbaş (2016) mobil artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının başarıyı olumlu bir şekilde etkilemediği; Cai, 
Chiang ve Wang ise (2013) deney grubunun puan ortalamasının 
kontrol grubundan fazla olmasına rağmen farkın anlamlı 
olmadığını belirtmiştir. Bu sonuçlar da çalışmanın sonucu ile zıt 
düşmektedir. 

Artırılmış gerçeklik uygulamalarının dışında argümantasyon 
yönteminin de alan yazında akademik başarıyı olumlu yönde 
etkilediğine dair birçok çalışma mevcuttur (Altun, 2010; Arlı, 2014; 
Chanlen, 2013; Chinn ve Arderson, 1998; Gümrah, 2013; 
Hohenshell ve Hand, 2006; Kınık Topalsan, 2015; Kızkapan, 
2019; Okumuş, 2012; Özcan, 2016; Özer, 2009; Teichert ve Stacy, 
2002; Temiz Çınar, 2016; Yeşildağ Hasançebi ve Günel, 2013; 
Yalçınkaya, 2018; Yerrick, 2000). Örneğin; Kaya (2009) 
argümantasyon yönteminin “Asitler ve bazlar” konusunda 
akademik başarıyı artırdığını; Tekeli (2009) argümantasyon 
yönteminin, mevcut öğrenim programından daha etkili olduğunu; 
Okumuş (2012) ise, argümantasyon yönteminin ilgi ve 
motivasyonu artırdığından akademik başarıyı olumlu yönde 
etkilediğini belirtmiştir. Bu da çalışmanın sonuçlarına paralellik 
göstermektedir.  

Argümantasyon yönteminin akademik başarıyı olumlu yönde 
etkilediğine dair çalışmalar olduğu gibi, akademik başarıya bir 
etkisi olmadığı yönünde çalışmalar da mevcuttur (Basso, 2009; 
Çınar, 2013; Demirel, 2015; Hand, Prain ve Wallece, 2002; İşıker, 
2017; Özdem Köse, 2019; Şengül, 2017). Yapılan bu çalışmalardan 



 

85 

 

Özdem Köse (2019) “Kuvvet ve enerji” ünitesinde 
argümantasyon yöntemini kullanarak yaptığı çalışmada gruplara 
arasında istatistiksel anlamda fark olmadığını; İşıker (2017) 
argümantasyon yönteminin, “Maddeyi tanıyalım” ünitesinde etkili 
olmadığını; Basso (2009) ise “Kuvvet ve hareket” konusunda 
argümantasyon yöntemi ile mevcut programın öngördüğü 
yöntemlerin etkileri arasında bir farklılık bulunmadığını 
belirtmiştir. Bu da çalışmanın sonucu ile örtüşmemektedir.  

Alan yazın çalışmalarından da anlaşılacağı gibi hem artırılmış 
gerçeklik uygulamalarının hem de argümantasyon yönteminin 
akademik başarı üzerinde etkili olduğuna dair birçok çalışma 
bulunmaktadır. Bu çalışmada da artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yöntemi öğrencilerin akademik başarıları üzerinde 
olumlu bir etki yaratmıştır. Bu durum argümantasyon yöntemi ve 
artırılmış gerçeklik uygulamalarının ayrı ayrı incelenmesiyle de 
tartışılacak olursa bunun olası ihtimalinin, artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının öğrencinin ilgisini çekerek (Özmen, 2019), 
motivasyon artırdığı (Çankaya, 2019; Özmen, 2019), öğrencilere 
akranlarıyla birlikte öğrenme imkanı sunduğu (Oh ve Woo, 2008), 
eğlenceli bir ortam oluşturduğu (Özmen, 2019) ve soyut düşünme 
gerektiren konu üzerinde kolay öğrenme sağladığı (Kerawalla, 
Luckin, Seljeflot ve Woolard, 2006) gerekçesiyle bu sonuca 
varılmış olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca artırılmış gerçeklik 
uygulamalarının entegre edilmiş olduğu argümantasyon 
etkinliklerinin tartışma ortamı yaratarak, öğrencinin bilgiye 
kendisinin ulaşmasından dolayı (Demirel, 2017) öğrenmelerini 
olumlu yönde etkilediği çalışma doğrultusunda geliştirilen bir 
tahmindir. Birçok çalışma da bu düşünceleri destekler niteliktedir.  

Bu çalışmanın sonuçları değerlendirilerek bulgulara, 
araştırmacılara ve öğretmenlere yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

5.4. Öneriler 

• Araştırma kapsamında artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon yönteminin “Maddenin Tanecikli Yapısı” 
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ve “Saf Maddeler” konusunda, deney grubunun akademik 
başarısının kontrol grubunun akademik başarısından 
anlamlı düzeyde farklı olduğu yönünde sonuca varılmıştır. 
Buradan yola çıkarak uygulama destekli yöntemin farklı 
ünite ve konulara da geliştirilerek uygulanması 
önerilebilir. 

• Artırılmış gerçeklik uygulamalarının birçoğu ticari amaç 
ile üretilmektedir ve genellikle içeriği alan uzmanları 
tarafından kontrol edilmemektedir. Bu uygulamaların 
alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilip, 
geçerli ve güvenirli bir materyal oluşturulması önerilebilir. 

• Araştırmada uygulama aşamasında bazı işaretçiler 
üzerinde video kodlaması mevcuttur. Bu videolar sınıf 
ortamında dinlenildiği için gürültüye yol açabilmektedir. 
Bu nedenle tablet ve telefonun da yeterli olması 
durumunda, kulaklık desteği ile dinlenebilmesine imkân 
tanınabilir. 

• Uygulama öncesinde argümantasyon etkinliklerini 
hazırlamak oldukça uzun sürmüştür. Bu nedenle 
öğretmenler, yöntemi kullanmak isterlerse yaz tatilleri 
veya uygun vakitlerinde öncesinde hazırlayarak muhafaza 
etmeleri şeklinde öneride bulunulabilir. 

• Araştırmada argümantasyon aşamasında yalnızca 
akademik başarıya olan etki incelenmiştir. Aynı çalışma ile 
hem tutum hem de argümantasyon seviyelerinin analizi 
yapılabilir. 

• Artırılmış gerçeklik uygulamaları, öğrencilerin MEB 
tarafından temin edilen basılı kitaplarında bulunan 
işaretçilere kodlanarak ders içerisine entegre edilebilir. 
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• Artırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanımı ve 
argümantasyon yönteminin uygulanması yönünde 
öğretmenlere hizmet içi seminerler verilebilir.  

• Araştırma yalnızca yedinci sınıf düzeyinde çalışılmıştır, 
farklı sınıf seviyelerinde aynı yöntem ile çalışmalar 
yapılabilir. 

• Araştırma 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve Melikgazi 
ilçesi ile sınırlandırılmış olup farklı il ve ilçelerde 
çalışılabilir.  

• Araştırma verileri, nitel yöntemle desteklenerek öğrenci 
görüşleri alınabilir. 
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EK 2. MTYSMBT İLK HALİ 

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI-SAF MADDELER 
BAŞARI TESTİ (MTYSMBT) 

Adı – Soyadı:  

Değerli öğrenciler, aşağıda “Saf Madde ve Karışımlar” 
ünitesine ait olan “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf 
Maddeler” konusuna yönelik öğrendiklerinizi 
değerlendirmek amacıyla 28 adet soru verilmiştir. Bu sorular 
çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her bir sorunun 
yalnızca tek doğru cevabı vardır. Doğru olduğunu 
düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz. Cevaplandırmış 
olduğunuz bu başarı testinin sonuçları kesinlikle gizli 
tutulacak ve ders notunuzu etkilemeyecektir. Süreniz 40 
dakikadır.  

Başarılar…  

Doç. Dr. Emine GÜNERİ 

Tuba GÜLER 

 

 

1. Yukarıdaki kartların üzerine bazı elementlerin isimleri 
yazılmıştır. Buna göre elementlerin sembolleri sırası ile 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Ag – K – Cu – Pt 

B) Ag – Pb – Cu – Pt 
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C) Au – Pb – Hg – Pt  

D) Au – Cu – Hg – Pb 

 
2. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla fosfor ve karbon elementinin 
sembolüdür? 

A) F – K  

B) P – K  

C) P – C  

D) F – Ca  

 
I. Kükürt 

II. Kalsiyum  

III. Azot 

3. Yukarıda verilen elementlerin sembolleri aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir? 

       I                 II                 III                 

A)   K               Ca               Al 

B)   S                Ca               N 

C)   Ca               K               Ne 

D)   S                 K               N 
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4. Aşağıda bazı elementler ve kullanım alanları gösterilmiştir. Buna 
göre elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? 

A)   B)   C)   D)  

 

5. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış 
verilmiştir? 

A) Magnezyum: Uçak ve füze yapımında kullanılır 

B) Lityum: Seramik ve cam yapımında, pil üretiminde kullanılır 

C) Kükürt: Kibritlerdeki sürme yüzeylerinin yapımında kullanılır 

D) Helyum: Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde 
kullanılır 
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6. Yukarıdaki kutucuklarda bazı çok atomlu iyonlar ve formülleri 
verilmiştir. Buna göre iyonlar ve formüllerin eşleştirilmesi 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

A)  B)   C)   D)   

 

7. Aşağıdaki kutucuklarda gösterilen tanecik modellerinden 
hangisi bir bileşiğe ait olamaz? 

A)   B)   C)   D)  

 

8. Aşağıda X elementi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
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✓ Çok iyi bir ağartıcı ve dezenfekte edici bir elementtir 

✓ İçme suları ve yüzme havuzlarının dezenfekte edilmesinde 
kullanılır 

Buna göre X elementi ve sembolü aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 

      X elementi        Sembolü 

A)      Flor                   F 

B)      Klor                  Cl 

C)      Oksijen             O 

D)      Hidrojen           H 

 

1→NH4               4→ CO3 

2→H                   5→H2
 

3→Cl                   6→02
 

9. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri çok atomludur? 

A) 1, 4 

B) 2, 3 

C) 1, 4, 5, 6 

D) 2, 3, 5, 6 
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10. Aşağıda bileşikler geleneksel adları ile birlikte verilmiştir. Buna 
göre bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? 

     Bileşik              Bileşik Adı 

A)  H2O                 Su 

B)  NH3                 Azot 

C)  HCl                  Tuz ruhu 

D)  NaCl                Sofra tuzu 

 

11. C6H12O6 bileşiğinde bulunan atom türü sayısı (X) ile toplam 
atom sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

      X              Y 

A)  2              12 

B)  3               24 

C)  6               12 

D)  12              6 

 
12. Aşağıda adı verilen bileşiklerin karşısında kaç atomdan 
oluştukları belirtilmiştir. İçlerinden birisi yanlış olduğuna göre bu 
bileşik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Su → 3 

B) Amonyak → 2 
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C) Karbon dioksit → 3 

D) Hidrojen klorür → 2 

 

13. Aşağıda verilen bilgilere göre hangi atomun yük çeşidi yanlış 
belirtilmiştir? 

Atom Adı Proton Sayısı Elektron Sayısı Yük Çeşidi 

X 7 7 Nötr 

Y 18 15 Negatif (-) 

Z 8 11 Negatif (-) 

T 9 4 Pozitif (+) 

A) X atomu 

B) Y atomu 

C) Z atomu 

D) T atomu 

 

✓ Saf maddelerdir 

✓ Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere 
ayrılmaz 

14. Yukarıda verilen özelliklere aşağıdakilerden hangisi sahiptir? 

A) Su 

B) Tuz 

C) Altın 

D) Amonyak 
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15. Sodyum elementinin atom numarasının 11 olduğu 
bilinmektedir. Buna göre Sodyum elementinin atom modeli 
aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 

A) B) C)  D)  

 

 

16. Yukarıda verilen kavram haritasındaki X ve Y ile gösterilen 
kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

        X                            Y 

A) Altın                      Demir  

B) Demir                     Altın 

C) Alüminyum           Oksijen    

D) Bakır                      Demir 

 

Dil Elementin İsmi Sembolü 
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Türkçe Berilyum Be 

İngilizce Beryllium Be 

İspanya Berilio Be 

17. Yukarıdaki tablo incelendiğinde yapılacak en doğru yorum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elementler tek tür atoma sahiptir 

B) Elementlerin kendine özgü sembolü vardır 

C) Elementler her ülkede farklı isimlerle ifade edilse de sembolleri 
aynıdır 

D) Elementlerin sembollerini kullanmak bilimsel çalışmalarda 
iletişimi kolaylaştırır 

Aşağıda atom modelleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.  

✓ Atomu üzümlü keke benzetmiştir 

✓ Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır 

✓ Elektronların hareketini, gezegenlerin Güneş etrafındaki 
hareketlerine benzetmiştir 

18. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsi geçen 
bilim insanlarından değildir? 

A) Niels Bohr 

B) John Dalton 

C) Ernest Rutherford 

D) John Joseph Thomson 
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19. Aşağıda element ve bileşikler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
Bu bilgilerden hangisi bir maddenin kesinlikle bileşik olduğunu 
kanıtlar? 

A) Saf maddelerdir 

B) Homojen yapıdadırlar 

C) Moleküler yapıda olabilirler 

D) Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler 

 

 

20. Yukarıda Ece’nin atom modelleri ile ilgili konuşması yer 
almaktadır. Ece’nin konuşmasına bakarak aşağıdaki hangi çıkarımı 
yapmak en doğru olacaktır? 

A) Bilimsel bilgi zamanla değişebilir 

B) Atom modeli üzümlü keke benzetilmekteydi 

C) Atom modeli ile ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır 

D) Atom modeli günümüzde elektron bulutuna benzetilmektedir 
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21. Yukarıda verilen modellerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 

   Atomik Yapılı             Aynı Cins Atom                 Farklı Cins 
Atom  

       Element                       Molekülü                              Molekülü        

A)        1                                 2, 4, 5                                    3, 6 

B)      1, 4                                   2                                       3, 5, 6     

C)     3, 5, 6                                1                                        2, 4 

D)        4                                  1, 2                                     3, 5, 6        

 

(  ) Atomun bölünebileceğini Madam Curie ve Becquerel 
bulmuştur. 

(  ) Bir hipotezin deney ve gözlemlerle doğrulanıp, yeni bulgular 
ile desteklenmesine teori denir.  
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(  ) Bilim insanlarının ortaya atmış olduğu görüşler bilimseldir ve 
değişmeden günümüze kadar ulaşır. 

( ) Atomla ilgili ilk görüşü Demokritus ortaya atmıştır ve 
görüşlerini deneylerle desteklemiştir.  

22. Yukarıda bilim ve bilim insanları ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir. Bu bilgiler sırası ile doğru (D) ve yanlış (Y) olarak 
sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

A) D, Y, D, Y 

B) D, D, Y, Y 

C) Y, D, Y, D 

D) Y, Y, D, D 

 

 

23. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin atom modeli 
yukarıda yer alan atom modellerinden biri değildir? 

A) Bohr 

B) Dalton 

C) Thomson 

D) Rutherford  
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Aşağıdaki şekilde hidrojen gazının tanecik modeli verilmiştir. 

 

24. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) X hidrojen atomudur 

B) Y hidrojen molekülüdür 

C) 8 hidrojen molekülü vardır 

D) 1 hidrojen molekülünde iki çeşit atom vardır  

 

 

25. Yukarıda atomu oluşturan tanecikler ve özellikleri verilmiştir. 
Buna göre oluşan atom modeli aşağıdakilerden hangisi gibidir? 

A)   B)   C)    D)  
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26. Aşağıdaki şekilde yüklü bir atom sembollerle belirtilerek 
gösterilmiştir. 

 

Bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) X ile gösterilen tanecik çok hızlı hareket eder 

B) Y ile gösterilen tanecik negatif (-) yüklüdür 

C) Z ile gösterilen tanecik yüksüz yani nötrdür 

D) Z ile gösterilen taneciğin kütlesi X ile gösterilen taneciğin 
kütlesinden büyüktür 

 

Atom; ...X… ve katman olmak üzere iki kısımdan oluşur. Atomun 
katmanlarında ...Y… adı verilen tanecikler vardır. …Y… katmana 
rastgele yerleşemez, belirli bir kuralı vardır. Örneğin üçüncü 
sıradaki katman en fazla ….Z… olabilir. Ayrıca bir atomda proton 
ve nötron eşitse o atoma …T… atom denir. 

27. Yukarıda özelliği verilen atom ile ilgili X, Y, Z ve T olarak 
belirtilen boşluklar doldurulduğunda X, Y, Z ve T aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur? 

           X                  Y              Z             T 

A) Çekirdek        Proton           2         Pozitif           
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B) Elektron         Nötron          8          Nötr 

C) Çekirdek        Elektron        2          Negatif           

D) Çelirdek         Elektron        8          Nötr     

 

✓ Thomson atom modeli – W  

✓ Bohr atom modeli – X 

✓ Dalton atom modeli – Y 

✓ Rutherford atom modeli – Z 

✓ Modern atom teorisi – T 
28. Yukarıda atom modelleri karışık halde verilmiş olup harfler ile 
simgelenmiştir. Buna göre atom modelleri geçmişten günümüze 
doğru sıralandığında baştan üçüncü sırada olan atom modelinin 
gösterildiği harf hangisidir? 

A) W 

B) X 

C) Y 

D) Z 
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EK 3. MTYSMBT PİLOT ÇALIŞMA ÖNCESİ 
DÜZENLENEN HALİ 

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI-SAF MADDELER 
BAŞARI TESTİ (MTYSMBT) 

Adı – Soyadı:  

Değerli öğrenciler, aşağıda “Saf Madde ve Karışımlar” ünitesine 
ait olan “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusuna 
yönelik öğrendiklerinizi değerlendirmek amacıyla 28 adet soru 
verilmiştir. Bu sorular çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. 
Her bir sorunun yalnızca tek doğru cevabı vardır. Doğru olduğunu 
düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz. Cevaplandırmış olduğunuz 
bu başarı testinin sonuçları kesinlikle gizli tutulacak ve ders 
notunuzu etkilemeyecektir. Süreniz 40 dakikadır. Başarılar…  

Doç. Dr. Emine GÜNERİ 

Tuba GÜLER 

 

1. Yukarıdaki kartların üzerine bazı elementlerin isimleri 
yazılmıştır. Buna göre elementlerin sembolleri sırası ile 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

     A) Ag – K – Cu – Pt 

     B) Ag – Pb – Cu – Pt 

     C) Au – Pb – Hg – Pt  

     D) Au – Cu – Hg – Pb 
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2. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla fosfor ve karbon elementinin 
sembolüdür? 

     A) F – K  

     B) P – K  

     C) P – C  

     D) F – Ca  

I. Kükürt 

II. Kalsiyum  

III. Azot 

3. Yukarıda verilen elementlerin sembolleri aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir? 

            I                 II                 III                 

     A)   K               Ca               Al 

     B)   S                Ca               N 

     C)   Ca               K               Ne 

     D)   S                 K               N 
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4. Aşağıda bazı elementler ve kullanım alanları gösterilmiştir. Buna 
göre elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? 

     A)   B)   C)   D)  

5. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış 
verilmiştir? 

     A) Magnezyum: Uçak ve füze yapımında kullanılır 

     B) Lityum: Seramik ve cam yapımında, pil üretiminde kullanılır 

     C) Kükürt: Kibritlerdeki sürme yüzeylerinin yapımında 
kullanılır 

     D) Helyum: Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde 
kullanılır 
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6. Yukarıdaki kutucuklarda bazı çok atomlu iyonlar ve formülleri 
verilmiştir. Buna göre iyonlar ve formüllerin eşleştirilmesi 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

     A)  B)   C)   D)   

7. Aşağıdaki kutucuklarda gösterilen tanecik modellerinden 
hangisi bir bileşiğe ait olamaz? 

     A)   B)   C)   D)  

8. Aşağıda X elementi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 

✓ Çok iyi bir ağartıcı ve dezenfekte edici bir elementtir 

✓ İçme suları ve yüzme havuzlarının dezenfekte edilmesinde 
kullanılır 

Buna göre X elementi ve sembolü aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 

           X elementi        Sembolü 

     A)      Flor                   F 

     B)      Klor                  Cl 

     C)      Oksijen             O 

     D)      Hidrojen           H 



 

140 

 

1→NH4               4→ CO3 

2→H                   5→H2
 

3→Cl                   6→02
 

9. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri çok atomludur? 

     A) 1, 4 

     B) 2, 3 

     C) 1, 4, 5, 6 

     D) 2, 3, 5, 6 

10. Aşağıda bileşikler geleneksel adları ile birlikte verilmiştir. Buna 
göre bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? 

          Bileşik              Bileşik Adı 

     A)  H2O                 Su 

     B)  NH3                 Azot 

     C)  HCl                  Tuz ruhu 

     D)  NaCl                Sofra tuzu 
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11. C6H12O6 (Şeker) bileşiğinde bulunan atom türü sayısı (X) ile 
toplam atom sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

           X              Y 

     A)  2              12 

     B)  3               24 

     C)  6               12 

     D)  12              6 

12. Aşağıda adı verilen bileşiklerin karşısında kaç atomdan 
oluştukları belirtilmiştir. İçlerinden birisi yanlış olduğuna göre bu 
bileşik aşağıdakilerden hangisidir? 

     A) Su → 3 

     B) Amonyak → 2 

     C) Karbon dioksit → 3 

     D) Hidrojen klorür → 2 
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13. Aşağıda verilen bilgilere göre hangi atomun yük çeşidi yanlış 
belirtilmiştir? 

Atom Adı Proton Sayısı Elektron Sayısı Yük Çeşidi 

X 7 7 Nötr 

Y 18 15 Negatif (-) 

Z 8 11 Negatif (-) 

T 9 4 Pozitif (+) 

     A) X atomu 

     B) Y atomu 

     C) Z atomu 

     D) T atomu 

 

✓ Saf maddelerdir 

✓ Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere 
ayrılmaz 

14. Yukarıda verilen özelliklere aşağıdakilerden hangisi sahiptir? 

     A) Su 

     B) Tuz 

     C) Altın 

     D) Amonyak 
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15. Sodyum elementinin atom numarasının 11 olduğu 
bilinmektedir. Buna göre Sodyum elementinin atom modeli 
aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 

     A) B) C)  D)  

 

 

16. Yukarıda verilen kavram haritasındaki X ve Y ile gösterilen 
kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

             X                            Y 

     A) Altın                      Demir  

     B) Demir                     Altın 

     C) Alüminyum           Oksijen    

     D) Bakır                      Demir 
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Dil Elementin İsmi Sembolü 

Türkçe Berilyum Be 

İngilizce Beryllium Be 

İspanya Berilio Be 

17. Yukarıdaki tablo incelendiğinde yapılacak en doğru yorum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

     A) Elementler tek tür atoma sahiptir 

     B) Elementlerin kendine özgü sembolü vardır 

     C) Elementler her ülkede farklı isimlerle ifade edilse de 
sembolleri aynıdır 

     D) Elementlerin sembollerini kullanmak bilimsel çalışmalarda 
iletişimi kolaylaştırır 

Aşağıda atom modelleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.  

✓ Atomu üzümlü keke benzetmiştir 

✓ Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır 

✓ Elektronların hareketini, gezegenlerin Güneş etrafındaki 
hareketlerine benzetmiştir 

18. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsi geçen 
bilim insanlarından değildir? 

     A) Niels Bohr 

     B) John Dalton 

     C) Ernest Rutherford 

     D) John Joseph Thomson 
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19. Aşağıda element ve bileşikler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
Bu bilgilerden hangisi bir maddenin kesinlikle bileşik olduğunu 
kanıtlar? 

     A) Saf maddelerdir 

     B) Homojen yapıdadırlar 

     C) Moleküler yapıda olabilirler 

     D) Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler 

 

 

20. Yukarıda Ece’nin atom modelleri ile ilgili konuşması yer 
almaktadır. Ece’nin konuşmasına bakarak aşağıdaki hangi çıkarımı 
yapmak en doğru olacaktır? 

     A) Bilimsel bilgi zamanla değişebilir 

     B) Atom modeli üzümlü keke benzetilmekteydi 

     C) Atom modeli ile ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır 
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     D) Atom modeli günümüzde elektron bulutuna 
benzetilmektedir 

 

21. Yukarıda verilen modellerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 

        Atomik Yapılı             Aynı Cins Atom                 Farklı Cins Atom  

             Element                       Molekülü                              Molekülü 

     A)        1                                 2, 4, 5                                    3, 6 

     B)      1, 4                                   2                                       3, 5, 6     

     C)     3, 5, 6                                1                                        2, 4 

     D)        4                                  1, 2                                     3, 5, 6        
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(   ) Atomun bölünebileceğini Madam Curie ve Becquerel 
bulmuştur. 

(   ) Bir hipotezin deney ve gözlemlerle doğrulanıp, yeni bulgular 
ile desteklenmesine teori denir.  

(   ) Bilim insanlarının ortaya atmış olduğu görüşler bilimseldir ve 
değişmeden günümüze kadar ulaşır. 

(  ) Atomla ilgili ilk görüşü Demokritus ortaya atmıştır ve 
görüşlerini deneylerle desteklemiştir. 

(   ) Atom modelleri birer teoridir. 

22. Yukarıda bilim ve bilim insanları ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir. Bu bilgiler sırası ile doğru (D) ve yanlış (Y) olarak 
sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

     A) D, Y, D, Y, D 

     B) D, D, Y, Y, D 

     C) Y, D, Y, D, Y 

     D) Y, Y, D, D, Y 
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23. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin atom modeli 
yukarıda yer alan atom modellerinden biri değildir? 

     A) Bohr 

     B) Dalton 

     C) Thomson 

     D) Rutherford  

 

Aşağıdaki şekilde hidrojen gazının tanecik modeli verilmiştir. 

 
24. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

     A) X hidrojen atomudur 

     B) Y hidrojen molekülüdür 

     C) 8 hidrojen molekülü vardır 

     D) 1 hidrojen molekülünde iki çeşit atom vardır  

 



 

149 

 

 

25. Yukarıda atomu oluşturan tanecikler ve özellikleri verilmiştir. 
Buna göre oluşan atom modeli aşağıdakilerden hangisi gibidir? 

     A)   B)   C)    D)  

26. Aşağıdaki şekilde yüklü bir atom sembollerle belirtilerek 
gösterilmiştir. 

 
Buna göre yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

     A) X ile gösterilen tanecik çok hızlı hareket eder 

     B) Y ile gösterilen tanecik negatif (-) yüklüdür 

     C) Z ile gösterilen tanecik yüksüz yani nötrdür 

     D) Z ile gösterilen taneciğin kütlesi X ile gösterilen taneciğin 
kütlesinden büyüktür 
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Atom; ...X… ve katman olmak üzere iki kısımdan oluşur. Atomun 
katmanlarında ...Y… adı verilen tanecikler vardır. …Y… katmana 
rastgele yerleşemez, belirli bir kuralı vardır. Örneğin üçüncü 
sıradaki katman en fazla ….Z… olabilir. Ayrıca bir atomda proton 
ve nötron eşitse o atoma …T… atom denir. 

27. Yukarıda özelliği verilen atom ile ilgili X, Y, Z ve T olarak 
belirtilen boşluklar doldurulduğunda X, Y, Z ve T aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur? 

                X                       Y                   Z                  T 

     A) Çekirdek             Proton                2              Pozitif           

     B) Elektron              Nötron               8               Nötr 

     C) Çekirdek             Elektron             2               Negatif           

     D) Çekirdek             Elektron             8               Nötr     

✓ Thomson atom modeli – W  

✓ Bohr atom modeli – X 

✓ Dalton atom modeli – Y 

✓ Rutherford atom modeli – Z 

✓ Modern atom teorisi – T 
28. Yukarıda atom modelleri karışık halde verilmiş olup harfler ile 
simgelenmiştir. Buna göre atom modelleri geçmişten günümüze 
doğru sıralandığında baştan üçüncü sırada olan atom modelinin 
gösterildiği harf aşağıdakilerden hangisidir? 

     A) W 

     B) X 

     C) Y 

     D) Z  
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EK 4. ÖLÇÜT TESTİ 
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EK 5. MTYSMBT ÖN TEST – SON TEST 

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI-SAF MADDELER 
BAŞARI TESTİ (MTYSMBT) 

Adı – Soyadı:  

Değerli öğrenciler, aşağıda “Saf Madde ve Karışımlar” 
ünitesine ait olan “Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf 
Maddeler” konusuna yönelik öğrendiklerinizi 
değerlendirmek amacıyla 28 adet soru verilmiştir. Bu sorular 
çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Her bir sorunun 
yalnızca tek doğru cevabı vardır. Doğru olduğunu 
düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz. Cevaplandırmış 
olduğunuz bu başarı testinin sonuçları kesinlikle gizli 
tutulacak ve ders notunuzu etkilemeyecektir. Süreniz 40 
dakikadır. Başarılar…  

Doç. Dr. Emine GÜNERİ  

Tuba GÜLER 

 

1. Yukarıdaki kartların üzerine bazı elementlerin isimleri 
yazılmıştır. Buna göre elementlerin sembolleri sırası ile 
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

     A) Ag – K – Cu – Pt 

     B) Ag – Pb – Cu – Pt 

     C) Au – Pb – Hg – Pt  

     D) Au – Cu – Hg – Pb 
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2. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla fosfor ve karbon elementinin 
sembolüdür? 

     A) F – K  

     B) P – K  

     C) P – C  

     D) F – Ca  

I. Kükürt 

II. Kalsiyum  

III. Azot 

3. Yukarıda verilen elementlerin sembolleri aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir? 

            I                 II                 III                 

     A)   K               Ca               Al 

     B)   S                Ca               N 

     C)   Ca               K               Ne 

     D)   S                 K               N 
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4. Aşağıda bazı elementler ve kullanım alanları gösterilmiştir. Buna 
göre elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? 

     A)   B)   C)   D)  

 

5. Aşağıda verilen elementlerden hangisinin kullanım alanı yanlış 
verilmiştir? 

     A) Magnezyum: Uçak ve füze yapımında kullanılır 

     B) Gümüş: Süs ve takı eşyalarının yapımında kullanılır 

     C) İyot: Mutfak eşyaları yapımında ve musluk kaplamasında 
kullanılır 

     D) Helyum: Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarının şişirilmesinde 
kullanılır 
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6. Yukarıdaki kutucuklarda bazı bileşikler ve formülleri verilmiştir. 
Buna göre bileşikler ve formüllerin eşleştirilmesi aşağıdakilerin 
hangisinde doğru verilmiştir? 

     A)  B)   C)   D)   

 

7. Aşağıdaki kutucuklarda gösterilen tanecik modellerinden 
hangisi bir bileşiğe ait olamaz? 

     A)   B)   C)   D)  

8. Aşağıda X elementi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 

✓ Çok iyi bir ağartıcı ve dezenfekte edici bir elementtir 

✓ İçme suları ve yüzme havuzlarının dezenfekte edilmesinde 
kullanılır 

Buna göre X elementi ve sembolü aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir? 

           X elementi        Sembolü 

     A)      Flor                   F 

     B)      Klor                  Cl 

     C)      Oksijen             O 

     D)      Hidrojen           H 



 

167 

 

9. Aşağıda bileşikler geleneksel adları ile birlikte verilmiştir. Buna 
göre bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir? 

          Bileşik              Bileşik Adı 

     A)  H2O                 Su 

     B)  NH3                 Azot 

     C)  HCl                  Tuz ruhu 

     D)  NaCl                Sofra tuzu 

10. C6H12O6 (Şeker) bileşiğinde bulunan atom türü sayısı (X) ile 
toplam atom sayısı (Y) aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir? 

           X              Y 

     A)  2              12 

     B)  3               24 

     C)  6               12 

     D)  12              6 

11. Aşağıda verilen bilgilere göre hangi atomun yük çeşidi yanlış 
belirtilmiştir? 

Atom Adı Proton Sayısı Elektron Sayısı Yük Çeşidi 

X 7 7 Nötr 

Y 18 15 Negatif (-) 

Z 8 11 Negatif (-) 

T 9 4 Pozitif (+) 

     A) X atomu 
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     B) Y atomu 

     C) Z atomu 

     D) T atomu 

✓ Saf maddelerdir 

✓ Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere 
ayrılmaz 

12. Yukarıda verilen özelliklere aşağıdakilerden hangisi sahiptir? 

     A) Su 

     B) Tuz 

     C) Altın 

     D) Amonyak 

 

13. Sodyum elementinin atom numarasının 11 olduğu 
bilinmektedir. Buna göre Sodyum elementinin atom modeli 
aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 

     A) B) C)  D)  

 



 

169 

 

 

14. Yukarıda verilen kavram haritasındaki X ve Y ile gösterilen 
kısımlara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

             X                            Y 

     A) Altın                      Demir  

     B) Demir                     Altın 

     C) Alüminyum           Oksijen    

     D) Bakır                      Demir 
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Dil Elementin İsmi Sembolü 

Türkçe Berilyum Be 

İngilizce Beryllium Be 

İspanyolca Berilio Be 

15. Yukarıdaki tablo incelendiğinde yapılacak en doğru yorum 
aşağıdakilerden hangisidir? 

     A) Elementler tek tür atoma sahiptir 

     B) Elementlerin kendine özgü sembolü vardır 

     C) Elementler her ülkede farklı isimlerle ifade edilse de 
sembolleri aynıdır 

     D) Elementlerin sembollerini kullanmak bilimsel çalışmalarda 
iletişimi kolaylaştırır 

Aağıda atom modelleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.  

 

✓ Atomu üzümlü keke benzetmiştir 

✓ Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapmıştır 

✓ Elektronların hareketini, gezegenlerin Güneş etrafındaki 
hareketlerine benzetmiştir 

16. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yukarıda bahsi geçen 
bilim insanlarından değildir? 

     A) Niels Bohr 

     B) John Dalton 

     C) Ernest Rutherford 

     D) John Joseph Thomson 
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17. Aşağıda element ve bileşikler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. 
Bu bilgilerden hangisi bir maddenin kesinlikle bileşik olduğunu 
kanıtlar? 

     A) Saf maddelerdir 

     B) Homojen yapıdadırlar 

     C) Moleküler yapıda olabilirler 

     D) Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler 

 

18. Yukarıda Ece’nin atom modelleri ile ilgili konuşması yer 
almaktadır. Ece’nin konuşmasına bakarak aşağıdaki hangi çıkarımı 
yapmak en doğru olacaktır? 

     A) Bilimsel bilgi zamanla değişebilir 

     B) Atom modeli üzümlü keke benzetilmekteydi 

     C) Atom modeli ile ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır 

     D) Atom modeli günümüzde elektron bulutuna 
benzetilmektedir 
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19. Yukarıda verilen modellerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir? 

        Atomik Yapılı             Aynı Cins Atom                 Farklı Cins Atom  

             Element                       Molekülü                              Molekülü        

     A)        1                                 2, 4, 5                                    3, 6 

     B)      1, 4                                   2                                       3, 5, 6     

     C)     3, 5, 6                                1                                        2, 4 

     D)        4                                  1, 2                                     3, 5, 6        

(   ) Bir hipotezin deney ve gözlemlerle doğrulanıp, yeni bulgular 
ile desteklenmesine teori denir.  

(   ) Bilim insanlarının ortaya atmış olduğu görüşler bilimseldir ve 
değişmeden günümüze kadar ulaşır. 

(   ) Atomla ilgili ilk görüşü Niels Bohr ortaya atmıştır. 

(   ) Atomu üzümlü kek modeline benzeten bilim adamı John 
Joseph Thomson’dur. 
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20. Yukarıda bilim ve bilim insanları ile ilgili bazı bilgiler 
verilmiştir. Bu bilgiler sırası ile doğru (D) ve yanlış (Y) olarak 
sınıflandırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

     A) Y, D, Y, D 

     B) D, Y, Y, D 

     C) D, Y, D, Y 

     D) Y, D, D, Y 

 

 

21. Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisinin atom modeli 
yukarıda yer alan atom modellerinden biri değildir? 

     A) Bohr 

     B) Dalton 

     C) Thomson 

     D) Rutherford  

  



 

174 

 

Aşağıdaki şekilde hidrojen gazının tanecik modeli verilmiştir. 

 
22. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

     A) X hidrojen atomudur 

     B) Y hidrojen molekülüdür 

     C) 8 hidrojen molekülü vardır 

     D) 1 hidrojen molekülünde iki çeşit atom vardır  

 

 

23. Yukarıda atomu oluşturan tanecikler ve özellikleri verilmiştir. 
Buna göre oluşan atom modeli aşağıdakilerden hangisi gibidir? 

     A)   B)   C)    D)  
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24. Aşağıdaki şekilde yüklü bir atom sembollerle belirtilerek 
gösterilmiştir. 

 
Buna göre yukarıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

     A) X ile gösterilen tanecik çok hızlı hareket eder 

     B) Y ile gösterilen tanecik negatif (-) yüklüdür 

     C) Z ile gösterilen tanecik yüksüz yani nötrdür 

     D) Z ile gösterilen taneciğin kütlesi X ile gösterilen taneciğin 
kütlesinden büyüktür 

Atom; ...X… ve katman olmak üzere iki kısımdan oluşur. Atomun 
katmanlarında ...Y… adı verilen tanecikler vardır. …Y… katmana 
rastgele yerleşemez, belirli bir kuralı vardır. Örneğin üçüncü 
sıradaki katman en fazla ….Z… olabilir. Ayrıca bir atomda proton 
ve nötron eşitse o atoma …T… atom denir. 

  



 

176 

 

25. Yukarıda özelliği verilen atom ile ilgili X, Y, Z ve T olarak 
belirtilen boşluklar doldurulduğunda X, Y, Z ve T aşağıdakilerden 
hangisi gibi olur? 

                X                       Y                   Z                  T 

     A) Çekirdek             Proton                2              Pozitif           

     B) Elektron              Nötron               8               Nötr 

     C) Çekirdek             Elektron             2               Negatif           

     D) Çekirdek             Elektron             8               Nötr     

✓ Thomson atom modeli – W  

✓ Bohr atom modeli – X 

✓ Dalton atom modeli – Y 

✓ Rutherford atom modeli – Z 

✓ Modern atom teorisi – T 
26. Yukarıda atom modelleri karışık halde verilmiş olup harfler ile 
simgelenmiştir. Buna göre atom modelleri geçmişten günümüze 
doğru sıralandığında baştan üçüncü sırada olan atom modelinin 
gösterildiği harf aşağıdakilerden hangisidir? 

     A) W 

     B) X 

     C) Y 

     D) Z 
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EK 6. ÖN TEST SON TEST CEVAP ANAHTARI 

MTYSMBT Cevap Anahtarı 
1.C 14.C 

2.C 15.C 

3.B 16.A 

4.D 17.D 

5.C 18.A 

6.A 19.B 

7.B 20.B 

8.B 21.B 

9.B 22.C 

10.B 23.D 

11.B 24.B 

12.C 25.D 

13.C 26.B 
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EK 7. SINIF GÖZLEM FORMU 

No Sınıf Gözlem Formu Maddeleri 
Hiçbir 
zaman 

Bazen Daima 

1 
Öğrencilerin ilgisi derse 

çekilebiliyor mu? 
   

2 
Öğrenciler soru cevap bölümüne 

katılıyorlar mı? 
   

3 
Öğrenciler derse çok fazla 

katılabiliyorlar mı? 
   

4 
Öğrenciler dersle ilgili birbirleriyle 

tartışabiliyor mu? 
   

5 
Öğrenciler birbirleriyle ve 
öğretmenle etkili iletişim 

kurabiliyorlar mı? 

   

6 
Öğrenciler gruplara ayrılarak etkili 

çalışabiliyorlar mı? 
   

7 
Öğrenciler ders esnasında sorular 

sorabiliyor mu? 
   

8 

Öğrenciler argümantasyon 
etkinlikleri esnasında sınıfta etkili 
ve her bir öğrenci görev alacak 

şekilde aktif mi? 

   

9 
Konunun öğretimi esnasında 

öğrencilerin önceki bilgileri dikkate 
alınarak ders işlenebiliyor mu? 

   

10 

Artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon etkinlikleri biten 

öğrenciler öğretimi kolaylaştırmak 
için değişik materyaller 

kullanıyorlar mı?  

   

11 
Öğretmen, öğretimi kolaylaştırmak 

için tahta kullanıyor mu? 
   

12 
Öğretim esnasında günlük 

yaşamdan örnekler veriliyor mu? 
   

13 
Öğrencilerin anlayıp anlamadığını 

kontrol etmek için sorular 
soruluyor mu? 
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EK 7. SINIF GÖZLEM FORMU (Devamı) 

14 
Öğretim esnasında öğrencilere not 

tutturuluyor mu? 
   

15 

Öğrenciler artırılmış gerçeklik 
etkinlikleri esnasında malzemeleri 

etkin kullanıyorlar mı? (Tablet, 
telefon v.b.) 

   

16 
Öğrencilerin fikirlerini rahatça 

söyleyebileceği bir ortam 
oluşturuldu mu? 

   

17 
Öğrenmenin gerçekleştiği sınıf 
ortamı öğretim için uygun mu? 

   

18 
Öğrencilere ders kitabından 
okuma ödevi veriliyor mu? 

   

19 

Öğrencilere argümantasyon 
etkinlikleri esnasında her grup söz 

alacak şekilde tartışma ortamı 
sağlanıyor mu? 

   

20 
Öğrencilere konunun daha iyi 

anlaşılması için ödevler veriliyor 
mu? 

   

21 

Öğrencilerin konu hakkında sahip 
olduğu yanlış kavramalar 

vurgulanarak bunların düzeltilmesi 
sağlanıyor mu? 
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EK 8. ARGÜMANTASYON ETKİNLİKLERİ 

Arzu Hanım’ın üç çocuğuna bakacak bir bebek bakıcısına ihtiyacı 
var. Arzu hanımın, 9 yaşında bir erkek, 6 yaşında bir kız ve üç 
yaşında bir erkek çocuğu vardır. Arzu Hanım cumartesi günü 
sabah 11’den gece yarısına kadar çalışacaktır. Bakıcı öğle yemeği 
ve aksam yemeğini hazırlamalı, çocuklara gün boyunca bakmalı ve 
gece uyutmalıdır. Arzu Hanım’ın aşağıdaki 4 gençten birini bu iş 
için seçmesi gerekiyor. Hangisini seçsin?  

Her seçeneği tartışın. Her grup bir bebek bakıcısı seçerek, diğer 
gruplara neden o kişiyi seçtiklerini açıklamalı.  

Sevgi→ Ailenin dördüncü ve en küçük çocuğu. Evde birçok kız 
ve erkek kardeşi var. Çocuklarla güzel oyunlar oynayabilir. Yemek 
yapmayı sevmez. Uyuma zamanı ve diğer kurallarda da çok sıkıdır.  

Anıl→ Spor yapmayı ve erkek çocuklarıyla oynamayı sever. 
Arkadaş canlısı ve anlayışlıdır, çocuklarla hiç kavga etmez. TV 
seyretmeyi çok sever. Annesi eve döndüğünde onun yüzünden evi 
hep dağınık bulur.  

Suna→ Kardeşlerinin en büyüğüdür. Telefonda konuşmayı çok 
sevdiği bir erkek arkadaşı var. Çok iyi yemek yapar ama mutfağı 
dağınık bırakır. Çocukları oyun oynamaları için serbest bırakır, 
onlarla oynamayı yâda onlara kitap okumayı sevmez. İlk yardım 
eğitimi almıştır. Daha önce Arzu Hanım için bebek bakıcılığı 
yapmıştır ve eğer gerekirse yatılı olarak kalabilir.  

Fırat→ Evde tek çocuktur. Okulda çok başarılıdır. Okumayı çok 
sever ve kitaplarını hep yanında taşır. Eğer istenirse çocuklara 
kitap okuyabilir. Yemek yapmayı bilmez fakat deneyebilir. Çok 
kibardır fakat konuşmayı pek sevmez. Arzu Hanımla aynı 
mahallede oturuyor ve her hangi bir problem durumunda ailesini 
arayabilir 



 

181 

 

 

 

Ece, Efe ve Ege yukarıdaki üç resimde gördükleri hakkında 
konuşmaktadırlar. Bilimsel anlamda iş yapıldığı hakkında doğru 
bilgiyi veren kimdir? 
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1) Hangi bilim insanının iddiasını destekliyorsunuz? 

…………………………………………………………………
………………………………….. 

2) Deliller/Kanıtlar: 

İddianızı ortaya koymanıza sebep olacak deliller nelerdir? 

…………………………………………………………………
……………………………………. 

 3) Gerekçeler/Nedenler: 

İddianızı desteklerken yukarıdaki delilleri kullanmanızdaki 
gerekçeler nelerdir? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 

4) Değişen Fikirler- Fikirlerim Nasıl Değişti? 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızın düşünceleri ile karşılaştırdığınızda 
değişen fikirleriniz nelerdir?  

…………………………………………………………………
…………………………………… 

Fikriniz değişmedi ise sizin fikrinize zıt görüşü olan birisini nasıl 
ikna edersiniz? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 
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1) Hangi bilim insanının iddiasını destekliyorsunuz? 

…………………………………………………………………
………………………………….. 

2) Deliller/Kanıtlar: 

İddianızı ortaya koymanıza sebep olacak deliller nelerdir? 

…………………………………………………………………
……………………………………. 

 3) Gerekçeler/Nedenler: 

İddianızı desteklerken yukarıdaki delilleri kullanmanızdaki 
gerekçeler nelerdir? 

…………………………………………………………………
………………………………… 

4) Değişen Fikirler- Fikirlerim Nasıl Değişti? 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızın düşünceleri ile karşılaştırdığınızda 
değişen fikirleriniz nelerdir?  

…………………………………………………………………
…………………………………… 

Fikriniz değişmedi ise sizin fikrinize zıt görüşü olan birisini nasıl 
ikna edersiniz? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 
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DEMOCRİTUS: Bütün maddeler taneciklerden oluşur. Bu 
tanecikler bölünemezler. Taneciklere 
“bölünemez” anlamına gelen “atom” ismini 
ben verdim. Bu nedenle benim görüşüm 
geçerlidir. Ayrıca çevremizde gördüğümüz tüm 
maddeler aynı atomlardan oluşur. Maddelerin 
birbirinden farklı görünmesinin sebebi 
maddeleri oluşturan atomların hareket ve 
dizilişlerinin farklı olmasıdır. 

THOMSON:  Ben sana katılmıyorum. Bence atomun 
bölünemez olduğu fikri doğru değildir. 
Bölünemeseydi kendinden daha küçük olan 
yüklü tanecikler olmazdı. Atom pozitif yüklü bir 
küredir. Atomun içerisinde de George 
Johnstone Stoney’in isimlendirdiği elektronlar 
bulunur. Bu elektronlar, pozitif yüklü küre 
içerisinde rastgele dağılmıştır. Bunu üzümlü 
keke benzetebiliriz. Keki pozitif yük gibi 
düşünürsek, üzümler de negatif yükleri 
simgeler. Atomun kütlesinin büyük bir kısmını 
pozitif yükler oluşturur. Atomdan daha küçük 
olan bu pozitif ve negatif yüklerin olması 
atomun bölünebilir olduğunu gösterir.  

DALTON:  Ben Democritus’a atomun bölünemez olduğu 
konusunda katılıyorum. Bana göre maddeyi 
oluşturan atomlar içi dolu, sağlam yapılı berk 
kürelerdir ve bölünemezler. Ancak tüm 
maddelerin aynı atomlardan oluştuğu fikrine 
katılmıyorum. Çünkü tüm maddeler aynı 
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atomlardan oluşsaydı birebir aynı olurlardı. 
Örneğin demir; demir atomlarından oluşur. 
Altın ise altın atomlarından oluşur. Eğer tüm 
maddeler demir atomlarından oluşsaydı her şey 
demirden olurdu. Bu nedenle benim görüşüm 
doğrudur.  

BOHR:  Bence benim görüşüm doğrudur. Öncelikle 
atomun bölünemez olduğu düşüncesi yanlıştır. 
Çünkü atomdan daha küçük proton ve elektron 
vardır. Ayrıca elektronlar, üzümlü kek 
benzetmesinde olduğu gibi gömülü şekilde 
olamaz. Eğer gömülü olsaydı elektronlar 
hareket edemezdi. Ancak elektronlar hareket 
ederler. Ayrıca atomun çekirdek ve katman 
olmak üzere kısımları vardır. Çekirdek atomun 
merkezindedir ve çekirdeğe belli uzaklıkta 
katmanlar vardır. Proton çekirdek içerisinde 
bulunurken, elektronlar katmanlarda bulunur. 
Ayrıca katmanlarda bulunan elektronlar istediği 
gibi dizilemez, belirli sayıda yerleşebilirler. 
Elektronlar katmanlarda istediği gibi hareket 
edemez.  

CHADWİCK:    Bence de atomun çekirdek ve katman olmak üzere 
iki kısmı vardır. Katmanlar çekirdeğe belirli 
uzaklıktadır. Bu katmanlarda elektronlar 
bulunur. Elektronlar katmanlarda hareket eder. 
Ancak çekirdek içerisinde yalnızca proton 
bulunmaz. Yani protonlar yalnız değildir, 
yüksüz tanecikler olarak adlandırılan nötronlar 
ile birliktedir. Bu durumda atomun kütlesinin 
büyük bir kısmını protonların oluşturduğu fikri 
bence doğru olamaz. İkisi de neredeyse aynı 
kütleye sahiptir. İkisi birlikte atomun kütlesinin 
büyük kısmını oluştururlar.  
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MODERN ATOM: Bence de çekirdek içerisinde proton ve 
nötron bulunur. Proton ve nötron neredeyse 
aynı kütleye sahiptir ve elektronun kütlesinden 
daha büyüktürler. Bu durumda elektron çok 
daha az kütleye sahiptir. Kütlesinin çok küçük 
olmasından dolayı da çok hızlı hareket eder. 
Çok hızlı hareket ettiği için de elektronların 
bulunduğu yer net olarak belirlenemez. 
Dolayısıyla elektronların bulunduğu 
katmanlardan bahsedilemez. Yani elektronlar 
katmanlarda değil, elektronların bulunma 
ihtimalinin olduğu elektron bulutlarında 
bulunur.  

RUTHERFORD: Bence pozitif yüklü olan protonlar çekirdekte 
bulunur. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında 
döner. Atom maddeyi oluşturan en küçük 
parçacıktır ve içerisinde yalnızca pozitif ve 
negatif yüklü olan iki temel parçacığı barındırır. 
Bana göre atomu Güneş sistemine 
benzetebiliriz. Pozitif yüklü çekirdeği Güneş 
gibi düşünürsek, elektronlar da Güneş etrafında 
dönen gezegenlerdir. Ancak Bohr’un dediği gibi 
elektronların belirli bir düzeni yoktur. Olsaydı 
istedikleri gibi hareket edemezlerdi. Oysa 
elektronlar istedikleri gibi hareket ederler.  

Yukarıda bilim insanlarının konuşmaları verilmiştir. 
Günümüzde hangi bilim insanının teorisinin geçerliğini 
korumakta olduğunu düşünüyorsunuz?  

1) Hangi iddiayı destekliyorsunuz? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 
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2) Deliller/Kanıtlar: 

İddianızı ortaya koymanıza sebep olacak deliller nelerdir? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 

 3) Gerekçeler/Nedenler: 

İddianızı desteklerken yukarıdaki delilleri kullanmanızdaki 
gerekçeler nelerdir? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 

 
4) Değişen Fikirler- Fikirlerim Nasıl Değişti? 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızın düşünceleri ile karşılaştırdığınızda 
değişen fikirleriniz nelerdir?  

…………………………………………………………………
…………………………………… 

Fikriniz değişmedi ise sizin fikrinize zıt görüşü olan birisini nasıl 
ikna edersiniz? 

…………………………………………………………………
…………………………………… 
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İFADELER D Y DÜŞÜNCENİZİN NEDENİ

Atom maddeyi 
oluşturan en 

küçük 
parçacıktır ve 
bölünemez. 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 

Atom çekirdek 
ve katman 

olmak üzere iki 
kısımdan oluşur. 

 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 

Atomun 
katmanlarında 
elektron adı 

verilen 
tanecikler vardır 
ve (-) yüklüdür. 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 

Elektronlar 
katmanlara 

rastgele yerleşir. 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 

En hızlı hareket 
eden tanecik 
protondur. 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 

Nötronun 
kütlesi 

elektronun 
kütlesinden 
büyüktür. 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 

Proton ve 
nötron atomun 

temel 
parçacıklarıdır. 

  Kanıtlar-Neler Biliyorum? Neden Bu 
İddialarda bulunuyorum?   

Gerekçe/Nedenler 
Fikirleriniz değişti mi? Değişti ise, fikirleriniz 

neden değişti? 
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1) Kimin iddiasını destekliyorsunuz? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………… 

2) Deliller/Kanıtlar: 

İddianızı ortaya koymanıza sebep olacak deliller nelerdir? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………… 
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 3) Gerekçeler/Nedenler: 

İddianızı desteklerken yukarıdaki delilleri kullanmanızdaki 
gerekçeler nelerdir? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………… 

 
4) Değişen Fikirler- Fikirlerim Nasıl Değişti? 
Düşüncelerinizi arkadaşlarınızın düşünceleri ile karşılaştırdığınızda 
değişen fikirleriniz nelerdir?  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………… 

Fikriniz değişmedi ise sizin fikrinize zıt görüşü olan birisini nasıl 
ikna edersiniz? 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………… 
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Ela’nın öğretmeni “molekül” kavramını öğrenmeleri için oyun 
hamurlarından molekül oluşturmalarını ve oluşturdukları 
moleküllerin kaç çeşit atomdan oluştuğunun belirtilmesini 
istemiştir. Ela’nın bu konuda kafası karışmıştır. Bu nedenle bir 
arkadaşı ona oyun hamurlarından temsili atomlar yapıyor ve bu 
atomları kullanarak üç farklı şekil oluşturuyor. Ela hangisinin 
doğru olduğu konusunda çelişkiye düşüyor. 

 

İddia 1: Bir numaralı şekil doğrudur. 

İddia 2: İki numaralı şekil doğrudur 

İddia 3: Üç numaralı şekil doğrudur. 

İddia 4: Bir ve iki numaralı şekil doğrudur. 

İddia 5: İki ve üç numaralı şekil doğrudur. 

İddia 6: Bir ve üç numaralı şekil doğrudur. 

İddia 7: Hiçbiri doğru değildir. 
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Argümanınızı destekleyecek en az bir nedeniniz olmalıdır; 

Gerekçeler/Nedenler: 

1. Moleküller oluşurken atomlar başka atomlarla bağ yapmazlar ve 
bir molekülde tek bir çeşit atom bulunabilir. 

2. Moleküller sadece tek çeşit atomdan oluşabilir. Çünkü bir atom 
sadece kendisi ile aynı olan başka bir atomla bağ yapabilir. 

3. Moleküller sadece farklı atomlardan oluşabilir. Çünkü bir atom 
kendisi ile aynı olan atomla bağ yapamaz, farklı türdeki bir 
atomla bağ yapabilir. 

4. Atomlar hem aynı cins hem farklı cins atomlarla bağ yapabildiği 
için her iki durumda da molekül oluşur. 

5. Aynı atomlar bir araya gelerek aynı atomlardan oluşan 
molekülleri oluşturur. 

6. Farklı atomlar bir araya gelerek farklı atomlardan oluşan 
molekülleri oluşturur. 

7. Atom çeşidi, molekülde bulunan atom sayısı kadardır. 
8. Atom çeşidi, atom sayısı olarak ifade edilmez kaç farklı atomdan 

oluştuğunu belirtir. 
9. Farklı atomlar bir araya gelirse karışım oluşur. 
10. Yalnızca birbiriyle bağ yapan atomlar molekül oluşturabilir. 
1) Hangi iddiayı destekliyorsunuz? 

…………………………………………………………………
………………………… 

2) İddianızı ortaya koymanıza sebep olacak deliller nelerdir? 

…………………………………………………………………
………………………… 

3) Ortaya koyduğunuz delilleri destekleyecek 
gerekçeler/nedenleriniz nelerdir? 

…………………………………………………………………
………………………… 
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Aşağıda bazı modellere ait görseller verilmiştir. Bu modellerin kutu 
içerisinde yer alan ifadelerden hangisine ait olduğunu işaretleyiniz ve 
uygun delil kartları ile destekleyerek belirtiniz. 

 

 

 

Modeller 
Elem
ent 

Bile
şik 

Mod
ele 

Örn
ek 

Saf 
Mad
de 

Karış
ım 

Nedenleriniz/De
lilleriniz 

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      



 

195 

 

Delil Kartları 

 



 

196 

 

Aşağıda bazı elementler verilmiştir. Günlük hayatta da sıkça 
kullandığımız bu elementlerin sembolleri ne olabilir? Ayrıca 
nerelerde kullanılır? Tahminlerinizi eşleştiriniz. Elementin 
karşısına tahmin ettiğiniz kullanım alanlarını yazınız.  

TAHMİN ET: 
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GÖZLE: 

Yukarıda verilen elementleri  “AR Bilim Kartları” 
uygulamasını açarak, size verilmiş olan element kartları üzerine 
kamerası denk gelecek şekilde tutunuz. Elementleri ve kullanım 
alanlarını gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı not ediniz.  

AÇIKLA: 

Yukarıda belirtmiş olduğunuz tahmin ile gözleminiz aynı mı? 

Evet, çünkü 
……………………………………………………………… 

Hayır, çünkü 

……………………………………………………………… 
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TAHMİN ET: 

Aşağıda bazı bileşikler verilmiştir. Bu bileşiklerin sembolleri ne 
olabilir? Ayrıca nerelerde kullanılır? Tahminlerinizi eşleştiriniz. 
Elementin karşısına tahmin ettiğiniz kullanım alanlarını yazınız.  

 

GÖZLE: 

Yukarıda verilen bileşikleri elde etmek için öncelikle “AR Bilim 
Kartları” uygulamasını açınız. Size verilmiş olan element kartlarını 
kullanarak, elementleri birleştirerek bileşik oluşturunuz. Kamerayı 
kartları görecek şekilde tutunuz ve element oranını ayarlamak için 
üzerine tıklayınız ve bileşikleri gözlemleyiniz. Gözlem 
sonuçlarınızı not ediniz.  

AÇIKLA: 

Yukarıda belirtmiş olduğunuz tahmin ile gözleminiz aynı mı? 

Evet, çünkü……….…………………………………………… 

Hayır, çünkü……………………………………………………  
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EK 9. ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DOLDURULAN 
ÖRNEKLER 
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EK 10. DENEY GRUBU DERS PLANI 

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DESTEKLİ 
ARGÜMANTASYON YÖNTEMİNE GÖRE 

HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 

KONU: Maddenin Tanecikli Yapısı 

KAVRAMLAR: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, 
elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül. 

KAZANIMLAR:  

F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını 
söyler. 

F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili 
düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 

a. Atom teorileri ile ilgili ayrıntıya girilmez.  

b. Bilimsel bilginin zamanla değişebileceğine vurgu yapılır.  

c. Bilimsel bilgi türlerinden teori hakkında genel bilgi verilir. 

F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül 
oluşturacağını ifade eder. 

F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 
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DERS 1: SÜRE 40 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Öğrencilerin maddelerin atomlardan oluştuğu yönündeki bilgiye 
ulaşmalarını sağlayan ve önceden hazırlanmış olan argümantasyon 
etkinliklerinden “Etkinlik 1” sınıftaki öğrenci sayısı kadar 
çoğaltılmıştır. Ayrıca “Hp Reveal” uygulamasına ait olan; ürün 
geliştiriciyi takip etme özelliğinden kaynaklanabilecek aksaklığı 
ortadan kaldırmak adına tüm tabletler kontrol edilmiştir. Yani her 
bir tabletten ürün geliştiriciye ait hesabın takip edildiği 
doğrulanmış ve uygulamanın çalışmasında bir aksaklık olup 
olmadığı kontrol edilmiştir. Böylelikle ders esnasında ortaya 
çıkabilecek sıkıntıların önüne geçilmesi planlanmıştır. Daha sonra 
derse dikkat çekme adına kullanılacak oyun hamurları temin 
edilmiştir. Ayrıca araştırma boyunca aynı düzeni devam ettirmek 
adına dersin öğretmeni ile gruplar oluşturulmuştur. Grupların 
heterojen dağılım göstermesine özellikle dikkat edilmiştir. Grup 
sözcüleri ve yazıcıları belirlenmiş ve her bir öğrencinin görev 
alacağı şekilde her ders gerekli değişimler yapılmıştır.  

2. DERSE GİRİŞ (5 DK) 

Öğrencilerin dikkatini çekme ve onları güdüleyebilme adına ders 
öncesi hazırlanmış olan büyük bir parça oyun hamuru öğrencilerin 
hepsinin görebileceği bir alanda sürekli olarak ikiye bölünerek 
küçük parçalara ayrılmıştır. Ayrılabilecek en küçük parçaya 
ayrıldıktan sonra öğrencilerin bununla ilgili görüşleri alınmıştır. 
Bunun ardına öğretmen tarafından hangi konuyu öğreneceklerini 
düşündükleri sorulmuştur. Alınan fikirler doğrultusunda, atomun 
yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları öğrenecekleri söylenmiş 
ve gerek günlük hayatta kullanmak gerek sınavlarda başarılı olmak 
adına önemli bir konu olduğu vurgulanmış olup öğrencilerin derse 
güdülenmesi sağlanmıştır. Son olarak “Bu durumda maddeler 
nelerden oluşmuştur?” sorusu yöneltilerek derse geçiş yapılmıştır. 
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3. DERSİ GELİŞTİRME (25 DK) 

Öğrencilere birinci etkinlik olan “Hangi Bilim Adamı Haklı?” 
isimli argümantasyon etkinliği dağıtılmıştır. Argümantasyon süreci 
daha önce giriş etkinlikleri olan “Bebek Bakıcısı” ve “Bilimsel 
Anlamda İş Yapan Kimdir?” çalışmalarıyla işlendiği için 
anlaşılabilir bir biçimde yürütülmüştür. Öncelikle grup içi 
tartışmaların yapılması beklenmiştir. Her bir grup kendi arasında 
fikirlerini tartışmış, ikna ve çürütme ile fikir birliğine varılmıştır. 
Sınıfta gürültü olmadığı sürece öğretmen tarafından müdahalede 
bulunulmamıştır. Bu esnada öğretmen sıraların arasında dolanıp 
süreci kontrol altında tutmuştur. Grup yazıcıları tarafından fikir 
birliğine varılan düşünceler kağıda aktarılmıştır. Etkinlikte dört 
bilim adamı maddeleri oluşturan şeyin ne olduğu konusunda 
tartışmaktadır. Grup üyeleri tarafından hangi bilim insanının 
iddiasını destekledikleri, delilleri ve gerekçeleri detaylı bir şekilde 
belirtilmiştir. Daha sonra gruplar arası tartışma başlatılmıştır. Bu 
noktada öğretmen mümkün olduğunca her gruba söz hakkı 
tanımaya özen göstermiş ve sınıf sessizliğini sağlamaya çalışmıştır. 
Grup sözcülerinden hangi bilim insanını destekledikleri ve 
desteklemesini sağlayan delil ve gerekçelerin belirtilmesi 
istenmiştir. Genellikle dördüncü bilim insanının iddiası 
desteklenmiştir. Maddelerin dört temel elementten oluştuğuna 
dair daha fazla savunulmuştur. Ancak her bilim adamının 
görüşünü destekleyen gruplar olmuş ve bu şekilde farklı görüşteki 
grupların birbiri ile tartışması sağlanmış olup bazı grupların 
fikirlerinin değiştiği gözlenmiştir. Gruplar fikirlerini delil ve 
gerekçelerle destekleyerek karşı tarafı ikna etme çabasında 
bulunmuştur. Gereken durumlarda grup sözcüsü dışındaki üyelere 
de söz verilmiştir. Bu şekilde etkinliğin ilk üç maddesi tartışılarak 
fikirler beyan edilmiştir. Daha sonra dördüncü maddeye geçilerek 
tartışma sonucunda değiştiyse değişen fikirler, değişmediyse zıt 
fikirleri ikna ederken kullanılan çürütmeler belirtilmiştir.  
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4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

İddialar doğrultusunda tartışmalar yapılıp fikirler beyan edildikten 
sonra sonuca varmak ve doğruyu bulmak adına gruplara tablet ve 
telefonlar dağıtılmıştır. Etkinlik 1’in karikatür kısmına daha 
önceden artırılmış gerçeklik uygulaması kodlanmıştır. Bu 
doğrultuda her grubun “Hp Reveal” uygulamasını açmaları ve 
cihazların kameralarını karikatürü hedef alacak şekilde tutmaları 
istenmiştir. Bunun sonucunda araştırmacının karikatüre kodlamış 
olduğu 1 dk 19 sn’lik video açılmıştır. Böylece argümantasyon 
etkinliğinin son aşamasında artırılmış gerçeklik uygulaması devreye 
girmiştir. Video içeriğinde etkinlikte yer alan “Bilim İnsanı 3” ü 
destekleyen bilgiler yer almaktadır. Yani maddelerin atomlardan 
oluştuğunu belirten, atomun yapısını anlatan video görülmektedir. 
Gruplar videoyu izledikten sonra öğretmen tarafından konunun 
toparlanması yapılmış, konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol 
etmek amaçlı sorular sorulmuştur. Son olarak sözlü testler 
yapıldıktan sonra değerlendirmesi yapılmıştır. 

DERS 2 ve DERS 3: SÜRE 80 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Ders öncesinde ikinci etkinlik olan “Günümüzde Geçerli Olan 
Görüş?” isimli argümantasyon etkinliği öğrenci sayısı kadar 
çoğaltılmıştır. Her ders öncesinde “Hp Reveal” uygulaması için 
gerekli takip işlemleri kontrol edilmiştir. Ayrıca daha öncesinde 
“Hp Reveal” üzerinden geliştirilen artırılmış gerçeklik 
uygulamasına ait tasarlanmış çıktıların alımı sağlanmıştır. Bu 
tasarımlar Democritus, Dalton ve Thomson atom modelleri ile 
ilgilidir. Bunun dışında çıktı alınması gereken uygulamalar yazıcı 
vasıtasıyla temin edilmiştir. Çıktı alınması gerekmeyen uygulamalar 
ise zaten üç boyutlu görseller içermektedir ve onların da gerekli 
teknik kontrolleri yapılmıştır.  

 



 

206 

 

2. DERSE GİRİŞ (10 DK) 

Derse dikkat çekme amacıyla kapağı kapalı iki kutu ile sınıfa 
girilmiştir. Kutuların birinin içinde kalem varken diğerinde ise 
tahta kaşık bulunmaktadır. Kutu içerisindeki materyaller 
öğrencilere gösterilmez ve içerisinde neler olduğuna dair tahminde 
bulunmaları istenir. Bu doğrultuda birçok farklı tahmin ortaya 
çıkmıştır ve tahminlerin neden farklı olduğuna dair tartışma ortamı 
sağlanmıştır. Ortaya çıkan bu sonucun bilim insanlarının 
görüşleriyle benzerlik gösterip göstermeyeceği ve neden farklı 
görüşlerin ortaya atılmış olabileceğine dair sorular yöneltilmiştir. 
Bilim insanları da bu şekilde tahminlerde mi bulunmuşlardır yoksa 
görüşlerini deneylerle desteklemişler midir? Bu sorular tartışılarak 
derse dikkatin çekilmesi istenmiştir. Ayrıca ders sürecinde 
öğrenilecek olan atom modellerinin bugüne dek öğrenilmiş olan 
bilgilerin ne şekilde ortaya çıktığını anlayacaklarını, sınavlarda 
başarılı olmak için öğrenmeleri gerektiğini ve içinde 
bulunduğumuz evreni anlamlandırmak adına gereken temel 
bilgileri öğrenecekleri belirtilerek derse güdülenme sağlanmıştır.  

3. DERSİ GELİŞTİRME (60 DK) 

Öğrencilere ikinci etkinlik olan “Günümüzde Geçerli Olan 
Görüş?” isimli argümantasyon etkinliği dağıtılmıştır. Bu etkinliğin 
uzun olması sebebiyle biraz fazla zaman verilmiştir. Öğrenciler 
öncelikle etkinlikte verilen bilim insanlarının görüşlerini 
okumuşlar ve grup içerisinde tartışmaya başlamışlardır. Grup 
üyeleri fikirlerini belirtmiş ve fikir birliğine varılan görüş grup 
yazıcısı tarafından kağıda aktarılmıştır. Etkinlikte yedi bilim 
insanının görüşü kendileri konuşuyormuş gibi aktarılmış olup, her 
birinin isminin yanında ortaya koyduğu modelin görüntüsü yer 
almaktadır. Bilim insanlarının modelleri gerekçeleriyle açıklanarak 
öğrencileri çelişkiye düşürecek ifadelerle belirtilmiştir. Bu 
doğrultuda grup içi tartışması sonlandırılarak gruplar arası 
tartışmaya yön verilmiştir. Her grup kendi fikrini savunarak gerekli 
çürütmelere başvurmuştur. Sonuç olarak fikrini koruyan ya da 
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açıklamalar doğrultusunda fikrini değiştiren gruplar olmuştur. Bu 
noktada dördüncü madde olan “Değişen Fikirler-Fikirlerim Nasıl 
Değişti?” kısmına oluşan son fikirler aktarılmıştır. Özetle bu ders 
kapsamında günümüzde geçerli olan atom modeli ve bu aşamaya 
nasıl gelindiğine dair argümanlar oluşturulmuştur. Yapılan 
argümanlar sonucunda doğru olanın hangisi olduğu ve 
gelişmelerin ne şekilde kaydedildiğinin anlaşılması adına artırılmış 
gerçeklik uygulamaları devreye girmiştir. Dağıtılan tablet ve 
telefonlardan ilk olarak “Atom Modeli, Periyodik” uygulamasının 
açılması istenmiştir. Bu uygulamada elementler yer almaktadır ve 
hangisi üzerine tıklanırsa o element ekranda belirmektedir. 
Ekranın sol tarafında yer alan bilim insanları, fotoğrafı ve 
kronolojik sırası ile yer alan şeritte seçim yapılarak o elementin 
bilim insanlarının görüşlerine göre görüntüleri ortaya çıkmaktadır. 
Bu şekilde son olarak belirtilen yani günümüzde geçerli olan 
görüşün hangi bilim insanına ait olduğu ve içeriklerinin ne şekilde 
görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu uygulama detaylı bir şekilde 
incelendikten sonra “Bohr’s Atomic” isimli artırılmış gerçeklik 
uygulamasına ait olan çıktılar dağıtılmış ve uygulama ile Bohr atom 
modelinin incelenmesi istenmiştir. Daha sonra yine Bohr atom 
modelinin incelenmesi adına “Chem Ex” uygulaması ile çalışma 
yapılmıştır. Ardından “Hp Reveal” uygulaması ile Democritus’un 
atom modeli hakkında görsel bilgi; Dalton, Thomson ve 
Rutherford atom modelleri hakkında da üç boyutlu görsellerin yer 
aldığı görüntüler incelenmiştir. Ayrıca bu uygulama ile geçmişten 
günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğine 
dair 1 dk 9 sn’lik video artırılmış gerçeklik kapsamında izlenmiştir. 
Son olarak da ile çeşitli elementlerin yer aldığı uygulamanın 
kendisine ait olan kodlanmış görseller “Atom AR” uygulaması ile 
incelenmiştir. Bu görseller modern atom teorisini çok net bir 
şekilde yansıtmaktadır.  

4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

Bütün artırılmış gerçeklik uygulamaları sonrasında konu öğretmen 
tarafından toparlanmış konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol 
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etmek amaçlı sorular sorulmuştur. Sözlü testler yapıldıktan sonra 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

DERS 4 ve DERS 5: SÜRE 80 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Ders öncesinde üçüncü etkinlik olan “İfadelerle Yarışan Teoriler!” 
isimli argümantasyon etkinliği öğrenci sayısı kadar çoğaltılmıştır. 
“Hp Reveal” uygulamasının kontrolü yapılmıştır.  Daha önceden 
MEB kitabında yer alan Şekil 20’deki resime atomun yapısı, 
atomun yapısında bulunan tanecikler, taneciklerin özellikleri 
bilgilerini içeren artırılmış gerçeklik uygulaması kodlanmıştır.  

 

Şekil 20. Artırılmış gerçeklik kodlaması 1 

2. DERSE GİRİŞ (10 DK) 

Derse dikkat çekme amacıyla öğretmen günlük hayattan örnekler 
vermiştir. “Günlük hayatta ne yapıyorsun sanki atomu mu 
parçalıyorsun? Cümlesini duymuşunuzdur. Sizce bu ne anlama 
gelmektedir? Gerçekten parçalanabilir mi yoksa lafın gelişi mi bu 
cümle kullanılmaktadır?” şeklinde soru yöneltilmiştir. Birkaç 
öğrenciye söz hakkı tanındıktan sonra “Futbol sahasını hepimiz 
biliyoruz. Bir futbol topunu alıp sahanın ortasına koyarsak ve bu 
top ile sahayı neye benzetebiliriz?” şeklinde soru yöneltilmiştir. 
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Öğrenciler tahminlerde bulunduktan sonra derste öğrenilecek olan 
bilgilerle sınavlarda karşılaşabilecekleri ve bağlantılı olan konuları 
anlayabilmelerine katkıda bulunacağı belirtilerek güdülenmeleri 
sağlanmıştır. 

3. DERSİ GELİŞTİRME (60 DK) 

Öğrencilere üçüncü etkinlik olan “İfadelerle Yarışan Teoriler!” 
isimli argümantasyon etkinliği dağıtılmıştır. Artırılmış gerçeklik 
uygulaması bu defa argümantasyon etkinliğinin bitirme 
aşamasında değil, başlangıç aşamasında kullanılmıştır. Bu noktada 
tablet ve telefonlar dağıtılmış ve “Hp Reveal” uygulamasının 
açılması istenmiştir. “Hp Reveal” uygulaması aracılığıyla ders 
kitabında bulunan resme kodlanan 3 dk 88 sn’lik videonun 
izlenmesi sağlanmıştır. Video içeriğinde atomun yapısı ve 
yapısındaki tanecikler, atomun kısımları, taneciklerin yükleri ve 
bulunduğu kısımlar, hızları ve kütlesi ile ilgili bilgiler yer 
almaktadır. Daha sonra sırasıyla “Chem Ex”, “Rapp Chemistry” 
ve “Periodic Table VR-AR” isimli uygulamaların açılması 
istenmiştir. “Chem Ex” uygulaması ile atomun kısımları ve 
elektronlar incelenebilmektedir. “Rapp Chemistry” uygulaması ile 
elektronların hareketi gözlemlenebilirken, “Periodic Table VR-
AR” uygulaması ile elektronların (2-8-8) dizilişlerinin nasıl olduğu 
görülebilmektedir. İki uygulama da üç boyutlu görsellerden 
oluşmaktadır. Bütün bu veriler bilgiye ulaşmalarını sağlayan büyük 
ipuçları içermektedir. Öğrenciler bunları dikkatle incelemişlerdir. 
Bunun için yeterince fazla süre verilmiştir. Artırılmış gerçeklik 
uygulaması bittikten sonra ise ifadelerin yer aldığı tablonun 
doldurulması istenmiştir. Öncelikle verilen ifadenin doğru ya da 
yanlış olduğuna karar verilmesi bu doğrultuda gerekli kutucuğun 
işaretlenmesi istenmiştir. Daha sonra kanıt oluşturulması ve 
gerekçelerin açıklanması istenmiştir. Bütün bunlar yine önceden 
belirlenmiş olan grup içi tartışma ve daha sonra gruplar arası 
tartışma şeklinde yapılmıştır. Bu etkinlik diğerlerine göre daha 
farklıdır. Çünkü bu etkinlikte bilgiler öncesinde ipucu şeklinde 
verilmektedir. Bu şekilde öğrencilerin kanıtları daha güçlüdür. Bu 
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doğrultuda yapılan tartışmalar sonrası değişen fikirler hakkındaki 
kısmın doldurulması istenmiştir. Fikri değişen öğrenciler değiştiyse 
neden değiştiğini ilgili kısma yazmışlardır.  

4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

Öğretmen son olarak konuyu toparlamış ve ifadelerin doğru 
cevabını tekrar etmiştir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol 
etmek amaçlı sorular sorulmuştur. Ardından sözlü testler 
kullanılarak değerlendirmesi yapılmıştır.  

DERS 6: SÜRE 40 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Ders öncesinde dördüncü etkinlik olan “İfadeni Seç!” isimli 
argümantasyon etkinliği öğrenci sayısı kadar çoğaltılmıştır. 
Önceden; bilimsel bilginin değişebilirliği, hipotez ve teori 
hakkındaki bilgiler görsel resim olarak dördüncü etkinlikteki 
karikatüre kodlanmıştır. “Hp Reveal” uygulamasının kontrolü 
yapılmıştır. 

2. DERSE GİRİŞ (5 DK) 

Öğretmen derse dikkat çekme amacıyla elinde yuvarladığı büyük 
bir parça kâğıdı öğrencilere göstererek; “Ben bu kağıdı uzakta 
bulunan çöp kovasının içerisine atabilirim” demiştir. “Bunu size 
ispatlamak adına da deneme yapacağım” der ve kağıdı çöp 
kutusuna atar. Sonra öğrencilere dönüp “Size bir cümle söyledim 
ve bunu doğruladım. Burada size ne anlatmak istemiş olabilirim?” 
demiştir. Öğrenciler de bu doğrultuda tahminde bulunmuşlardır. 
Daha sonra öğretmen öğrencilerine “Bugün öğreneceğiniz konu 
size hayatın her alanında lazım olacaktır. Hatta bu yalnızca fen 
bilimleri ile ilgili bilgiler değil her bilim dalı için geçerlidir” diyerek 
öğrencileri güdülemiştir. 
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3. DERSİ GELİŞTİRME (25 DK) 

Öğrencilere dördüncü etkinlik olan “İfadeni Seç!” isimli 
argümantasyon etkinliği dağıtılmıştır. Gruplar kendi arasında 
karikatürde yer alan üç kişinin fikirlerini tartışıp hangisinin doğru 
olduğuna dair fikir birliğine varmaya çalışmışlardır. Grup yazıcıları 
tarafından fikir birliğine varılan düşünceler kağıda aktarılmıştır. 
Karikatür üzerinden yola çıkarak delil ve gerekçelerin çıkarılması 
beklenmiştir. Daha sonra gruplar arası tartışma yapılması 
sağlanmıştır. Grup sözcüleri grubun fikrini beyan etmiş ve zıt 
görüşleri ikna etme yöntemine başvurmuştur. 

4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

Ortaya atılan iddialar doğrultusunda sonuca varmak adına gruplara 
tablet ve telefonlar dağıtılmıştır. Öğrencilerden “Hp Reveal” 
uygulamasının açılması istenmiştir. Kameranın etkinlik 4’ün 
karikatür kısmına doğru tutulması istenerek artırılmış gerçeklik 
şeklinde kodlanmış görsel bilgilere ulaşılmıştır. Böylece 
argümantasyon etkinliğinin son aşamasında artırılmış gerçeklik 
uygulaması devreye girmiştir. Gruplar görseldeki bilgileri 
inceledikten sonra öğretmen tarafından konunun toparlanması 
yapılmış, konunun anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek amaçlı 
sorular sorulmuştur. Son olarak sözlü testler yapıldıktan sonra 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

DERS 7 ve DERS 8: SÜRE 80 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Moleküllerin öğrenilmesi için hazırlanan ve “Hangi Teori?” isimli 
çalışma olan beşinci etkinlikten öğrenci sayısı kadar çoğaltılmıştır. 
Tablet ve telefonlar kontrol edilmiştir. Çıktı alınması gereken 
uygulamalar yazıcı vasıtasıyla temin edilmiştir. Derse dikkat 
çekmek için kullanılacak oyun hamurları temin edilmiştir. 
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2. DERSE GİRİŞ (10 DK) 

Öğretmen derse dikkat çekmek için farklı renklerde getirdiği oyun 
hamurlarından minik yuvarlak toplar yapmıştır. Kimisini tek tek 
göstermiştir, kimisini aynı veya farklı toplarla birleştirerek 
göstermiştir. Sonrasına “Bugün dersimizde molekül kavramını, 
molekülün nasıl oluştuğunu öğreneceğiz. Bu oyun hamurlarıyla 
etkinlikte ne anlatılmak istediğini göstermeyi hedefledim” demiş 
ve konunun sınavlarda karşılarına çıkabileceğini belirterek 
güdülenmelerini sağlamıştır. 

3. DERSİ GELİŞTİRME (30 DK) 

Beşinci etkinlik olan “Hangi Teori?” isimli argümantasyon 
etkinliği dağıtılmıştır. Etkinlikte konu ile ilgili yedi iddia 
bulunmaktadır. Öğrencilerin bu iddialardan hangilerini 
desteklediklerini seçmeleri ve “Hangi iddiayı destekliyorsunuz?” 
sorusu bulunan kısma yazmaları istenmiştir. Ardından resimde 
bulunan üç şekil arasından deliller oluşturulması istenmiştir. Daha 
sonra ise argümanlarını destekleyecek nedenlerin bulunduğu 
kısımlardan da nedenlerini seçmeleri istenmiştir. Bütün bunlar 
argümantasyon yönteminin en başından beri olduğu şekliyle önce 
grup içi daha sonra gruplar arası tartışmalarla yürütülmüştür. Grup 
sözcüleri söz alarak grubun fikirlerini beyan etmiş ve gruplar arası 
bilimsel tartışma başlamıştır. Gerekçeler kısmında doğru ya da 
yanlış birçok bilgi yer alan etkinlik gerekçelerini kendilerinin 
tahmin ettiği etkinliklere göre biraz daha kolay olmuştur. Ancak 
buna rağmen yanılgılar yine de oldukça fazladır. Yapılan 
argümanlar sonucunda doğru olanın hangisi olduğu konunun 
detaylı bir şekilde anlaşılması adına artırılmış gerçeklik 
uygulamaları devreye girmiştir. Dağıtılan tablet ve telefonlardan ilk 
olarak “Chemistry AR” uygulamasının açılması istenmiştir. Bu 
uygulama ile birçok kazanım hedeflenebilir ancak beşinci etkinlikte 
yalnızca moleküllerin oluşumunun gösterilmesi istenmiştir. Bunun 
için daha önce çıktısı alınan kağıtlardan iki tanesi Şekil 21’de örnek 
olarak verilmiştir. “Chemistry AR” kullanılarak telefonun 
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kamerası kağıtlara doğru tutularak üç boyutlu görsellerin oluşması 
sağlanmıştır. 

 

Şekil 21. Artırılmış gerçeklik örnek kağıtlar 1 

Bu uygulama ile kağıtlara tek tek bakıldığında yalnızca atomun üç 
boyutlu görseli görülmektedir. Ancak örneğin; hidrojen atomu ile 
hidrojen atomu (H-H) yan yana konulduğunda H2 molekülünün 
oluştuğu görülmektedir. Aynı şekilde iki hidrojen ve bir oksijen 
(H-O-H) yan yana konulduğunda H2O molekülünün oluştuğu 
görülmektedir. Bu şekilde birçok molekül oluşumu öğrenildikten 
sonra “Molecule Kit” isimli uygulamasının açılması istenmiştir. Bu 
artırılmış gerçeklik uygulamasında da hazır oluşturulmuş birçok 
molekül bulunmaktadır ve bunların incelenmesi için de süre 
verilmiştir. İki uygulamanın incelenmesi de bittikten sonra 
öğretmen tarafından konunun toparlanması yapılmış, 
anlaşılmayan yerlerin olup olmadığı sorulmuştur. Sorulara 
dönütler verilmiştir. Son olarak “Molecular Constructor” 
uygulaması ile “Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar” 
kazanımının da sağlanması adına gruplar moleküllerini oluşturup 
sunarlar. Bu uygulama ile atomların üzerinde sembolleri 
yazmaktadır.  

4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

Öğretmen oluşturulan molekülleri incelemiş, aynı ve farklı 
atomlardan oluşturmalarına özen göstermiş ve gerekli yerlerde 
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müdahale etmiştir. Bütün bunlar sonucunda öğretmen sözlü test 
yaparak değerlendirme yapmıştır.  

KONU: Saf Maddeler. 

KAVRAMLAR: Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik 
formülleri 

KAZANIMLAR:  

F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak 
örnekler verir. 

F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın 
elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, 

platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım 
alanlarını ifade eder. 

F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı 
kullanım alanlarını ifade eder. 

DERS 9: SÜRE 40 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Ders öncesinde altıncı etkinlik olan “Kartını Seç!” isimli 
argümantasyon etkinliği öğrenci sayısı kadar çoğaltılmıştır. “Hp 
Reveal” uygulaması için gerekli takip işlemleri kontrol edilmiştir. 
Ayrıca daha öncesinde “Hp Reveal” üzerinden geliştirilen 
artırılmış gerçeklik uygulamasına ait tasarıların ve gerekli 
uygulamaların kağıtlarının çıktıları alınmıştır. Tablet ve telefonlar 
kontrol edilmiştir.  
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2. DERSE GİRİŞ (5 DK) 

Öğretmen “Çevremizde çeşitli birçok ürün bulunmaktadır. Bu 
ürünlerin yapısında bulunan maddeler aynı mıdır yoksa farklı 
mıdır?” şeklindeki soruyla derse dikkat çekmek istemiştir. 
“Aynıdır” ve “Aynı değildir” şeklinde basit tahminler aldıktan 
sonra “Bugünkü dersimizde element ve bileşiğin neler olduğu 
sonucuna ulaşmamızı sağlayan argümantasyon etkinliğimizi 
yapacağız. Size verilen tabloları dolduracaksınız ve her ders olduğu 
gibi sonrasında artırılmış gerçeklik uygulamaları ile kontrolünü 
sağlayacağız. Bu şekilde çevremizdeki materyallerin de hangi 
maddelerden oluştuğu konusunda bilgi sahibi olabiliriz” şeklinde 
derse giriş yapmıştır.  

3. DERSİ GELİŞTİRME (25 DK) 

Altıncı etkinlik olan “Kartını Seç!” isimli argümantasyon etkinliği 
dağıtılmıştır. Etkinlikte tablo ve delil kartları bulunmaktadır. 
Öğrencilerden tabloyu delil kartlarını kullanarak doldurmaları 
istenmiştir. Kısa sürede doldurulan tablo sonrası argümantasyon 
aşamasına geçilmiştir. Gruplar verilen modellerin neden element 
ya da bileşik olduğuna karar verdiklerini, daha önceki derslerde 
öğrendiklerinden yola çıkarak da modellere neden o örnekleri 
verdiklerini tartışmışlardır.  

4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

Şekil 22’de verilen ve öğrencilere dağıtılan kartlara “Hp Reveal” 
uygulamasının kamerasını tutmaları istenmiştir.  
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Şekil 22. Artırılmış gerçeklik kodlaması 2 

Artırılmış gerçeklik kullanılan bu kartta 03 dk 61 sn’lik video 
görülmektedir. Argümantasyon sonrası izlenen bu video ve 
öğretmenin konuyu toparlaması ile artırılmış gerçeklik destekli 
argümantasyon süreci bitirilmiştir. Sözlü testler yapılarak 
değerlendirilmiştir. 

DERS 10 ve DERS 11: SÜRE 80 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

Yedinci etkinlik olan “Hangi Element?” isimli argümantasyon 
etkinliği çoğaltılmıştır. Tablet ve telefonların kontrolü yapılmıştır. 
“Periodic Table” uygulamasına ait afiş ve gerekli uygulamaların 
çıktıları alınarak çoğaltılmıştır.  

2. DERSE GİRİŞ (10 DK) 

Öğretmen “Hepimiz günlük hayatta bazı elementlerin isimlerini 
duymuş ve kullanmışızdır. Peki, sizce bu elementler neler olabilir?” 
şeklinde soru yönelterek derse dikkat çekmek istemiştir. 
Öğrencilerin çoğu tahminde bile bulunamamıştır. Bunun üzerine 
öğretmen “Peki, ben biraz ipucu vereyim öyleyse. Annelerimizin 
takı olarak kullandığı ve hatta süs eşyası olarak da kullanılabilen 
bazı elementler vardır. Şimdi aklınıza geldi mi?” diye soru 
yöneltmiştir. Bu soru üzerine öğrenciler “Altın mı?” ya da “Gümüş 
mü?” şeklinde cevaplar vermiştir. Öğretmen “Aferin doğru 
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bildiniz. İşte bugün argümantasyon ve artırılmış gerçeklik ile 
bunun gibi elementlerin sembollerini ve kullanım alanlarını 
öğrenmiş olacağız. Hatta size biraz ipucu vermiş oldum. 
Diğerlerini siz tahmin edeceksiniz” demiştir. Ayrıca bu bilgilerin 
her zaman karşılarına çıkabileceğini ve bu bilgilerin lise veya 
üniversite giriş sınavlarında karşısına çıkacağı için mutlaka 
öğrenmeleri gerektiğini vurgulayarak onları güdülemiştir.  

3. DERSİ GELİŞTİRME (60 DK) 

“Hangi Element?” isimli argümantasyon etkinliği dağıtılmıştır. 
TGA şeklinde oluşturulan etkinliğin diğerlerinden farklı olduğu 
belirtilerek, etkinlik hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra 
öğrencilerin verilen elementlerin sembolleri ve kullanım alanlarına 
dair tahminlerde bulunması istenmiştir. Bazı elementler günlük 
hayatta karşılaştıkları elementlerden olduğu için onları tahmin 
etmeleri biraz daha kolay olurken, diğerlerinde zorlanmışlardır. 
Ayrıca çok büyük bir kısmı elementlerin sembollerini Türkçe 
okunuşlara göre eşleştirme gibi hataya düşmüştür. Yapılan 
tahminler sonrasına doğrunun anlaşılması adına artırılmış 
gerçeklik uygulamaları kullanımı başlamıştır. Bu etkinlikte; Hp 
Reveal, Chemistry AR, Periodic Table, AR Chemist, AR 
uygulamaları kullanılmıştır. “AR Chemist” uygulaması ile 
elementler ve kullanım alanları görülmüştür. Örneğin “Au” yazılı 
kağıda uygulamanın kamerası tutulduğunda üç boyutlu altın 
külçesi belirmektedir. “Hg” elementine doğru tutulan kamera ile 
de üç boyutlu termometre görüntüsü belirmektedir. Yalnız bu 
uygulama argümantasyon etkinliğinde yer alan tüm elementleri 
içermemektedir. Bu nedenle takviye amaçlı eksik olan elementlere 
“Hp Reveal” ile artırılmış gerçeklik oluşturulmuştur. Bu şekilde 
Şekil 23’de iki örneği verilen görülen kağıtlar oluşturulmuştur. 
Uygulama kullanılarak kullanım alanları görülmüştür.  
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Şekil 23. Artırılmış gerçeklik örnek kağıtlar 2 

 “Periodic Table” uygulaması bir afişe sahiptir. Bu afiş de 
öğrencilere dağıtılmıştır. Bu artırılmış gerçeklik uygulaması ile 
periyodik tablodaki elementler hakkında bilgiler verilmektedir. Bu 
bilgiler video şeklindedir ve dili İngilizcedir. Bu nedenle Türkçe 
çevirisi yapılmıştır. Ardından AR bilim kartları “AR” uygulaması 
ile incelenmiştir. Bütün artırılmış gerçeklik uygulamaları detaylı bir 
şekilde incelendikten sonra gözlemlerinin tahminleri ile 
karşılaştırılması istenmiştir. Bunlar yapıldıktan sonra tahmin ve 
gözlemlerinin neden farklı olabileceği tartışılmıştır. 

4. DERSİ BİTİRME (10 DK) 

Dersin bitirme aşamasında öğrencilere element sembolleri sorulup 
isimleri istenmiş veya isimleri sorularak sembolleri istenmiştir. 
Kullanım alanları hakkında da soru-cevap yapıldıktan sonra verilen 
cevapların değerlendirilmesi yapılmıştır. 

DERS 12: SÜRE 40 DK 

1. DERSE HAZIRLIK 

“Hangi Bileşik?” isimli sekizinci etkinlik çoğaltılmıştır. Tablet ve 
telefonların kontrolü yapılmıştır. Gerekli uygulamaların çıktıları 
alınarak çoğaltılmıştır.  
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2. DERSE GİRİŞ (5 DK) 

Öğretmen “Geçen ders öğrendiğimiz gibi günlük hayatta 
karşılaştığınız bileşikler de mevcuttur. Peki, bu bileşikler sizce ne 
olabilir?” şeklinde soru yönelterek derse dikkat çekmek istemiştir. 
Öğrenciler tahminlerde bulunmuştur ancak öğretmen üzülerek 
yanlış olduğunu belirtmiştir. “Bugünkü dersimizde de bileşikleri, 
isimlerini ve sembollerini öğreneceğiz. Bu bilgiler de size 
sınavlarda lazım olacak. Ayrıca günlük hayatta da sık sık 
karşılaşacaksınız” diyerek güdülemek istemiştir. 

3. DERSİ GELİŞTİRME (30 DK) 

Sekizinci etkinlik olan “Hangi Bileşik?” isimli argümantasyon 
etkinliği dağıtılmıştır. TGA şeklinde oluşturulan etkinlik kısa 
sürede doldurulmuştur. Gruplar tahminlerini yazdıktan sonra 
tablet ve telefonlar dağıtılmış ve sırasıyla “AR”, “Hp Reveal”, 
“Chemistry AR”, “AR 3D Science” uygulamalarının açılması 
istenmiştir. “AR” uygulaması ile farklı atomlar bir araya getirilerek 
bileşikler oluşturulmuştur. Örneğin “C” ve “O3” bir araya gelerek 
karbonat (CO3) oluşmaktadır ve uygulama bunun hem ismini 
belirtip hem de karbonat görüntüsü oluşturmaktadır. Bu şekilde 
uygulamada var olan bileşikler incelenmiş ve eksik olanlar “Hp 
Reveal” ile takviye edilmiştir. “Hp Reveal” uygulamasında 
kullanılmak üzere Şekil 24’te iki örneği verilen görsellere kodlama 
yapılmıştır. Bu görseller ile uygulama kullanılarak bileşiklerin 
kullanım alanları hakkında bilgilere ulaşılır.  

 

Şekil 24. Artırılmış gerçeklik örnek kağıtlar 3 
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 “Chemistry AR” uygulaması ile atomlar bir araya getirilerek 
bileşikler oluşturulur. Örneğin “Na” ve “Cl” atomları bir araya 
geldiğinde NaCl (tuz) bileşiği oluşur ve atomların bir araya 
geldiğinde nasıl göründüğüne dair bilgi edinilir. “AR 3D Science” 
uygulaması da bileşiklerin hazır oluşturulmuş halini gösteren bir 
uygulamadır ve öğrencilerden bu bileşikleri incelenmesi istenir. 
Bütün bunlar doğrultusunda tahmin ve gözlemlerin karşılaşması 
yapılır ve açıklama kısmına gerekenler yazılır. 

4. DERSİ BİTİRME (5 DK) 

Dersin bitirme aşamasında öğrencilere bileşikler sorulmuş 
sembolleri ve kullanım alanları istenmiştir. Verilen cevaplar 
doğrultusunda değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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EK 11. KONTROL GRUBU DERS PLANI 

MEVCUT ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE 
HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 

KONU: Maddenin Tanecikli Yapısı 

KAVRAMLAR: Atom (çekirdek, katman, proton, nötron, 
elektron), bilimsel bilginin özelliği, molekül. 

KAZANIMLAR:  

F.7.4.1.1. Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını 
söyler. 

F.7.4.1.2. Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili 
düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 

a. Atom teorileri ile ilgili ayrıntıya girilmez.  

b. Bilimsel bilginin zamanla değişebileceğine vurgu yapılır.  

c. Bilimsel bilgi türlerinden teori hakkında genel bilgi verilir. 

F.7.4.1.3. Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek molekül 
oluşturacağını ifade eder. 

F.7.4.1.4. Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 

 

KONU: Saf Maddeler. 

KAVRAMLAR: Element, elementlerin sembolleri, bileşik, bileşik 
formülleri 
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KAZANIMLAR:  

F.7.4.2.1. Saf maddeleri, element ve bileşik olarak sınıflandırarak 
örnekler verir. 

F.7.4.2.2. Periyodik sistemdeki ilk 18 elementin ve yaygın 
elementlerin (altın, gümüş, bakır, çinko, kurşun, civa, 

platin, demir ve iyot) isimlerini, sembollerini ve bazı kullanım 
alanlarını ifade eder. 

F.7.4.2.3. Yaygın bileşiklerin formüllerini, isimlerini ve bazı 
kullanım alanlarını ifade eder. 

DERS 1: SÜRE 40 DK 

DERSİN İŞLENİŞİ: 

Öğretmen öğrencilerden bir kağıt parçası çıkarmalarını ister. Bu 
kağıt parçasını sürekli olarak ikiye bölerek ayırmalarını ve buna 
ayırabildikleri en küçük parçaya kadar devam etmelerini ister. 
Daha sonra öğrencilere “Sizce daha fazla küçültülebilir miydi?” ve 
“En küçük kağıt parçası ile ayırmadan önceki kağıt parçalarının 
yapısal özellikleri aynı mıdır?” şeklinde sorular yöneltir. 
Öğrencilere söz hakkı verip düşüncelerini dinler. Daha sonra 
ellerindeki kağıtların ne kadar parçalansa da en küçük parçanın 
hala bir kağıt olduğunu ve yapısal özelliklerinin aynı olduğunu 
söyler. Tüm maddelerin atomlardan oluştuğunu ve bunların gözle 
görülemeyen tanecikler olduğundan bahseder. Gözümüzle 
göremeyeceğimiz kadar küçük parçaların ise elektron mikroskobu 
ile görüleceğini ifade eder. Öğretmen atomun ne olduğunu 
tanımlar ve “Sizce atom bölünebilir mi?” sorusunu yöneltir. 
Öğrencilerin fikirlerini aldıktan sonra atomun temel parçacıklarını 
anlatmak adına tahtaya döner ve bir kavram haritası çizer. Atomun 
tanımı ve temel parçacıklarını deftere yazmaları için süre verir. 
Daha sonra öğretmen ders öncesinde hazırlamış olduğu MEB ders 
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kitaplarında yer alan kalem, bant ve iple oluşturulan etkinliği 
gösterir. Kalemi dik tutarak iple bağlı olan bandı kalemin etrafında 
dönecek şekilde sallar. Ortaya çıkan görüntünün atomun hangi 
kısımlarını belirttiğini sorar. Daha sonra kendisi açıklama yapar. 
Atomun iki kısımdan oluştuğunu bu kısımların çekirdek ve katman 
olduğunu söyler. Çekirdekte proton ve nötronun bulunduğunu, 
katmanda ise elektronların bulunduğunu belirtir. Protonların “p”, 
nötronun “n” ve elektronun ise “e” ile gösterildiği belirtilir. Daha 
sonra protonun pozitif, nötronun yüksüz ve elektronun ise negatif 
olduğundan bahsedilir. Tahtaya taneciklerin sembol, yük ve 
kütlelerini gösteren bir tablo çizilir ve öğrencilerin bu tabloyu 
deftere yazmaları istenir. Son olarak atomun kısımları, tanecikler 
ve tanecikler hakkında bilgiler verilen kısmın bir öğrenci 
tarafından sesli olarak okunmasını ister. Dersin kalan kısmında ise 
öğrenilen yeni bilgileri tekrar etmek adına sorular yöneltir ve farklı 
öğrencilerden cevap ister. Öğretmen dersi bitirmeden önce 
heterojen gruplar olacak şekilde beşer kişilik gruplar oluşturur ve 
geçmişten günümüze atom modellerinin tarihsel süreci hakkında 
araştırma yapmalarını ve bir poster oluşturmalarını ister. 

DERS 2 ve DERS 3: SÜRE 80 DK 

Derse girişte ilk olarak öğrencilerden istenen araştırma ödevinin 
sunumunun yapılması istenir. Öğrenciler araştırdıkları süreci 
kronolojik şekilde poster haline getirmişlerdir. İlk 20 dk sunumlar 
yapılır. Her grup kendi posterini sunar. Sunumlar bittikten sonra 
öğretmen devreye girer ve bir analoji yaparak atom modellerinin 
kronolojik olarak akılda kalmasını sağlar. Tahtaya bu anolojiyiyazar 
ve öğrencilerden de yazmalarını ister. 
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Democritus’un maddeleri oluşturan en küçük taneciğe atom adını 
verdiği ve atomun bölünemez anlamına geldiği bahsedilir. Ancak 
bir önceki dersten de anlaşılacağı üzere atomun tanecikleri olduğu 
yani atomun bölünebilir olduğu söylenir. Yalnızca isminin 
değiştirilmediği belirtilir. Hatta günlük hayattan örnek vermek 
adına “Atomu mu parçalayacaksın?” sözünü duymuş olacakları ve 
bunun görüldüğü üzere doğru kabul edildiği belirtilir. 
Democritus’un deneysel çalışmalar yapmadığına değinilir. Daha 
sonra Dalton atom modelinden bahsedilir. Dalton’un atom 
konusunda ilk deneysel çalışmaları yapan bilim insanı olduğu 
belirtilir. Dalton atom modeline göre atom içi dolu berk kürelerdir 
tanımı yapılır. Daha sonra atom içerisinde bulunan negatif 
taneciklere elektron ismini veren bilim insanının Stoney 
olduğundan bahsedilir. Ardından Thomson’un atomu üzümlü kek 
modeline benzettiği belirtilir. Thomson’a göre kek pozitif yükleri 
simgelerken, üzümler ise negatif yükleri simgeler. Atomu Güneş 
sistemine benzeten Rutherford, elektronların belirli katmanlarda 
dönebildiğini belirten Bohr ve günümüzde geçerliğini koruyan 
atom görüşünün modern atom teorisi olduğu hakkında bilgiler 
verilir. Son olarak çekirdekte yalnızca protonların olmadığını 
yüksüz taneciklerin de olduğunu keşfeden Chadwick’ten de 
bahsedilir. Tüm bu atom modellerinden bilmeleri gerektiği kadar 
detaylı bilgi verildikten sonra deftere yazdırılır. Deftere yazmaları 
için verilen süre sonrasında defter ve kitapların kapatılması istenir 
ve tekrar etmek adına soru cevap yapılır. Her öğrencinin söz hakkı 
almasına özen gösterilir. Kafalarına takılan soruların sorulmasına 
izin verilir. Bilimsel bilginin değişebilir olduğu, atom modellerinin 
tarihçesi hakkında tekrarlar yapılır ve ders bitirilir.  

DERS 4: SÜRE 40 DK 

Öğretmen elinde yuvarladığı büyük bir parça kağıdı öğrencilere 
göstererek; “Ben bu kağıdı uzakta bulunan çöp kovasının içerisine 
atabilirim” der ve “Bunu size ispatlamak adına da deneme 
yapacağım” diyerek kağıdı çöp kutusuna atar. Sonra öğrencilere 
dönüp “Size bir cümle söyledim ve bunu doğruladım. Burada size 



 

225 

 

ne anlatmak istemiş olabilirim?” sorusunu yönelterek 
öğrencilerden tahminlerini alır. Ardından kendi yaptığının önce 
hipotez oluşturmak olduğunu ve bu hipotezi doğrulayarak teori 
haline getirdiğini düşünmelerini ister. Öğrenciler bu şekilde 
söylenilmek isteneni çok iyi anlar. Hipotez ve teori tanımlanır ve 
tanımlar deftere yazdırılır. Daha sonra öğretmen nötr atomdan 
bahsetmek adına herkesin bir kimliği olduğunu ve o kimlik 
numarasının sadece kendilerine ait olduğunu anlatır. Yani 
atomların proton sayısının kimliğini belirlediği söylenir. Proton ve 
nötron sayısı eşit olan atomların ise nötr atom olduğu da 
eklendikten sonra nötr atomun tanımı deftere yazdırılır.  Ardından 
daha önceki derste elektronların katmanlara rastgele dizilmediği ve 
belirli kuralları olduğu hatırlatılır. Bu diziliş kuralından (2-8-8) 
bahsedilir. Konunun anlaşılması adına tahtaya helyum, neon, 
argonun dizilişini öğretmen çizer ve sebebiyle birlikte anlatır. Daha 
sonra pekiştirilmesi için magnezyum, flor, klor, karbon, fosfor ve 
sodyumun atom numaraları yazılır ve her biri için bir öğrenci 
tahtaya kaldırılır ve dizilişlerinin gösterilmesi istenir. Bittikten 
sonra öğretmen kontrol eder ve dönütler verir.  

DERS 5 ve DERS 6: SÜRE 80 DK 

Öğretmen daha önce öğrencilerden farklı renklerde oyun 
hamurları getirmelerini ister. Sınıfta üçer kişilik gruplar 
oluşturulur. Farklı renkteki oyun hamurlarını yuvarlayıp aynı ve 
farklı büyüklükte toplar yapılması istenir. Daha sonra yapılan 
topların aynı veya farklı olmak üzere bir araya getirilmesi istenir. 
Öğretmen rehber görevindedir. Oluşturulan modellerin sınıfta 
sunulması istenir. Yanlış olanlar öğretmen tarafından düzeltilir. 
Daha sonra detaylı bir şekilde molekül kavramı anlatılır. 
Oluşturulan modeller üzerinden; aynı atomlardan oluşan 
molekülün hidrojen molekülü (H2) olabileceği örneği verilir. Aynı 
şekilde oyun hamurlarından oluşturulan bir modelin farklı 
atomlardan oluşan su molekülü (H2O) olabileceğini söylenmiştir. 
Aynı veya farklı atomlardan oluşan moleküllere farklı örnekler de 
verilmiştir. Ardından öğretmen oluşturulan molekülleri eline alıp 
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tüm sınıfın görebileceği şekilde modellerin kaç çeşit atomdan 
oluştuğunu sormuştur. Bununla ilgili cevaplar alındıktan sonra 
öğretmen her modelin kaç çeşit atomdan oluştuğunu söylemiş ve 
neden böyle olduğunu açıklamıştır. Son olarak MEB kitabında yer 
alan “Öğrendiklerimizi Uygulayalım” kısmını yapmaları için 
zaman vermiştir. Bu kısım o zamana kadar öğrenilen “Maddenin 
Tanecikli Yapısı” konusunu özetlemektedir. Öğrencilere verilen 
süre bittikten sonra öğretmen kontrolleri yapmış ve tüm soruları 
tek tek öğrencilere söz hakkı vererek cevaplandırmıştır. 
Anlaşılmayan yerler tekrar anlatılmış ve dönütler verilmiştir. 

DERS 7: SÜRE 40 DK 

Öğretmen “Çevremizde çeşitli birçok ürün bulunmaktadır. Bu 
ürünlerin yapısında bulunan maddeler aynı mıdır yoksa farklı 
mıdır?” şeklindeki soruyla derse başlayarak öğrencilerden 
fikirlerini almıştır. Daha sonra “Bugün dersimizde bunun cevabını 
öğreneceğiz” diyerek tahtaya dönmüş ve “Saf maddeler” yazmıştır. 
“Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan saf 
maddeler denir” diyerek saf maddeleri anlatan bir kavram haritası 
çizmiştir. Elementin tanımı yapılarak atomik yapılı ve moleküler 
yapılı olmak üzere ikiye ayrıldığından bahsedilmiştir. Her ikisine de 
örnekler verilmiştir. Aynı şekilde bileşiğin de tanımı yapılarak 
molekül yapılı ve molekül yapılı olmayan şekilde ikiye ayrıldığı 
belirtilmiştir. Ardından ikisine de örnekler verilmiştir. Bileşiği 
oluşturan elementlerin istenilen oranda birleşip birleşmediği ve 
oluşan bileşiğin hala kendi özelliklerini gösterip göstermediği 
sorulur. Bu konuda fikirler dinlenilir ve ders sırasında işlenen 
konular deftere yazdırılır.  

DERS 8 ve DERS 9: SÜRE 80 DK 

Öğretmen “Hepimiz günlük hayatta bazı elementlerin isimlerini 
duymuş ve kullanmışızdır. Peki, sizce bu elementler neler olabilir?” 
şeklinde soru yönelterek derse giriş yapmıştır. Öğrenciler 
tahminlerde bulunmuşlardır. Genellikle doğru cevaplar 
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verilmemiştir. Bunun üzerine öğretmen eline aldığı kurşun kalemi 
alarak ucunun hangi elementten oluştuğunu sorar. Bütün 
öğrenciler “Kurşun” cevabını verir. Öğretmen bu konuda 
yanıldıklarını, karbondan oluştuğunu söyler ve detaylı bilgi verir. 
Sembolünün ne olabileceğini sorar. Bunun için tahtaya; “C”, “K”, 
“Ca” sembollerini yazar. Öğrenciler çeşitli cevaplar verir. 
Öğretmen “C” olduğunu söyleyerek tüm ülkelerde Latince baz 
alınarak sembolleştirildiğini, bunun bilim için ortak bir dil 
olduğunu belirtir. Daha sonra periyodik cetveldeki ilk 18 
elementin bilinmesi gerektiğini vurgular ve bu elementlerin 
hepsinin ismini tahtaya yazar. Ayrıca ilk 18 element dışında yaygın 
elementlerin isimlerini de ekler. Bütün bu elementlerin 
sembollerinin tahmin edilmesini ister ve tahminler doğrultusunda 
doğru olanları karşılarına yazarken, yanlış olanlara dönüt vererek 
doğrusunu gösterir. Son olarak da elementlerin kullanım 
alanlarından bahseder ve tahtayı deftere not almalarını ister. 
Elementler, sembolleri ve kullanım alanları ile ilk kez karşılaşıldığı 
için akılda tutulması oldukça zordur ve akılda kalması için 
öğretmen önceden hazırladığı element tombalasını öğrencilere 
dağıtır. Bilinen tombalanın aksine torbada rakamlar değil element 
sembolleri vardır. Öğretmen torbadan alarak okunuşunu söyler ve 
öğrenciler önünde bulunan kartonlara bakarak oyunlarını oynar.  

DERS 10 ve DERS 11: SÜRE 80 DK 

Öğretmen günlük hayatta birçok bileşiğin kullanıldığını ve 
bunların neler olabileceğini sorar. Genellikle öğrenciler doğru 
tahminlerde bulunamaz. Bunun üzerinde öğretmen tahtaya “HCl” 
yazar. Bunun aslında annelerinin kullandığı temizlik 
malzemelerinde bulunduğunu, yani çok sık karşılaştıklarını 
vurgular. “Hidrojenklorür” olarak okunduğunu da belirtir. Bunun 
gibi birçok bileşiğin olduğunu söyleyerek tahtaya bir tablo çizer. 
Tabloya bileşiğin adı, bileşiğin formülü, molekül modelini ve 
kullanım alanlarını yazar. Amonyak, karbondioksit, glikoz, 
kükürtdioksit gibi bileşikleri tabloda belirttikten sonra öğrencilere 
detaylı bir şekilde anlatır ve tabloyu defterlerine çizmelerini ister. 
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Daha sonra öğrencileri kaldırarak bileşikler, sembolleri ve 
kullanım alanları ile ilgili sorular sorar. Son olarak MEB kitabında 
yer alan “Öğrendiklerimizi Uygulayalım” kısmındaki element ve 
bileşikleri yani saf maddeleri tümüyle özetleyen tabloyu 
doldurmalarını ister. Tablonun doldurulması için zaman verilir ve 
bittikten sonra farklı öğrencilere söz hakkı verilerek tablo 
cevaplandırılır. Öğretmen dönütler verir ve anlaşılmayan yerleri 
tekrar anlatır. 

DERS 12: SÜRE 40 DK 

“Maddenin Tanecikli Yapısı” ve “Saf Maddeler” konusu 
bitirildikten sora konuyla ilgili sorular çözülür. Tekrar yapılır.  
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EK 12. SÜRECE AİT FOTOĞRAFLAR 

 

 
 
 



 

230 

 

 
 
 



 

231 

 

 
 
 



 

232 

 

 
 
 



 

233 

 

 
 
 



 

234 

 

 



 

235 

 

 
 
 



 

236 

 

 
 
 



 

237 

 

 
 
 



 

238 

 

 
 
 



 

239 

 

 
 
 
 


	kapak
	İÇ KAPAK
	Tuba Güler Kitap



