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FARKLI SINIFLARDAK‹ Ö⁄RENC‹LER‹N YÜZME VE 
BATMA KAVRAMLARINI ANLAMA DÜZEYLER‹

Tuncay ÖZSEVGEÇ* 
Salih ÇEPN‹**

ÖÖzzeett

Bu çal›flma ilkö¤retim ikinci kademe 7. ve 8. s›n›flar ile orta ö¤retimde-
ki 10. ve 11. s›n›flarda ö¤renim gören farkl› yafllardaki ö¤rencilerin, ilkö¤retim
fen bilgisi ö¤retim program›nda yer alan “yüzme ve batma” kavramlar›n› nas›l
alg›lad›klar›n› incelemek amac›yla yap›lm›flt›r. Araflt›rmada özel durum meto-
dolojisi kullan›larak literatür taramas› sonucunda gelifltirilen aç›k uçlu-çoktan
seçmeli 4 soruluk kavram testi ile veriler toplan›lm›flt›r. Uygulanan test sonu-
cunda s›n›f fark› gözetmeksizin ö¤rencilerin kavramsal geliflimlerinin oldukça
alt düzeyde oldu¤u görülmüfltür. Yüzme ve batma kavramlar›n›n merkezinde
yer alan yo¤unluk kavram› ve bunun alt kavramlar› olan hacim ve kütle kav-
ramlar› ö¤renciler taraf›ndan do¤ru olarak kullan›lamamaktad›r. Bununla bir-
likte, ö¤rencilerin yo¤unluk-bas›nç-hacim ve yo¤unluk-kald›rma kuvveti-hacim
kavramlar› aras›ndaki iliflkileri de tam olarak alg›layamad›klar› belirlenmifltir.
Ö¤renciler bu kavramlar› birbirleriyle iliflkilendirmeden ba¤›ms›z olarak kul-
lanmaktad›rlar. Yüzme ve batma kavramlar›n›n farkl› s›n›flardaki ö¤rencilerde
anlaml›l›¤› araflt›r›ld›¤›nda F(3,93) = 16,98; p =<.05 düzeyinde düflündürücü bir
fark bulunmufltur. Fakat bu farkl›l›klar bir alt s›n›f ile bir üst s›n›f aras›nda de-
¤il ilkö¤retim ile lise ö¤rencileri aras›nda bulunmaktad›r. 

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Yüzme ve batma, kavram yan›lg›s›, anlama düzeyi 

GGiirriiflfl

Kavramlar›n nas›l ö¤renildi¤i veya de¤iflime u¤rad›¤› baz› bilim adamlar›n›n
u¤rafl alan› olmufltur. Bunun en önemli gerekçeleri fen kavramlar›n›n birço¤unun so-
yut ve karmafl›k olmas› ve bilimsel tan›mlamalara uymayan ö¤renci alg›lamalar›n›n
gerçekleflmesidir. Bilimsel tan›mlamalarla uyuflmayan bu alg›lamalar, kavram yan›l-
g›lar› veya alternatif kavramlar olarak ö¤rencilerin zihinlerinde yer almaktad›r. Bun-
lar birçok durumda var olan ve e¤itim-ö¤retimle düzeltilmeye çal›fl›lmas›na ra¤men
de¤iflime karfl› direnç gösteren kavramlard›r (Novak, 1988, 79; Osborne ve Wittrock,
1983, 491). Ö¤rencilerin sahip olduklar› kavram yan›lg›lar› çeflitli yöntemlerle saptan-
makla birlikte bu yan›lg›lar› gidermek kolay olmamaktad›r. 

E¤itim-ö¤retimin ilk y›llar›nda ö¤rencinin sahip oldu¤u bir kavram yan›lg›s›
zaman içerisinde giderilemedi¤inde, ö¤renci bu yan›lg›y› birçok durumda hayat bo-
yu tafl›yabilmektedir. Gerçekte okullarda verilen e¤itimin kazan›lan bir yanl›fl kavra-
may› giderip gideremedi¤ini saptamak o e¤itim sisteminin ifllevini de¤erlendirme ile
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eflde¤erdir (Adey vd., 2001, 85; Powell ve Anderson, 2002, 107-136). Bu de¤erlendir-
meler, boyuna kesit (longitutional) ve enine kesit (cross-sectional) çal›flmalar yard›-
m›yla araflt›r›labilmektedir (Cohen ve Manion, 1998, 147). 

Kesitsel çal›flmalar, ayn› e¤itim-ö¤retim y›l› içerisinde ö¤renim gören farkl›
yafl ve s›n›flardaki ö¤rencilerin sahip olduklar› bilgilerinin izlenmesidir. Bir kesitsel
çal›flma, kavramlar›n do¤al geliflimleriyle birlikte ö¤rencilerin zihinsel geliflimlerini
ve yap›lan e¤itimin sonucunda kazan›lan davran›fllar› daha kolay ve baflar›yla sapta-
ma f›rsat›n› vermektedir (Abraham vd., 1994, 150).

“Yüzme ve batma” olgusu ile bireyler çok küçük yaflta karfl›laflmaktad›rlar.
Yap›lan birçok araflt›rmada ö¤rencilerin ço¤unun bu kavramlar› alg›layamad›klar›
veya yanl›fl anlad›klar› belirlenmifltir. Çocuklar›n yüzme kavram› ile ilgili yapt›klar›
aç›klamalar› ilk toplayan Piaget ve Inhelder olmufltur (Sn›r, 1991, 596).  

Piaget’e göre, çocu¤un yüzme kavram› ile ilgili alg›lamas›na bak›larak onun
hangi zihinsel geliflim düzeyinde oldu¤u  belirlenebilmektedir (Driver ve Easley,
1978, 62). 

Yüzme kavram› sorunlu bir kavram olmas›ndan dolay› literatürde bu kavram›
çeflitli yönlerde irdeleyen çal›flmalar›n fazla say›da olmas› dikkat çekmektedir. Örne-
¤in; Piaget’in zihinsel geliflim ile ilgili yapt›¤› çal›flmalar›n sonuçlar›n›, Rowell ve
Dawson (1977, 245-253; 1981, 533-546) yapt›klar› çal›flmalarda kendi s›n›flar›nda yüz-
me konusunu anlat›rken ö¤rencilerinin biliflsel geliflimlerinin ölçümünde bir araç ola-
rak kullanm›fllard›r. 

Hewson (1986, 159–170) çal›flmas›nda, farkl› yafl ve kültürdeki çocuklar›n yüz-
me kavram›n› anlamalar› üzerine odaklanm›flt›r. Bir baflka çal›flmada, yüzme kavra-
m›, ö¤retim modelleri oluflturularak ifllenmifl ve bu modeller fen bilgisi ö¤retim prog-
ram› gelifltirme çal›flmalar›nda kullan›lm›flt›r (Simington, 1983). Smith vd., (1986) yüz-
me kavram›n›n bilgisayar destekli materyallerle ö¤retilmesini araflt›r›rken, Sn›r (1991,
595–609) çal›flmas›nda, ö¤rencilerin yüzme kavram›ndaki bilgi kapasitelerinin geli-
flimlerini incelemifltir. 

Ülkemiz literatürü incelendi¤inde yüzme kavram› ile ilgili yap›lan çal›flmalar›n
s›n›rl› say›da oldu¤u görülmektedir. Gürdal ve Macaro¤lu (1997, 9–20) yüzme ve bat-
ma kavramlar› ile Arflimet ‹lkesi’nin zihinsel geliflime uygun olarak deneysel ve ku-
ramsal aç›dan nas›l ö¤retilebilece¤i üzerine bir çal›flma yapm›fllard›r. ‹lkö¤retim okul-
lar›n›n birinci aflamas›nda yüzme ve batma ile ilgili kavramlar›n ne kadar ö¤renildi¤i-
ni araflt›rmak için, 6 soruluk bir test gelifltirilmifl ve ilkö¤retim 5. s›n›ftaki 158 ö¤renci-
ye uygulanm›flt›r. Çal›flman›n sonunda hiçbir sorunun %50 do¤ru cevaplanma yüzde-
sine sahip olmad›¤›, baz› sorularda ise  %10’un alt›nda oldu¤u bulunmufltur. 

Macaro¤lu ve fientürk (2001, 505–508) çal›flmalar›nda, yüzme ve batma kav-
ramlar›n›n ilkö¤retim 4. s›n›f ö¤rencileri taraf›ndan nas›l tan›mland›¤›n› incelemifller-
dir. Araflt›rma bir ilkö¤retim okulundaki 95 kiflilik örneklemden seçilen 25 ö¤renci ile
yap›lm›flt›r. Haz›rlanan 13 soruluk yap›land›r›lm›fl mülakat formu s›n›f içi etkinlikler-
le ve resimlerle pekifltirilerek ö¤rencilere uygulanm›flt›r. Elde edilen bulgular ›fl›¤›n-
da; 4. s›n›f ö¤rencilerinin ço¤unun, yüzme ve batma kavramlar›n› do¤ru olarak ta-
n›mlayamad›klar› belirlenmifltir. Bununla birlikte deniz ve havuz gibi yerlerin bulun-
du¤u çevrede yaflayan ö¤rencilerin ifadelerinin, daha geliflmifl oldu¤u tespit edilmifl-
tir. Çal›flman›n sonucunda, genelleme yap›lmaks›z›n 9-11 yafl evresindeki çocuklar›n
yüzme ve batma kavramlar›n› tam olarak ifade edemedikleri ortaya ç›km›flt›r.

Ülkemizde, bu kavramlarla ilgili kavram yan›lg›lar›n› tespit etmek amac›yla
baz› çal›flmalar›n yap›ld›¤› görülmektedir. Fakat, farkl› yafl ve s›n›flardaki ö¤rencile-
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rin bu kavramlardaki geliflim düzeyleri ve sahip olduklar› kavram yan›lg›lar›n›n ne
oldu¤u üzerine derinlemesine ve karfl›laflt›rmal› olarak bilgi sa¤layan bir çal›flma
mevcut de¤ildir. Bu bilgiler ›fl›¤›nda; “Ülkemizdeki farkl› yafl ve s›n›ftaki ö¤rencile-
rin “yüzme ve batma” kavramlar›n› alg›lamadaki geliflimleri, s›n›flara göre nas›ld›r
ve aralar›nda ne tür bir iliflki bulunmaktad›r?” sorusu çal›flmam›z›n problem duru-
munu oluflturmaktad›r.

22.. AAmmaaçç

Bu çal›flma, ilkö¤retim ikinci kademe 7. ve 8. s›n›flar ile orta ö¤retimdeki 10.
ve 11. s›n›flarda ö¤renim gören farkl› yafllardaki ö¤rencilerin, ilkö¤retim fen bilgisi
ö¤retim program›nda yer alan “yüzme ve batma” kavramlar›n› nas›l alg›lad›klar›n›
incelemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

33.. YYöönntteemm

Çal›flmada özel durum metodolojisi kullan›lm›flt›r (Çepni, 2005, 21). Çal›flma-
n›n verileri araflt›rmac›lar taraf›ndan yap›lan literatür taramas› sonucunda ilkö¤retim
fen bilgisi ö¤retim program›nda yer alan “yüzme ve batma” kavramlar› temel al›na-
rak gelifltirilen aç›k uçlu-çoktan seçmeli 4 soruluk kavram testi ile toplan›lm›flt›r. 

Gelifltirilen test, alan›nda uzman kiflilerce incelenerek tart›fl›lm›fl, kapsam ge-
çerlili¤i ve okunabilirli¤i sa¤lanm›flt›r. Testin son hâli, Trabzon il s›n›rlar› içerisinde
bir ilkö¤retim okulunun 7. (N = 28) ve 8. (N = 27) s›n›flar› ile bir lisenin 10. (N = 25)
ve 11. (N = 17) s›n›flar› olmak üzere toplam 97 ö¤renciye uygulanm›flt›r. Araflt›rmada
il s›n›rlar› içerisinde bulunan okullar ve bu okullarda ilgili s›n›flarda ö¤renim gören
ö¤renciler rastgele seçilmifltir. 

Ö¤renci cevaplar›, Westbrook ve Marek (1991, 651) taraf›ndan kullan›lan kav-
ram de¤erlendirme flemas› ile de¤erlendirilmifl ve kullan›lan bu flema Tablo 1’de ve-
rilmifltir.

Tablo 1. Kavram de¤erlendirme flemas›

Kavram de¤erlendirme flemas›ndan faydalanarak sorulan soruya ö¤renci hiç-
bir cevap vermedi¤inde 0 puan verilirken; bilimsel olarak tamamen do¤ru olan ceva-
ba ise, maksimum 4 puan verilmifltir. Ö¤rencinin verdi¤i cevab›n niteli¤ine bak›larak
k›smen anlamaya 3 puan, belirli kavram yan›lg›lar› ile birlikte k›smen anlamaya 2 pu-
an ve belirli kavram yan›lg›s›na 1 puan verilmifltir. Bu yolla bir ö¤rencinin toplam pu-
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AAnnllaammaa ddeerreecceessii vvee DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee kkrriitteerrlleerrii
ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee ppuuaann››

0- Anlamama Bofl cevap, soruyu tekrarlama, ilgisiz veya net 
olmayan cevaplar, bir aç›klama yap›lmayan 
cevaplar 

1- Belirli kavram yan›lg›s› Bilimsel olarak tamamen yanl›fl olan cevaplar  

2- Belirli kavram yan›lg›lar› ile Cevaplar kavram›n anlafl›ld›¤›n› gösterir fakat
birlikte k›smen anlama verilen ifadeler baz› yönleri ile kavram 

yanl›fl› içerir

3- K›smen anlama Bilimsel olarak kabul edilen cevaplar 

4- Anlama Kavramla ilgili bilimsel olarak tamamen 
kabul edilen cevaplar

                              



an› elde edildikten sonra puanlar›n ortalamas› al›narak her bir ö¤rencinin baflar›s› he-
saplanm›flt›r. Daha sonra Tablo 2’de verilen aral›klar dikkate al›narak her bir ö¤ren-
cinin yüzme ve batma kavramlar›ndaki geliflim düzeyi tespit edilmifltir. Elde edilen
bu veriler kullan›larak her bir s›n›f›n geliflim düzeyleri ve genel durumlar› belirlene-
rek tablo hâline dönüfltürülmüfltür. S›n›flar›n kendi içlerinde ve aralar›ndaki karfl›lafl-
t›rmalar grafiklerle yap›lm›flt›r. Bununla birlikte, baz› ö¤renci cevaplar› hiçbir de¤i-
flikli¤e u¤rat›lmadan metin içerisinde nitel olarak verilmifltir. Çal›flman›n son bölü-
münde s›n›flar aras›ndaki iliflkinin anlaml›l›¤› ANOVA testi ile araflt›r›larak tablolar
hâlinde sunulmufltur. Tablo 2’de ö¤rencilerin kavramsal geliflim düzey aral›¤› veril-
mifltir

Tablo 2. Kavram geliflim düzeyi tablosu

Testte yer alan sorular, ölçül-
mek istenen kavram(lar) ve bu kav-
ramlar›n ö¤retim programlar›nda
gösterildikleri üniteler Ek 1’de su-
nulmufltur.

44.. BBuullgguullaarr

Çal›flman›n bulgular› üç bölümde sunulmufltur. Birinci bölümde, örneklemin
s›n›flara göre sorulardaki kavramsal geliflimlerinin yüzde de¤erleri grafiklerle ifade
edilmifltir. ‹kinci bölümde, s›n›flar aras›ndaki farklar›n anlaml›l›k dereceleri ANOVA
testi yard›m›yla analiz edilmifltir. Üçüncü bölümde ise, nitel ö¤renci cevaplar›ndan
elde edilen baz› kavram yan›lg›lar› sunulmufltur.

44.. 11.. SS››nn››ffllaarr››nn SSoorruullaarrddaakkii KKaavvrraammssaall GGeelliiflfliimm DDüüzzeeyylleerriinniinn ‹‹nncceelleennmmeessiinnddeenn
EEllddee EEddiilleenn BBuullgguullaarr

Araflt›r›lan her bir sorunun farkl› s›n›flarda bulunan ö¤rencilerin kavramsal
geliflim düzeyleri grafikler yard›m›yla aç›klanm›flt›r. Grafik 1’de s›n›flar›n birinci so-
rudaki kavramsal geliflim düzeyleri verilmifltir. 

Grafik 1. Örneklemdeki s›n›flar›n birinci sorudaki kavramsal geliflim düzeyleri

Grafik 1 incelen-
di¤inde anlamama ba-
sama¤›nda % 42 ile 11.
s›n›f ö¤rencileri ilk s›ra-
da yer al›rken en az ise
7. s›n›f (% 7) ö¤rencileri-
nin oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Bununla bir-
likte, 7. s›n›ftaki ö¤ren-
cilerin 8. ve 11. s›n›ftaki
ö¤rencilere göre, kav-
ramlar›n üst geliflim dü-
zeyleri olan k›smen an-
lama (% 29) ve anlama
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Kavramsal geliflim düzey aral›¤›

3,5 ≤ An ≤ 4,0            [An:Anlama]                 
2,5 ≤ KA < 3,5      [KA: K›smen anlama]   
1,5 ≤ KA/BKA < 2,5   [BKA: Belirli 
0,5 ≤ BKA < 1,5       k›smen anlama]
00,,00 ≤ AAnnll << 00,,55         [[AAnnll:: AAnnllaammaammaa]]

Anlama Belirli KA/BKA K›smen Anlama
Kav. Anlama

7,1 32,1 17,9 28,6 14,3

29,6 18,5 37 14,9 0

28 8 16 28 20

42 29 17,5 5,8 5,7

7. s›n›f

8. s›n›f

10. s›n›f

11. s›n›f

                                       



(% 14) basamaklar›nda da daha iyi  olduklar› görülmektedir. 8. s›n›ftaki ö¤rencilerin
ise hiçbiri anlama düzeyinde bulunmamaktad›r. 10. s›n›ftaki ö¤rencilerin % 20’sinin
anlama basama¤›nda oldu¤u dikkati çekmektedir. 

Grafik 2. Örneklemdeki s›n›flar›n ikinci sorudaki kavramsal geliflim düzeyleri

Grafikten, 7. s›-
n›ftaki ö¤rencilerin yak-
lafl›k % 68’i, 8. s›n›ftaki
ö¤rencilerin % 74’ünün
belirli kavram yan›lg›s›-
na sahip olduklar› gö-
rülmektedir. Yedinci ve
8. s›n›ftaki ö¤renciler,
anlama basama¤›nda
yer almazken; 10. s›n›f-
taki ö¤rencilerin %
32’si, 11. s›n›ftaki ö¤-
rencilerin % 18’i bu dü-
zeyde bir geliflime sa-
hiptir.

Grafik 3. Örneklemdeki s›n›flar›n üçüncü sorudaki kavramsal geliflim düzeyleri

Üçüncü soruda,
7. ve 8. s›n›ftaki ö¤ren-
cilerin yar›dan fazlas›-
n›n (% 54 ve % 56) belir-
li kavram yan›lg›s›na
sahip olduklar› görül-
mektedir. Bununla bir-
likte, k›smen anlama ve
anlama düzeyinde 8. s›-
n›ftan hiçbir ö¤rencinin
bulunmad›¤› dikkati
çekmektedir. Onuncu
s›n›f ö¤rencilerinin %
20’si k›smen anlama, %
28’i anlama basama¤›n-
da yer al›rken 11. s›n›f

ö¤rencilerinin yaklafl›k %29’u ve %12’si bu basamaklarda bulunmaktad›r.
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Anlama Belirli KA/BKA K›smen Anlama
Kav. Anlama

21,5 32,1 32,1 14,3 0

33,3 48,3 11,2 3,5 3,7

4 12 24 48 12

11,9 23,5 47 11,7 5,9

7. s›n›f

8. s›n›f

10. s›n›f

11. s›n›f

Anlama Belirli KA/BKA K›smen Anlama
Kav. Anlama

25 53,6 7,1 14,3 0

37 55,6 7,4 0 0

24 16 12 20 28

17,6 5,9 35,3 29,4 11,8

7. s›n›f

8. s›n›f

10. s›n›f

11. s›n›f

                    



Grafik 4. Örneklemdeki s›n›flar›n dördüncü sorudaki kavramsal geliflim düzeyleri

Grafik 4’ten, 7.
s›n›ftaki ö¤renciler anla-
ma basama¤›nda bulun-
mazlarken 8. s›n›ftaki
ö¤rencilerin yaklafl›k %
4’ü bu düzeyde bir geli-
flime sahiptir. Onuncu
s›n›f ö¤rencilerinin %
48’inin k›smen anlama,
% 12’sinin anlama basa-
ma¤›nda olduklar› gö-
rülmektedir. Bununla
birlikte, 11. s›n›f ö¤ren-
cilerinin yaklafl›k %
12’si ve % 6’s› bu basa-

maklarda yer almaktad›r. 

44.. 22.. ÖÖrrnneekklleemmddeekkii SS››nn››ffllaarr››nn KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››nnddaann EEllddee EEddiilleenn BBuullgguullaarr

Yüzme ve batma kavramlar›n›n s›n›flara göre anlafl›lma düzeyleri aras›ndaki
anlaml›l›¤› araflt›rmak için yap›lan de¤iflken türdeflli¤i ve ANOVA testi Tablo 3 ve
Tablo 4’te verilmifltir.

Tablo 3. De¤iflkenlerin türdeflli¤i
Yap›lan analizde s›n›flar aras›n-

daki de¤iflken türdeflli¤inin .003 düze-
yinde anlaml› oldu¤u görülmüfltür. 

Tablo 4. Kavramlar›n s›n›flar aras›ndaki geliflim düzeylerinin ANOVA tablosu

Kavramlar›n s›n›fla-
ra göre geliflimleri aras›n-
daki anlaml›l›¤› araflt›rmak
için yap›lan ANOVA tes-
tinde F(3,93) = 16,98, p<.001
anlaml›l›k düzeyinde
gruplar aras›nda anlaml›
bir farkl›l›¤›n oldu¤u gö-

rülmektedir.

S›n›flar aras›ndaki farkl›l›klar Tukey HSD ile araflt›r›larak çoklu karfl›laflt›r›l-
malar› Tablo 5’te verilmifltir.
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Levene Statistic sd1 sd2 p

4.865 3 93 .003

S›n›flar Kareler Sd Ortalama F p
Top. Kareler

Grup içi 30,57 3 10,19 16,98 .000

Gruplar aras› 55,79 93 .600

Toplam 86,36 96

Anlama Belirli KA/BKA K›smen Anlama
Kav. Anlama

21,5 32,1 32,1 14,3 0

33,3 48,3 11,2 3,5 3,7

4 12 24 48 12

11,9 23,5 47 11,7 5,9

7. s›n›f

8. s›n›f

10. s›n›f

11. s›n›f

                        



Tablo 5. S›n›flar aras›ndaki geliflim düzeylerinin çoklu karfl›laflt›r›lmalar›

Ba¤›ml› de¤iflken: S›n›flar/Tukey HSD 

Çoklu karfl›laflt›rma tablosuna ba-
k›ld›¤›nda ilkö¤retim II. aflamadaki s›n›f-
larda yani 7. ve 8. s›n›f aras›nda anlaml›
bir fark olmad›¤› (p = .395) görülmekte-
dir. Ayn› flekilde ortaö¤retim s›n›flar›n›n
kendi aralar›nda da, 10. s›n›f ile 11. s›n›f,
kavramlar›n geliflim düzeyleri bak›m›n-
dan aralar›nda önemli bir fark (p= .576)
olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bununla bir-
likte 7. s›n›f ile 10. ve 11. s›n›flarda kav-
ramlar›n geliflim düzeyleri aras›nda an-
laml› farkl›l›klar (p = .000 ve p = .014) bu-
lunmaktad›r. Benzer flekilde 8. s›n›f ile
10. ve 11. s›n›flar aras›nda da p = .000 dü-
zeyinde anlaml› farkl›l›klar vard›r.

44.. 33.. ÖÖ¤¤rreennccii CCeevvaappllaarr››nnddaann EEllddee EEddiilleenn KKaavvrraamm YYaann››llgg››llaarr››

Bu k›s›mda sorulara ö¤renciler taraf›ndan verilen cevaplar hiçbir de¤iflikli¤e
u¤rat›lmadan oldu¤u gibi verilmifltir.

44.. 33.. 11 ““AAyynn›› hhaacciimmddeekkii ttaahhttaa ppaarrççaass›› ssuuddaa yyüüzzeerrkkeenn,, ddeemmiirr ppaarrççaass›› bbaattmmaakkttaa--
dd››rr.. BBuunnuunn nneeddeennii nnee oollaabbiilliirr??”” ssoorruussuunnaa vveerriilleenn bbaazz›› öö¤¤rreennccii cceevvaappllaarr››nnddaa yyaann››llgg››
oollaarraakk aallgg››llaannaann ggöörrüüflfllleerr::“-Çünkü demirde minik delikler olmad›¤› için…

-Tahta parças›n›n içinde boflluklar vard›r ve gazla dolabilir. Demir parças›n›n
böyle bir özelli¤i yoktur.

-Tahtan›n içine su girebilir. Islan›nca içindeki boflluklar› su doldurur. Demir
daha sert oldu¤u için bu durum söz konusu olmaz ve batar.

-Demirin a¤›rl›¤›, suyun a¤›rl›¤›ndan daha az oldu¤u için batar.
-Demir yerçekiminden daha çok etkilenmektedir.
-Demirin hacmi, suyun hacminden daha büyüktür”, ö¤rencilerde görülen ya-

n›lg›lar›n baz›lar›d›r. Ö¤renciler tahtan›n yüzme flart›n› içindeki boflluklarla iliflkilen-
dirmektedirler. Demirin batmas›na neden olarak da demirin a¤›r oldu¤undan daha
fazla yerçekimine maruz kalaca¤›n› göstermektedirler.

44.. 33.. 22.. ““BBiirr yyaapprraa¤¤››nn yyoo¤¤uunnlluu¤¤uu aayyddaa vvee ddüünnyyaaddaa;; AAyynn››dd››rr.. NNeeddeenn?? DDee¤¤iillddiirr..
NNeeddeenn??”” ssoorruussuunnaa vveerriilleenn bbaazz›› öö¤¤rreennccii cceevvaappllaarr››nnddaa yyaann››llgg›› oollaarraakk aallgg››llaannaann ggöörrüüflfl--
lleerr:: 

“- Yaprakta olabilen birtak›m boflluklar ayda daha az çekime u¤rayaca¤›ndan
hacim art›fl› gözlenebilir. 

-Dünyada yer çekimi oldu¤u için yapra¤›n kütlesi ve yo¤unlu¤u de¤iflir.
- Ayda kütlesi küçülür ve yo¤unlu¤u azal›r.
-Yo¤unluk, a¤›rl›k ve hacme ba¤l›d›r…
-Yo¤unluk a¤›rl›kla orant›l› oldu¤undan ayda ve dünyada farkl›d›r.
-Kütlenin de¤iflmemesine karfl› hacim ve yo¤unluk de¤iflir.
-Ayda bas›nç oldu¤undan a¤›rl›¤› dolay›s›yla yo¤unlu¤u de¤ifliyor.
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(I) s›n›f (J) s›n›f Ort. fark p
(I-J)

7. s›n›f 8. s›n›f .3302 .395

10. s›n›f -1.0503* .000

11. s›n›f -.7378* .014

8. s›n›f 10. s›n›f -1.3804* .000

11. s›n›f -1.0680* .000

10. s›n›f 11. s›n›f .3125 .576

* Ortalama farklar› .05 düzeyinde anlam-
l›d›r.

                                                    



-Yapra¤›n yo¤unlu¤u ayda daha çok oldu¤u için de¤iflir.
-Yaprak ›s›nd›¤›nda ve fazla günefl ald›¤›nda kurur ve yo¤unlu¤u azal›r. Bu

yüzden ayn› de¤ildir.
- Bir yapra¤›n yo¤unlu¤u dünyada farkl›d›r. Çünkü dünya daha s›cak...hem

ayda insan yaflamamaktad›r. 
-Dünyada yo¤unlu¤u daha fazla ayda ise daha azd›r. Biz dünyada 50 kilo ge-

liyorsak  ayda 10 kilo geliriz” fleklindedir. Ö¤rencilerin bir k›sm› bu soruya ayda yer
çekimi ivmesinin olmad›¤›ndan dolay› kütle ve hacimlerinin de¤iflti¤ini dolay›s›yla
yo¤unluklar›n›n farkl› oldu¤u cevab›n› vermifltir. Baz› ö¤renciler ise yo¤unlu¤un de-
¤iflti¤ini ve buna neden olarak ay’›n fazla ›s› ve ›fl›k almas›n› göstermifllerdir.

44.. 33.. 33.. ““KKaayynnaammaayyaa bbaaflflllaayyaann bbiirr ssuuyyuunn iiççeerriissiinnddee oolluuflflaann ssuu bbaalloonnccuukkllaarr›› yyüü--
zzeeyyee yyaakkllaaflfltt››kkççaa bbüüyyüümmeekktteeddiirrlleerr.. BBuunnuunn nneeddeennii nnee oollaabbiilliirr??”” ssoorruussuunnaa vveerriilleenn bbaazz››
öö¤¤rreennccii cceevvaappllaarr››nnddaa yyaann››llgg›› oollaarraakk aallgg››llaannaann ggöörrüüflfllleerr:: “ -Su kaynad›kça baloncuklar
üzerindeki suyun   kütlesi azal›r ve onlar büyüdükçe genifller. Yani baloncuklar›n
üzerindeki bas›nç azal›r ve içleri hava ile dolar.

-Baloncuklar yüzeye yaklaflt›kça suyun a¤›rl›¤› artar.
-Kütleler azald›¤› için alev suyu daha fazla ›s›t›r ve baloncuklar yüzeye ç›kar.
-Su kaynad›kça su buharlafl›r ve su azal›r. Baloncuklar büyümeye bafllar.
-Baloncuklar s›v›dan gaz hâline geçerken yo¤unlu¤u de¤iflir ve büyürler.
-Kaynarken faz de¤ifltirip gaz hâline geçer.

-A¤›rl›¤› azal›r ve boflluklar gittikçe büyür” cevaplar›n› vermifllerdir. Baz› ö¤-
renciler baloncuklar›n büyümesinin suyun s›cakl›¤›n›n artmas›, kütlesinin veya üzer-
lerindeki bas›nc› azalmas›ndan dolay› kaynakland›¤›n› söylemektedirler. Di¤erleri
ise suyun ›s› alarak s›v› hâlden gaz hâline geçmesi sonucu baloncuklar›n büyüdü¤ü-
nü ifade etmektedirler. 

44.. 33.. 44.. ““DDeenniizz ssuuyyuunnuunn iiççeerriissiinnddee ddeemmiirrddeenn yyaapp››llaann ggeemmii yyüüzzeerrkkeenn ddeemmiirr
kküüttllee bbaattmmaakkttaadd››rr.. BBuu nnaass››ll oollmmaakkttaadd››rr??”” ssoorruussuunnaa vveerriilleenn bbaazz›› öö¤¤rreennccii cceevvaappllaarr››nn--
ddaa yyaann››llgg›› oollaarraakk aallgg››llaannaann ggöörrüüflfllleerr::“ -Çünkü geminin motorlar› çal›fl›nca gemi iler-
ler. Geminin alt›nda delik olsayd› batard› ama suyun kald›rma gücü sayesinde bat-
maz…

-Geminin alt› düz oldu¤u için rahatl›kla yüzer…
-Geminin içinde oval bir boflluk vard›r. Bu boflluk bas›nç yapar ve denizde yü-

zer…
-Çünkü kal›n saçl› demirler daha iyi gider.
-Geminin hava bas›nc› oldu¤u için daha rahat ve emin gider.
-Geminin içindeki moleküllerin kütlelerin daha az olmas›ndan…
-Geminin alt›nda hava vard›r. Onu ayakta tutar.
-Demirde atomlar daha s›k›fl›kt›r ama geminin içinde boflluk oldu¤u için yü-

zer. 
-Çünkü geminin içi bofltur” ö¤renciler geminin batmamas›n› genellikle içinde

var olan boflluktan dolay› oldu¤unu ifade etmifllerdir. Geminin yüzme nedenlerinden
birinin de havan›n yapm›fl oldu¤u bas›nçtan kaynakland›¤› da belirtilmektedir. 
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55.. SSoonnuuçç vvee TTaarrtt››flflmmaa

Yüzme ve batma kavramlar› ile ilgili olarak uygulanan test sonucunda, s›n›f
fark› gözetmeksizin ö¤rencilerin kavramsal geliflimleri ve kavramlardaki bilgileri ol-
dukça alt düzeyde olmaktad›r. Yüzme ve batma kavramlar›n›n merkezinde yer alan
yo¤unluk kavram› ve bunun alt kavramlar› olan hacim ve kütle kavramlar› ö¤renci-
ler taraf›ndan etkili bir flekilde kullan›lamamaktad›r. Bununla birlikte ö¤rencilerin
yo¤unluk-bas›nç-hacim ve yo¤unluk-kald›rma kuvveti-hacim kavramlar› aras›ndaki
iliflkileri tam olarak bilmemekte ve bu kavramlar› birbirleriyle iliflkilendirmeden ba-
¤›ms›z olarak de¤erlendirmektedirler. 

Sorulan sorular›n içeri¤ini oluflturan kavram yap›s› genel itibariyle ayn› olsa
da ö¤rencilerin kavramsal geliflim düzeyleri oldukça alt düzeylerde bulunmaktad›r.
Bununla birlikte bu düzeyler her bir soruda oldukça farkl›l›k ve de¤iflkenlik göster-
mektedir. Bu ise, ö¤rencilerin bilgi a¤›rl›kl› ve ezbere dayal› sorularda daha baflar›l›,
okudu¤unu anlama, yorumlama, sorgulama ve karfl›laflt›rmaya yönelik sorularda ise
baflar›s›z olduklar›n› göstermektedir.  

Birinci soruda s›n›flardaki ö¤renciler, herhangi bir kavramsal geliflim katego-
risinde toplanmazken 2, 3 ve 5. sorularda belirli kavram yan›lg›lar›n›n oldu¤u kate-
goride ço¤unlu¤u oluflturmaktad›rlar. Özellikle 7. ve 8. s›n›ftaki ö¤rencilerin bu basa-
maktaki oranlar› % 18 ile % 74 aras›nda de¤iflmektedir. Bu s›n›flardaki ö¤rencilerin
kavramsal geliflimleri aras›nda fazla bir farkl›l›k olmamakla birlikte 7. s›n›ftaki ö¤ren-
ciler, 8. s›n›ftaki ö¤rencilere göre daha baflar›l› olmufllard›r. Kavramlar›n bilimsel ola-
rak anlafl›ld›¤›n›n göstergesi olan anlama kategorisinde 7. ve 8. s›n›flar›n baflar›lar› ol-
dukça az olmakla birlikte 7. s›n›flar en fazla % 14 ile birinci soruda, 8. s›n›flar ise sa-
dece % 4 ile beflinci soruda baflar›l› olmufllard›r. Bununla birlikte 1., 2., 3. ve 4. soru-
larda 8. s›n›f, 2., 3. ve 5. sorularda ise 7. s›n›ftaki ö¤rencilerin hiçbiri anlama kategori-
sine ulaflamam›flt›r. 

Yüzme ve batma kavramlar›n›n ö¤renciler taraf›ndan soyut olarak alg›lanma-
s›  ö¤rencilerin bu kavramlar› anlamamalar›na yol açabilmektedir (Hewson, 1986,
160; Sn›r, 1991, 596). Çünkü kavramlar›n alg›lanabilirli¤i ö¤rencilerin zihinsel geli-
flimleriyle oldukça iliflkilidir (Özsevgeç, 2002, 83). Piaget’e göre yüzme ve batma gibi
soyut kavramlar›n anlafl›labilmesi için ö¤rencilerin zihinsel olarak yeterli düzeye ç›k-
malar› gerekmektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak yapt›klar› çal›flmada Rowell ve Dawson (1977, 250),
dokuzuncu s›n›ftaki 61 ö¤renciden sadece % 25’inin yüzme ve batma kavramlar›n›
tam olarak anlad›¤›n› ve kulland›¤›n› tespit etmifltir.   

10. ve 11. s›n›ftaki ö¤renciler alt kademede bulunan s›n›flara göre daha bafla-
r›l› olmakla birlikte bu iki s›n›f içerisinde ise en baflar›l› 10. s›n›f ö¤rencileri olmufltur.
Burada dikkati çeken önemli bir nokta birinci soruda 11. s›n›f ö¤rencilerinin % 42’si
soruyla ilgisiz cevaplar vermeleridir. Kavramlar›n, ö¤renciler taraf›ndan tam olarak
anlafl›l›rl›¤›n›n kabul edildi¤i anlama kategorisinde bu ö¤renciler % 6 ile % 32 aras›n-
da kavramsal geliflime sahiptir. 

Onuncu s›n›ftaki ö¤rencilerin di¤er s›n›flardaki ö¤rencilere göre özelliklede
11. s›n›ftaki ö¤rencilere göre kavramsal geliflim düzeylerinin iyi olmas›na ra¤men ço-
¤unlu¤u k›smen anlama düzeyinin alt›nda bir geliflim düzeyine sahiptir. Bununla bir-
likte 11. s›n›ftaki ö¤renciler ilkö¤retim II. aflamadaki ö¤rencilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
kavramlardaki geliflim düzeyleri bak›m›ndan 7. ve 8. s›n›ftaki ö¤rencilere göre daha
iyidir. 
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Elde edilen sonuçlardan yola ç›karak orta ö¤retimdeki ö¤rencilerin yeterli dü-
zeyde olmamalar›na sebep olarak; ilkö¤retim y›llar›nda yüzme ve batma kavramlar›-
n› tam olarak ö¤renememeleri, yeterli bilgiyi kazanamamalar› ve sahip olduklar› kav-
ram yan›lg›lar›n› ileriki y›llara kadar tafl›malar› gösterilebilir. Ö¤rencilerin konuyu
gördü¤ü y›llarda ilgili tan›mlar› ve teorik bilgileri ezberleyerek s›n›flar›n› geçmeleri,
ileriki y›llarda bunlar› unutmalar› bir baflka neden olabilmektedir. Benzer flekilde Ma-
caro¤lu ve fientürk (2001, 508) yapt›klar› çal›flmada, genelleme yap›lmaks›z›n 9-11 yafl
aras›ndaki çocuklar›n farkl› kavrama düzeyinde olmalar›na ra¤men yüzme ve batma
kavramlar›n› tam olarak kullanamad›klar›n› ifade etmifllerdir. 

Yüzme ve batma kavramlar›n›n y›llara göre gelifliminin anlaml›l›¤› araflt›r›ld›-
¤›nda F(3,93) = 16.98, p<.05 düzeyinde anlaml› bir fark bulunmufltur. Fakat bu farkl›-
l›klar bir alt s›n›f ile bir üst s›n›f aras›nda de¤il farkl› ö¤renim kademelerindeki ö¤ren-
ciler aras›nda bulunmaktad›r. Yani ayn› aflamadaki s›n›flar aras›nda anlaml› farkl›l›k-
lar yokken, farkl› e¤itim aflamalar› aras›nda aç›klanabilir iliflki vard›r. Baflka bir deyifl-
le, 7. ve 8. s›n›flar ile 10. ve 11. s›n›flar aras›nda anlaml›l›k vard›r. Ö¤rencilerde kav-
ramlar›n y›llara göre gelifliminde alt s›n›f ile üst s›n›f aras›nda dikkat çekici bir iliflki
olmamas›na ra¤men farkl› ö¤renim basamaklar›nda ö¤rencilerin kavramlar› anlama-
lar› ve kullanmalar› aras›nda güçlü bir ba¤lant› vard›r. Bununla birlikte üst s›n›flar-
daki ö¤rencilerin sahip olduklar› kavram yan›lg›lar› daha az say›da ve çeflitte olmak-
tad›r. 

Nitel ö¤renci cevaplar› incelendi¤inde; demirin tahtaya göre daha s›k› mole-
küllerden meydana geldi¤inden batt›¤›n›, tahtan›n gözenekli yap›s›ndan dolay› içeri-
sinde hava oldu¤unu ve yüzdü¤ünü belirtmifllerdir. Ö¤renci cevaplar›ndan elde edi-
len önemli bir sonuç ise yo¤unluk kavram›n› a¤›rl›k kavram› ile kar›flt›rmalar›d›r.
Çepni (1997, 94)’nin de ifade etti¤i gibi ö¤renciler kütle ile a¤›rl›k aras›nda bir iliflki
kurmalar›na ra¤men kütlenin yerçekimiyle de¤iflti¤ini belirtmektedirler. Bununla
birlikte ayda yer çekimi olmad›¤›n› ifade ederek bir yapra¤›n yo¤unlu¤unun olmaya-
ca¤›n› söylemifllerdir. Suyun kaynad›kça buharlaflt›¤›n› ve baloncuklar›n büyüdü¤ü,
suyun faz de¤ifltirerek baloncuklar›n içerisinde gaz olufltu¤unu düflünmektedirler.
Baz› ö¤renciler, gemilerin içinde ve alt›nda hava olmas›ndan dolay› yüzdüklerini be-
lirtirken baz›lar› ise gemilerin motorlar› ve altlar›n›n düz  olmas› nedeniyle batmadan
su yüzeyinde durduklar›n› ifade etmifllerdir.

66.. ÖÖnneerriilleerr

Yüzme ve batma kavramlar›n›n soyut olmas› ve biliflsel geliflimle direkt iliflki-
li olmas›ndan dolay› ö¤rencinin zihinsel yeterlilikleri büyük önem tafl›maktad›r. Bu
bak›mdan soyut kavramlar›n verilmeden önce ö¤rencilerin zihinsel geliflimlerinin ö¤-
retmenler taraf›ndan bilinmesi ve ö¤renci düzeyine göre anlat›lmas› oldukça önemli
olmaktad›r (Özsevgeç, 2002, 83). Dolay›s›yla fen bilgisi ö¤retmenleri, ö¤rencileri ku-
rallara dayal› bilgi kullan›m›ndan ç›kartarak zihinsel süreçlerini kullan›r hâle getir-
melidirler.       

Yüzme ve batma kavramlar›n›n günlük hayatta kullan›m›yla ilgili örnekler,
oldukça fazla verilmeli ve ilgili kavramlar aras›ndaki ba¤lant›lar sa¤lanmal›d›r. Bu
süreçte, ö¤rencilerin konu hakk›nda derinlemesine tart›fl›p, sonuca ulaflma becerileri
gelifltirilmelidir (Wallace ve Loughran, 2003, 199).

Ö¤renciler, yo¤unluk kavram›n› kullan›rken genellikle a¤›rl›k ile kütle kav-
ramlar›n› kar›flt›rd›klar›ndan, yap›lacak yinelemelerle bu kavramlar aras›ndaki fark-
lar net olarak belirtilmeli ve kavramsal geliflimleri sa¤lanmal›d›r.

S›navlarda sorulacak sorular kal›plar›n ve kurallar›n d›fl›na ç›km›fl, ezberden
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uzak, ö¤renciyi biliflsel becerilerini kullanmaya yönlendirecek tipte olmal›d›r. Sorula-
r›n haz›rlan›rken Bloom taksonomisinin analiz, sentez ve de¤erlendirme basamakla-
r›nda olmas› yukar›da belirlenen amaçlara ulaflmada büyük kolayl›k sa¤layacakt›r
(Çepni, 2003, 65-84).

Yüzme ve batma kavramlar›n›n somut materyallerle anlat›lmas›, ö¤rencilere
yaparak-yaflayarak ö¤retilmesi gerekmektedir. Kavramlar›n laboratuvarda ifllenilme-
sine a¤›rl›k verilerek yap›lacak etkinliklerde ö¤rencilerin birebir etkileflime girmesiy-
le ö¤renmeleri anlaml› hâle getirilmelidir. Yap›lacak deneyler ile ö¤rencilerin dene-
yimleri art›r›lmal› ve yaflant›lar› zenginlefltirilmelidir. 

Kavram ö¤renmede kullan›lan yöntemlerden biri de tahmin-gözlem-aç›klama
(prediction-observation-explanation, POE) yöntemidir. POE yönteminin amaçlar›n-
dan biri, kavramsal ö¤renmeyi ö¤renci merkezli bir yap› ile etkili bir flekilde gerçek-
lefltirmektir. Bu yöntem, ö¤rencilerin yeteneklerinin bir ölçüsü olarak da kullan›lmak-
tad›r. Bununla birlikte anlad›¤›n› aç›klamay› gerektiren genel soru biçimlerinden da-
ha çok etkili oldu¤u da literatürde belirtilmektedir (White ve Gunstone, 1992, 45). Bu
bak›mdan, yüzme ve batma kavramlar›n›n geliflimini ve anlafl›lmas›n› sa¤lamak ama-
c›yla POE yöntemi temel al›narak örnek bir etkinlik gelifltirilmifl ve Ek 2’de sunul-
mufltur. 
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EEkk 11.. TTeessttttee yyeerr aallaann ssoorruullaarr,, ööllççüüllmmeekk iisstteenneenn kkaavvrraamm((llaarr)) vvee öö¤¤rreettiimm pprrooggrraammllaarr››nn--
ddaakkii yyeerrlleerrii
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Sorular

Soru 1. Ayn› hacimdeki tahta parças›
suda yüzerken, demir parças› bat-
maktad›r. Bunun nedeni ne olabilir?
a- Demir daha sert bir madde oldu¤u
için batar.
b- Tahta yüzdü¤ü için cisimlere etki-
yen kald›rma kuvveti hacimden ba-
¤›ms›zd›r.
c- Demirin yo¤unlu¤u sudan, suyun-
ki tahtadan fazla oldu¤u için tahta
yüzer. 
d- Yerçekimi kuvveti demire daha
fazla etki etti¤i için yüzer.
Neden bu seçene¤i iflaretlediniz?
Aç›klay›n›z.

Soru 2. Bir yapra¤›n yo¤unlu¤u ayda
ve dünyada;
Ayn›d›r. Neden?..................................
De¤ildir. Neden?................................

Soru 3.Kaynamaya bafllayan bir su-
yun içerisinde oluflan su baloncuklar›
yüzeye yaklaflt›kça büyümektedirler.
Bunun nedeni ne olabilir?
a- Baloncuklar yüzeye yaklaflt›kça yo-
¤unluklar› artaca¤›ndan büyürler.
b- Baloncuklar yüzeye yaklaflt›kça
kütleleri azalaca¤›ndan büyürler.
c- Baloncuklar yüzeye yaklaflt›kça
üzerlerindeki suyun a¤›rl›¤› azalaca-
¤›ndan büyürler. 
d- Baloncuklar yüzeye yaklaflt›kça
kald›rma kuvveti azalaca¤›ndan bü-
yürler.
Neden bu seçene¤i iflaretlediniz?
Aç›klay›n›z.

Soru 4. Deniz suyunun içerisinde de-
mirden yap›lan gemi yüzerken demir
kütle batmaktad›r. Bu nas›l olmakta-
d›r?
a- Geminin içerisinde hava yer ald›¤›
için sudan daha hafiftir ve yüzer.
b- Demir kütlenin yüzer çünkü deniz
suyu daha yo¤undur.
c- Gemiye etki eden kald›rma kuvve-
ti daha az oldu¤u için yüzer.
d- Geminin yo¤unlu¤u daha az oldu-
¤u için yüzer. 
Neden bu seçene¤i iflaretlediniz?
Aç›klay›n›z.

Ölçülmek istenen 
kavram(lar) ve beklenen 
durumlar

Yo¤unluk: Ayn› hacimdeki
farkl› maddelerin yüzme ve
batma flartlar›n›n yo¤unluk-
lar›na ba¤l› oldu¤unun bilin-
mesi

Yo¤unluk-kütle-hacim iliflki-
si: Yo¤unlu¤u etkileyen de-
¤iflkenlerin    d= m/v mate-
matiksel ba¤›nt›s›ndan yola
ç›karak kütle (m) ve hacim (v)
oldu¤unun bilinmesi 

Bas›nç-hacim-yo¤unluk ilifl-
kisi: Yükseldikçe bir baloncu-
¤un üzerindeki s›v› bas›nc›-
n›n azalmas›yla hacminin art-
mas› ve sudan daha az yo¤un
hale gelen baloncu¤un yüz-
mesi

Yo¤unluk-hacim-kald›rma
kuvveti iliflkisi: Cisimlerin
hacimsel flekillerinin önemli
oldu¤unu bunun ise kald›r-
ma kuvvetiyle direk iliflkili
oldu¤unun fark›nda olunma-
s›

Ö¤retim 
program›nda yeri

Yüzme ve batma kav-
ramlar› ilkö¤retim
program›nda 7. s›n›f-
ta “Ya bas›nç olma-
sayd›?” ünitesinde
a¤›rl›kl› olarak veril-
mektedir. Bununla
birlikte k›smen de ol-
sa “Maddenin iç ya-
p›s›na yolculuk” üni-
tesinde k›smen bah-
sedilmektedir.

Bu kavramlar orta
ö¤retim lise fizik der-
si program›nda 9. s›-
n›fta “Madde ve özel-
likleri” ünitesinde
verilmektedir. 

Her iki ö¤retim prog-
ram›nda yo¤unluk
kavram› ve ilgili kav-
ramlar aras›ndaki
iliflki(ler) aç›klan-
maktad›r.                     

                       



EEkk 22.. YYüüzzmmee vvee BBaattmmaa EEttkkiinnllii¤¤ii
Burada gelifltirilen etkinlik TGA’n›n do¤as›na uygun olacak flekilde üç aflama-

da gerçeklefltirilmektedir.
Tahmin Aflamas›: Konu ile ilgili olarak teorik bilgiyi s›n›fta sunduktan sonra

her biri tatl› suyla (çeflme suyu) doldurulmufl üç küçük akvaryuma ellerinde bulunan
demir kütlesini, tahta parças›n› ve oyuncak gemiyi b›rakt›klar›nda neler olabilece¤ini
sorarak, ö¤rencilerin tahminlerini yazmalar›n› isteyin. Ayn› flekilde dördüncü akvar-
yuma ise a¤z› s›k›ca ba¤lanm›fl ve fliflirilmifl bir balonun tamam› içerisinde olacak fle-
kilde akvaryumun dibine sabitlenmesi ile olabilecek durumlar› tahmin etmelerini is-
teyin. 

Gözlem Aflamas›: Bu aflamada birinci bölümde bahsedilen olaylar› ö¤renciler
ile birlikte s›n›fta uygulay›n. Ö¤rencilere dört farkl› akvaryumda meydana gelen
olaylarda ne gözlediklerini sorun ve ayn› flekilde not almalar›n› sa¤lay›n. Burada ö¤-
rencilerin günlük deneyimlerini bilimsel problemlere uygulamadaki yeterliliklerine
dikkat edin. 

Aç›klama Aflamas›: Ö¤rencileri sahip olduklar› bilgileri s›n›f ortam›nda arka-
dafllar› ile paylaflmalar› konusunda cesaretlendirerek tart›flmalar›n› sa¤lay›n. Daha
sonra ö¤rencileri tahminleri ile gözlemleri aras›nda ne türde iliflkilerin oldu¤u konu-
sunda görüfl birli¤ine ulaflmalar› için teflvik edin. En son olarak ise s›n›fta ulafl›lan
sonucu net olarak belirleyerek genel bir yarg›ya varmalar›n› sa¤lay›n. Burada tahmin-
ler ile gözlemler aras›ndaki farkl›l›k ve benzerliklerine dikkat edin.  

Bu yöntemin kullan›lmas› ile ö¤rencilerin kavram yan›lg›lar›n›n giderilmesi
ve kavramsal geliflimlerinin sa¤lanmas›n›n yan›nda baz› bilimsel süreç becerilerini de
kazanmaktad›rlar. Bunlar; tahmin etme, hipotez kurma, gözlem becerisi, tart›flma ve
yordama becerileridir.  
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THE SINKING AND FLOATING
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AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to investigate different grades students’ unders-
tanding levels of the concepts about the sinking and floating. A total of 97 diffe-
rent grades students taken from a primary and a high school, were asked these
concepts in using four open ended-multiple choice questions developed by the
researchers. Obtained data showed that in all grades students had low unders-
tanding levels on these concepts. The concept of the density which has centrali-
ze role in understanding sinking and floating concepts and consisting of volu-
me and mass are not understood by students. Eurthermore, the students didn’t
clearly understand the relationships between density-pressure-volume and
density-volume-buoyancy. They did not make relationships among these con-
cepts. One-way ANOVA was used to determine differences between students’
grades. F ratio shows that the mean differences for the students’ grades were
significant (F(3,93) = 16.98, p<.05) at different levels of schooling. However, the-
re were not significant differences between grades of 7 and 8, 10 and 11.
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