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L‹SE 1. SINIF F‹Z‹K DERS K‹TAPLARINDA YER ALAN
DENEYSEL AKT‹V‹TELER ÜZER‹NE B‹R ARAfiTIRMA

Burak Ka¤an TEM‹Z*
Mustafa TAN**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada, güncel, lise 1. s›n›flarda kullan›lmakta olan dördü çeflit-
li özel yay›nevlerince biri de Millî E¤itim Bas›mevince yay›mlanm›fl toplam befl
fizik ders kitab› incelenmifltir. Kitaplarda yer alan deneysel aktiviteler, konuyla
uyumluluk, sonuç verirlik, deneyde kullan›lacak araç-gerecin varl›¤›, deney dü-
zene¤inin kurulabilmesi ve deneyin yürütülebilmesi için gerekli talimatlar›n ve
flekillerin anlafl›labilirli¤i, ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye atabilecek k›s›mlarla
ilgili uyar›lar›n varl›¤› gibi araflt›rmac›larca belirlenen kriterler çerçevesinde in-
celenmifltir. Ayr›ca kitaplarda yer alan deneylerin, aç›k uçlu, kapal› uçlu ve hi-
potez test etme deney türlerine göre nas›l bir da¤›l›m gösterdikleri tespit edil-
mifltir. Ortaya ç›kan bu da¤›l›m›n, ülkemiz flartlar› ve modern fizik ö¤retimi an-
lay›fl›n›n gerektirdikleriyle ne derece uyumlu oldu¤u tart›fl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Ders kitab› incelemesi, lise 1. s›n›f Fizik dersi, labo-
ratuvar deneyleri

GGiirriiflfl

Lise 1. s›n›f Fizik dersi, üniversite s›nav›ndan uzak olmas› ve gelecekte fizikle
ilgili alanlar› seçmeyecek ö¤renciler için fizik konular›yla karfl›laflacaklar› son ders ol-
mas› bak›m›ndan özel bir öneme sahiptir. Ayr›ca lise 1. s›n›f Fizik dersi, içerdi¤i de-
neysel aktivite say›s›, konu, ünite say›s› ve içerik yükü bak›mlar›ndan lise 2 ve lise 3.
s›n›f Fizik derslerinden farkl›laflmaktad›r. Bu durum tablo 1’de görülmektedir.

TTaabblloo  11.. Lise 1, 2 ve 3. s›n›f Fizik derslerinin karfl›laflt›rmas›

Lise 1 Fizik dersinin içeri¤ini “Madde ve Özellikleri” ve “Madde ve Elektrik”
üniteleri oluflturmaktad›r. Dersin Millî E¤itim Bakanl›¤› Talim ve Terbiye Kurulu Bafl-
kanl›¤›nca belirlenen genel amaçlar› flunlard›r;
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Ünite Say›s› Konu Say›s› Toplam Deney Say›s› Konu Bafl›na Deney Say›s›

Lise 1 2 12 64 5,33

Lise 2 10 58 16 0,28

Lise 3 6 31 15 0,48



1. Fizi¤in çok yayg›n olan uygulamalar›n› daha iyi anlamalar›na imkan sa¤la-
yacak temel kavramlar› ve kanunlar› ö¤retmek,

2. Fizik olaylar› üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yapt›rmak suretiy-
le araflt›rma yolar›n› kavramalar›na, pozitif ve ilmi bir görüfl ve düflünüfle sahip olma-
lar›na imkan ve zemin haz›rlamak,

3. Fizik olaylar›n› derinli¤ine ve kapsaml› düflünebilmek, onlara nüfuz etmek,

4. ‹lerde temel bilim dallar›nda yapacaklar› ö¤renim için gerekli bilgi, tav›r ve
maharet kazanmalar›n› sa¤lamak ve

5. Ö¤renme yollar›n› ö¤retmektir (2455 ve 2470 say›l› Tebli¤ler Dergisi).

Görüldü¤ü gibi bu amaçlar ö¤rencilere bir tak›m temel fizik kavram ve kanun-
lar›n› kazand›r›lmas›n›n yan› s›ra, olaylara bir bilim adam› bak›fl aç›s›yla yaklaflma,
araflt›rma, keflfetme yoluyla bilgiye ulaflabilme, bilimsel düflünme ve bilimin do¤as›-
n› anlama gibi tutum ve davran›fllar›n da kazand›r›lmas›n› içermektedir. Bu amaçla-
ra ulaflmada kullan›labilecek en etkili yöntemlerin bafl›nda laboratuvar yöntemi gel-
mektedir.

Fen ö¤retiminin vazgeçilmez unsurlar›ndan olan laboratuvarda deneyler, ö¤-
renilmesi gereken konunun gerektirdikleri, ö¤renci grubunun özellikleri ve araç-ge-
reç imkanlar› do¤rultusunda üç de¤iflik türde yap›labilir. Bunlar, kapal› uçlu deney-
ler, aç›k uçlu deneyler ve hipotez test etme deneyleridir.

Kapal› Uçlu Deneyler: Fen bilimlerinde verilen bilgilerin do¤rulu¤unun araflt›-
r›lmas› fleklinde düzenlenmifl deneylere kapal› uçlu deneyler denir. Kapal› uçlu de-
neyler bilimdeki gerçeklerin yeniden ispatlanmas›na yöneliktir (Akgün, 1996, 91). 

Bu deneylerin nas›l yap›laca¤›, laboratuvar k›lavuz kitaplar› veya ö¤retmen
taraf›ndan ad›m ad›m belirtilerek aç›klan›r. Yap›lacak deneylerle hangi sonuca ulafl›-
laca¤› ayr›nt›lar›yla belirtilir. Ulafl›lan sonuç, beklenilen sonuçla karfl›laflt›r›l›r. Bekle-
nen sonuçla ulafl›lan sonuç ayn› ise deney tamamlan›r ve rapor edilir. fiayet beklenen
sonuç gerçekleflmemiflse bu sonuca ulafl›ncaya kadar deneylere devam edilir.

Bu teknik yarat›c›l›k yetene¤ini gelifltirmez. Özellikle yetenekli ö¤renciler için
bu teknik s›k›c› olabilir. Çok zaman al›c› bir tekniktir (Kaptan, 1999, 137). 

Aç›k Uçlu Deneyler: Bu tür deneylerde, ö¤rencilerin, bilim adamlar› gibi çal›fla-
rak, bilmedikleri birtak›m bilgileri yeniden bulup ortaya ç›karmaya çal›flmalar› hedef-
lenir. Kapal› uçlu deneyler gibi deneyin sonucu, önceden belirgin de¤ildir. 

Ö¤renciler deneyin nas›l yap›laca¤›n› ve ifllem s›ras›n› k›lavuz kitaplardaki
aç›klamalar› okuyarak veya oradaki resimleri inceleyerek ö¤renirler. Deneyde kulla-
n›lacak araç ve malzemeler, ö¤retmen deney masas› üzerinde haz›r tutulur. Ö¤renci,
deney için gerekli olan araç ve malzemeleri buradan alarak, ifllem s›ras›na göre dene-
yi uygular ve birtak›m veriler al›r. Al›nan veriler, yine ö¤renciler taraf›ndan yorumla-
narak bir genellemeye gidilir (Akgün, 1996, 91).

Bu teknikle ö¤renciler, fen bilimlerine ait bilgileri somut yaflant›larla kavrarlar.
Bilimsel çal›flmalarda veya bilim adamlar›nda bulunmas› gereken özellikleri, yaparak
yaflayarak ö¤renirler.
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Hipotez S›nama Deneyleri: Bu teknik, daha çok ö¤rencilerin bireysel çal›flmala-
r›n› gerektirir. Ö¤renci kendi kurdu¤u veya kurulmufl olarak verilen hipotezin do¤ru
olup olmad›¤›n› kontrol etmek için deneyler tasarlar. Bu deneyler için gerekli araç ve
gereçleri sa¤lar, düzenekleri kurar; deneyleri yapar. Gerekli gözlemleri ve ölçmeleri
yaparak kaydeder; verileri ifller; bulgular› ortaya koyar ve yorumlar. Deneylerin so-
nucuna göre hipotezin do¤ru veya yanl›fl oldu¤una karar verirler. Hipotez do¤ru ise,
yeni bir bilgi edinilmifl olur ve genelleyerek hipotezin kapsam› geniflletilir. E¤er de-
nemeler sonucu verilen veya kurulan hipotezin yanl›fl oldu¤una hükmedilirse, hipo-
tez reddedilerek yeni bir hipotez kurulur ve bu hipoteze ait deneyler düzenlenerek
veriler toplan›r (Akgün, 1996, 92).

fifieekkiill  11.. Laboratuvar Yaklafl›mlar› ve Deney Tipleri

Bu üç deney türü, sunulufl, iflleyifl ve gerektirdi¤i laboratuvar koflullar› bak›-
m›ndan temel farkl›l›klar gösterir. Bu farkl›l›klar fen ö¤retiminde laboratuvar›n befl
temel yaklafl›mla yürütülmesinin nedenidir. Laboratuvar yaklafl›mlar›;

1. Do¤rulama (ispat) veya tümdengelim yaklafl›m›. 
2. Tümevar›m yaklafl›m›,
3. Bilimsel süreç becerileri yaklafl›m›,
4. Teknik beceriler yaklafl›m›,
5. Bulufl esas›na dayal› yaklafl›m (Ayas, Çepni ve Akdeniz, 1994, 8).

u BBuurraakk  KKaa¤¤aann TTeemmiizz  //  MMuussttaaffaa  TTaann
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Do¤rulama yaklafl›m› kapal› uçlu, tümevar›m yaklafl›m› aç›k uçlu, bulufl esa-
s›na dayal› yaklafl›m ise hipotez test etme deney türüne karfl›l›k gelmektedir. Bilimsel
süreç becerileri ve teknik beceriler yaklafl›mlar› ise di¤er üç yaklafl›m› destekleyen, la-
boratuvar ve bilimin do¤as›yla ilgili bir grup temel beceriyi içermektedir. Bu durum
flekil 1’de gösterilmifltir.

AAmmaaçç

Bu çal›flma; güncel, lise 1. s›n›flarda kullan›lmakta olan fizik ders kitaplar›nda
yer alan deneysel aktiviteleri, konuyla uyumluluk, sonuç verirlik, deneyde kullan›la-
cak araç-gerecin varl›¤›, deney düzene¤inin kurulabilmesi ve deneyin yürütülebilme-
si için gerekli talimatlar›n ve flekillerin anlafl›labilirli¤i, ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehlike-
ye atabilecek k›s›mlarla ilgili uyar›lar›n varl›¤› gibi araflt›rmac›larca belirlenen kriter-
ler çerçevesinde incelemek ve deneysel aktivitelerin ünitelere ve deney türlerine göre
da¤›l›m›n› bulmak amac›yla yap›lm›flt›r. 

YYöönntteemm

Araflt›rmada, dördü çeflitli özel yay›nevlerince biri de Millî E¤itim Bas›mevin-
ce yay›mlanm›fl toplam befl lise 1 Fizik ders kitab› Tablo 2’de verilen iki ana kriterle-
re göre incelenmifltir.

TTaabblloo  22.. Deneylerin ‹ncelendi¤i Kriterler

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruumm

11..  DDeenneeyysseell  aakkttiivviitteelleerriinn  ssaayy››ss››

Araflt›rman›n birinci k›sm›nda, befl farkl› lise 1 Fizik ders kitab›, içerdikleri de-
neysel aktivitelerin nicelikleriyle ilgili özellikleri bak›m›ndan incelenerek deneysel
aktivitelerin, deney türlerine ve konulara göre da¤›l›mlar› belirlenmifltir. Deneylerin
deney türlerine göre da¤›l›mlar› tespit edilirken Tablo 3’te verilen kriterler dikkate
al›nm›flt›r.

LLiissee  11..  SS››nn››ff  FFiizziikk DDeerrss  KKiittaappllaarr››nnddaa  YYeerr  AAllaann DDeenneeyysseell AAkkttiivviitteelleerr ÜÜzzeerriinnee  BBiirr AArraaflfltt››rrmmaa u

u MMiillllîî  EE¤¤iittiimm u Say› 173  u K›fl/2007227744

Kriterler

1. Deneysel
aktivitelerin

say›s›
(Nicelik)

2. Deneysel
aktivitelerin

içeri¤i
(Nitelik)

Aç›klamalar

• Deneyler kitapta hangi s›kl›kla yer al›yor? 
• Bu aktiviteler ünitenin neresinde yer al›yor? 
• Deneysel aktivitelerin deney türlerine göre da¤›l›mlar› 

√  Aç›k Uçlu,
√  Kapal› Uçlu,
√  Hipotez Test Etme,

• Deney türlerine göre da¤›l›m nas›l bir sistemati¤e sahip?

• Deneyin içeri¤i konuyla uyumlu mu?
• Deney istenilen sonuçlar› verir nitelikte mi?
• Deneyde kullan›lacak araç ve gereçler eksiksiz mi?
• Deney düzene¤inin kurulabilmesi ve deneyin yürütülebilmesi

için gerekli talimatlar›n ve flekillerin anlafl›labilirli¤i,
• Deney, ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye atabilecek k›s›mlar

içeriyor mu? Bu konuda gerekli uyar›lar, yap›lm›fl m›?



TTaabblloo  33.. Deneyler Gruplarken Göz önüne Al›nan Kriterler

Tablo 3’te verilen bu kriterler deney türleriyle ilgili literatür incelenerek ve uz-
man görüflleri al›narak belirlenmifltir. Bu kriterleri içeren bir kontrol listesi oluflturul-
mufl ve incelenen deneyler, kontrol listesindeki kriterleri karfl›lama durumlar›na göre
üç kategoride s›n›fland›r›lm›flt›r. S›n›fland›rma sonucu oluflan da¤›l›m Tablo 4’de ve-
rilmifltir.

TTaabblloo  44. Deneylerin Konulara ve Deney Türlerine Göre Da¤›l›mlar›

* AA: Aç›k Uçlu Deney Say›s›, KK: Kapal› Uçlu Deney Say›s›, HH: Hipotez Test Etme Türü Deney Say›s›
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•Deney ilgili ünitede, konunun sonunda verilmifl,
•Deneyin nas›l yap›laca¤› ve ifllem s›ras› kitapta ad›m ad›m belirtilerek aç›klanm›fl ve-

ya resimlenmifl,
•Deney düzene¤inin kurulmas› için gerekli araç ve gereçler belirtilmifl,
•Deneyde ulafl›lacak sonuç ayr›nt›lar›yla belirtilmifl veya resimlenmifl.

•Deney ilgili ünitede, konunun bafl›nda verilmifl,
•Deneyin nas›l yap›laca¤› ve ifllem s›ras› kitapta ad›m ad›m belirtilerek aç›klanm›fl ve-

ya resimlenmifl,
•Deney düzene¤inin kurulmas› için gerekli araç ve gereçler belirtilmifl,
•Deneyin sonucu, önceden belirtilmemifl.

•Deneyde bir problem durumu veya hipotez verilmifl,
•Hipotezin do¤ru olup olmad›¤›n› kontrol etmek için yap›lacak deneyin tasar›m› ö¤-

renciye b›rak›lm›fl,
•Deney düzene¤inin kurulmas›nda, kullan›lmas› muhtemel gerekli araç ve gereçler

belirtilmemifl,
•Hipotezin do¤ru olup olmad›¤› belirtilmemifl.
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Deney Say›lar›

Kitaplar M.E.B. Özel 1 Özel 2 Özel 3 Özel 4

Konular     Deney Türleri* A K H A K H A K H A K H A K H

Madde 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Maddelerin Hacmi 6 2 0 4 4 0 2 6 0 2 6 0 4 4 0

Kütle ve A¤›rl›k 2 6 0 6 2 0 5 3 0 5 3 0 6 2 0

Öz kütle 3 1 0 3 1 0 2 2 0 3 1 0 3 1 0

Maddelerin Esnekli¤i 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

Madde ve Is› 10 6 0 8 8 0 8 6 0 8 8 0 4 10 0

Elektrik ve Elektrik Yükü 4 0 0 0 4 0 0 5 0 0 5 0 1 3 0

Yüklü Cisimler Aras›ndaki 
Etkileflme Kuvvetleri 0 3 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0

Elektrik Yükünün Ölçül-
mesi ve Elektrik Ak›m› 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0

Maddelerin Elektrik 
‹letkenli¤i 3 1 0 3 1 0 3 0 0 3 0 0 3 1 0

Elektrik Ak›m› Kaynaklar› 0 8 0 1 7 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0

Elektrik Devreleri 3 2 0 2 3 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0
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Tablo 4’te incelenen befl kitap için verilen deney say›lar›n›n ortalamas› al›na-
rak flekil 2’de verilen grafik elde edilmifltir.

fifieekkiill  22. Aç›k uçlu, kapal› uçlu ve hipotez test etme deneylerinin konulara göre da¤›l›m›

Tablo 4 ve fiekil 2 incelendi¤inde,

• Kitaplarda, her konuyla ilgili en az bir deneysel aktivitenin oldu¤u,

• Hipotez test etme türünde hiçbir deneysel aktivitenin olmad›¤›,

• Aç›k uçlu ve kapal› uçlu deneylerin konulara göre sistematik bir da¤›l›m
göstermedi¤i görülmektedir.

‹ncelenen kitaplarda ayn› ünitenin ayn› konular› için verilen deneylerin ayn›
içerikte oldu¤u, ancak baz› durumlarda yazarlar aras›ndaki üslup, sunufl ve anlat›m
farkl›l›klar› nedeniyle deneylerin farkl›laflt›¤› gözlemlenmifltir. Bu farkl›laflma deney-
lerin aç›k uçlu veya kapal› uçlu olmalar›na neden olmufltur. 

Örne¤in, incelenen tüm lise 1 Fizik kitaplar›nda, “Madde ve Elektrik” ünite-
sinde yer alan “Sürtme ile Elektriklenme” deneyi bu ünitenin ilk konusunda yer al-
maktad›r. Baz› kitaplarda, bu deneyin sonuçlar›n› gösteren foto¤raflara yer verilmifl-
ken, baz›lar›nda sadece deney düzene¤inin foto¤raf› verilmifl, deneyin sonuçlar›na
iliflkin ipuçlar› verilmemifltir. Bu durum içeri¤i ayn› olan deneylerin aç›k veya kapal›
uçlu olarak farkl›laflmas›na neden olmufltur.

Baz› deneylerde, deney sonucunda elde edilen verilerin kaydedilece¤i tablo ve
tablodan yararlan›larak çizilecek grafik haz›r olarak verilmifltir. 

Örne¤in, “Kütle ve A¤›rl›k” konusunda yer alan “Cisimleri Dengeleyen Birim
Kütle Say›s›na Bakarak Madde Miktar›n›n Nas›l Karfl›laflt›r›labilece¤ini Göstermek” adl› de-
neyde elde edilen verilerin kaydedilece¤i tablo ve bu tablodan elde edilecek grafik
haz›r olarak verilmifltir (fiekil 3).
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fifieekkiill  33

Bu deneyde tablonun bofl verilmesi (hatta verilmemesi) ve grafi¤in bu flekilde
haz›r verilmek yerine ö¤rencilerin çizmesine f›rsat tan›nmas›; ö¤rencilerin, verileri
kaydetme ve grafik çizme becerilerinin geliflmesine olumlu katk›da bulunacakt›r. Ek-
senleri çizmek, adland›rmak, bölmelendirmek, noktalar› eksen sistemine uygun bir
flekilde yerlefltirmek ve grafi¤i çizmek fizik ö¤retiminin ö¤rencilere kazand›rmay›
amaçlad›¤› bilimsel süreç becerilerinden biridir. 

22..  DDeenneeyysseell  aakkttiivviitteelleerriinn  iiççeerrii¤¤ii  

Araflt›rman›n ikinci k›sm›nda, befl farkl› lise 1 Fizik ders kitab›, içerdikleri de-
neysel aktivitelerin nitelikleriyle ilgili özellikleri bak›m›ndan incelenmifltir. Bu amaç-
la, deneysel aktiviteler, konuyla uyumluluk, sonuç verirlik, deneyde kullan›lacak
araç-gerecin varl›¤›, deney düzene¤inin kurulabilmesi ve deneyin yürütülebilmesi
için gerekli talimatlar›n ve flekillerin anlafl›labilirli¤i, ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye
atabilecek k›s›mlarla ilgili uyar›lar›n varl›¤› gibi kriterler çerçevesinde incelenmifl ve
ilgili örnekler verilmifltir.

22..11..  DDeenneeyyiinn  iiççeerrii¤¤ii  kkoonnuuyyllaa  uuyyuummlluu  mmuu??

Deneylerin amac›na uygun, verimli bir flekilde yürütülebilmesi için içerikleri-
nin konuyla ilgili olmas› gerekir. Deneyde ad› geçen kavramlar, kullan›lan terimler il-
gili ünite ve konu için yabanc› olmamal›d›r. Lise 1 Fizik ders kitaplar›nda yer alan ko-
nuyla uyumsuzluk gösteren baz› deney örnekleri afla¤›da verilmifltir.

“Maddelerin Hacmi” konusunda yer alan “Lastik Balondaki Havan›n Hacminin
De¤ifliminin Gözlenmesi” adl› deney, gazlar›n hacimlerinin ortam flartlar›na ba¤l› ola-
rak de¤iflip de¤iflmedi¤ini incelemeyi amaçlamaktad›r. Söz konusu deney, kitab›n
ilk ünitesi olan Madde ve Özellikleri ünitesinde yer almaktad›r ve deneyde fanusun
havas› boflalt›ld›¤›nda balonun hacminin art›fl›, bas›nç düflmesiyle aç›klanm›flt›r.
Ancak “bas›nç” kavram› bu ünite için yabanc› bir kavramd›r ve ön bilgi gerektir-
mektedir. 

“Madde ve Is›” konusunda yer alan “Metal Çiftinin Devre Kesici Eleman Olarak
Kullan›lmas›” adl› deneyde flekildeki düzene¤in kurulmas› istenmifltir (fiekil 4).
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Bu deney, madde ve özellikleri ünitesin-
de yer almaktad›r. Ö¤rencilere bir elektrik dev-
resinde bulunmas› gereken devre elemanlar›
tan›t›lmadan ve en önemlisi elektrik ak›m›n›n
›s› etkisi ifllenmeden bu deneyin yap›lmas› ko-
nunun kavranmas›n› desteklemeyebilir. Güç
kayna¤›n›n kaç voltta çal›flt›r›laca¤›, direnç teli-
nin hangi uzunlukta kullan›laca¤› ve bir reosta-
n›n devreye dahil edilmesi gerekti¤i bu deney-
de belirtilmemifltir.

“Madde ve Is›” konusunda yer alan “S›cakl›klar› Farkl› Maddeler Bir Araya Geti-
rildi¤inde Aralar›nda Is› Al›fl Verifli Oldu¤unu Göstermek”, “Eflit Kütleli Sulara, Ayn› Mik-
tarda Is› Verildi¤inde, S›cakl›k Art›fl›n›n Ayn› Olup Olmad›¤›n› Araflt›rmak”, “S›cakl›k Art›-
fl›n›n Kütle Miktar›na Ba¤l›l›¤› Göstermek” ve “Ayn› Miktarda Is›n›n Eflit Kütleli Farkl›
Maddelerde Meydana Getirdi¤i S›cakl›k De¤ifliminin ‹ncelenmesi” adl› deneyler kalorimet-
re kab› kullan›larak yap›lm›flt›r. Bu ünitede (ve önceki ünitelerde) kalorimetre kab›y-
la veya elektrik ak›m›n›n ›s› etkisiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemifltir. Ayr›ca de-
neylerde kalorimetre kab›n›n kaç voltluk gerilimle çal›flt›r›laca¤› belirtilmemifltir. Bu
deneylerde farkl› ön bilgiler gerektirmeyen baflka ›s› kaynaklar›n›n kullanmas› daha
uygun olacakt›r.

“Madde ve Elektrik” ünitesinde yer alan, çeflitli elektrik devre elemanlar›n›n
tan›t›ld›¤›, “Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanlar›” konusu, bu devre elemanlar›n›n
kullan›ld›¤›, 11 elektrik deneyinden sonra yer almaktad›r. Bu konunun, elektrik dev-
releriyle ilgili deneyler bafllamadan hemen önce verilmesi, hem e¤itim-ö¤retimin ve-
rimlili¤i aç›s›ndan hem de araç-gerecin bozulmadan kullan›labilmesi aç›s›ndan daha
uygun olacakt›r.

22..22..  DDeenneeyy  iisstteenniilleenn  ssoonnuuççllaarr››  vveerriirr  nniitteelliikkttee  mmii??

Bu k›s›mda, deneylerin, kitaplarda vaat edilen sonuçlar› verip vermedi¤i ince-
lenmifltir. Sonuç vermeyen veya ders saati içinde sonuçlanmas› güç baz› deney örnek-
leri afla¤›da verilmifltir.

“Elektrik Ak›m Kaynaklar›” konusunda yer alan “Basit Bir Pil Yapma” adl› de-
neyde, bak›r ve çinko çubuklar›n limona bat›r›lmas›yla oluflan pilin 1,5 voltluk bir
ampulü yakmas› beklenmektedir. Oysa düzenek bir ampulü yakmaya yetecek kadar
ak›m sa¤lamamaktad›r. 1,5 voltluk bir ampul yerine uygun bir ›fl›kl› diyot (LED) kul-
lan›lmas› daha iyi sonuçlar verecektir (fiekil 5).
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“Do¤ru Ak›m Kaynaklar›” konusunda yer alan “Demirin Korozyonunun ‹nce-
lenmesi” ve “Demirin Korozyonunun Önlenmesi” adl› deneylerin sonuç vermesi saatler
hatta günler alabilir. Bu deneyi derste yapmay› hedefleyen bir ö¤retmenin (veya ö¤-
rencinin) bu durumu göz önünde bulundurmas› gerekir.

“Elektrik Ak›m Kaynaklar›” konusunda yer alan “Transformatörün Çal›flmas›”
adl› konuda verilen deney düzene¤inin fleklinde (fiekil 6), transformatörün girifline
(primere) pil ba¤lanm›flt›r. Piller do¤ru ak›m kaynaklar›d›r. Transformatörler ise an-
cak alternatif gerilimlerle amac›na uygun olarak çal›flt›r›labilir. Deneyin böyle bir dü-
zenekle istenilen sonucu vermeyece¤i görülmektedir.

22..33..DDeenneeyyddee  kkuullllaann››llaaccaakk  aarraaçç  vvee  ggeerreeççlleerr  eekkssiikkssiizz  mmii??

Deneyde kullan›lacak araç ve gerecin tam ve eksiksiz verilmesi, hem deneyin
istenilen sonuçlar› vermesi hem de araç gereçlerin zarar görmemesi aç›s›ndan çok
önemlidir. Deneyde kullan›lacak araç ve gereçlerin eksik verildi¤i bir deney örne¤i
afla¤›da verilmifltir.

“Elektrik Devreleri” konusunda yer alan “Direncin Nelere Ba¤l› Oldu¤unun ‹n-
celenmesi” adl› deneyde, devre flekildeki gibi kuruldu¤unda, iletken telin direnci kü-
çükse ampermetre afl›r› ak›m çekerek zarar görebilir. Hem bu tehlikeyi önlemek hem
de iletkenden geçen ak›m› kontrol edebilmek için devreye bir reosta dahil edilmelidir
(fiekil 7).
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22..44..  DDeenneeyy  ddüüzzeennee¤¤iinniinn  kkuurruullaabbiillmmeessii  vvee  ddeenneeyyiinn  yyüürrüüttüülleebbiillmmeessii  iiççiinn  ggee--
rreekkllii  ttaalliimmaattllaarr››nn  vvee  flfleekkiilllleerriinn  aannllaaflfl››llaabbiilliirrllii¤¤ii

Deneyin istenilen sonuçlar› vermesi ve tehlike yaratmadan yürütülebilmesi
için deney düzene¤inin kurumu çok önemlidir. Ders kitaplar›nda, deney düzene¤inin
kurulabilmesi ve deneyin yürütülebilmesi için gerekli talimatlar›n ve flekillerin eksik,
karmafl›k veya hatal› verildi¤i örnekler afla¤›da verilmifltir.

“Madde ve Is›” konusunda yer alan “›s›nan borular›n boyca genleflmelerinin ince-
lenmesi” adl› deneyde kat›lar›n boyca genleflmelerinin nelere ba¤l› oldu¤unu ortaya
ç›karmak amaçlanm›flt›r. Bunun için flekil 8’deki deney düzene¤i verilmifltir.

Bu deneyde, deneyin yap›l›fl› k›sm›nda flu talimatlar yer almaktad›r.

“...borunun s›cakl›¤›n› ölçüp defterinize yaz›n›z. sonra ispirto oca¤›n› yak›p bölmeli
dairenin dönmesini izleyiniz. DDöönnmmee  bbiittttiikktteenn  ssoonnrraa  bboorruunnuunn s›cakl›¤›n› ve bbooyyuunnuu  ööllççüü--
nnüüzz. Ayn› deneyi farkl› çaptaki, farkl› boydaki ve farkl› tür borularla tekrarlay›n›z....”

Bu aç›klamalar do¤rultusunda ö¤renci borunun son boyunu cetvelle ölçmeye
çal›flabilir. Borunun ›s›t›ld›ktan sonraki boyu, bölmeli dairenin dönmesiyle tespit edi-
lebilir. Bu deneyde, borunun boyca uzamas›yla, bölmeli dairenin dönme aç›s› ve i¤-
nenin çap› aras›ndaki iliflki kurulmam›flt›r.

“Elektrik Yükünün Ölçülmesi ve Elektrik Ak›m›” konusunda yer alan “Paralel
Kollardan Geçen Yük Miktar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›” adl› deneyde deney düzene¤i, flekil
9’daki gibi verilmifl ve “flekildeki düzene¤i kurunuz” talimat› verilerek, ö¤renci han-
gi kablonun nereye gitti¤i belirli olmayan karmafl›k bir flekille karfl› karfl›ya b›rak›l-
m›flt›r.
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“Madde ve Is›” konusunda yer alan “S›cakl›k
Etkisiyle S›v›lar›n Genleflmesini ‹ncelemek” adl› deneyde
düzene¤in flekli (fiekil 10) oldukça karmafl›k gözük-
mektedir. Termometre, deney tüpleri ve cam borunun
nas›l kullan›laca¤› belirli de¤ildir.

“Elektrik Ak›m Kaynaklar›” konusunda yer
alan “Bir Jeneratör Modeli ‹le Alternatif Ak›m Elde etmek”
adl› deneyde yine karmafl›k bir deney düzene¤i foto¤-
raf› verilmifl ve “flekildeki (fiekil 11) düzene¤i kuru-
nuz” talimat›ndan baflka bir yönerge verilmemifl, güç
kayna¤›n›n kaç voltluk, ne tür bir gerilimle çal›flt›r›la-
ca¤›, elektrik motorunun güç kayna¤›na ba¤lan›fl flekli
ve bobin-ampermetre sisteminin güç kayna¤›-motor
sisteminden ayr› bir düzenek oldu¤u belirtilmemifltir. 

Ders aletleri yap›m merkezinin üretti¤i güç kaynaklar›n›n ön panelleri flekil-
deki (fiekil 12) gibidir. 

Bu güç kaynaklar›n›n sa¤ alttaki uçlar› do¤ru gerilim, sol alttaki uçlar›ysa al-
ternatif gerilim vermektedir. Deneyde kullan›lacak cihaz›n özelli¤ine göre do¤ru ve-
ya alternatif gerilim ç›k›fllar› kullan›l›r. Ders kitaplar›nda yer alan baz› deneylerin
devre flekillerinde veya foto¤raflar›nda bu önemli ayr›nt›ya dikkat edilmemifltir. Bu-
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rada yap›lacak bir hata, cihazlar›n bozulmas›na veya deneyin istenen sonucu verme-
mesine neden olacakt›r.

“Elektrik Ak›m Kaynaklar›” konusunda yer
alan “Transformatörün Çal›flmas›” adl› deney düzene-
¤inin fleklinde (fiekil 13), transformatör güç kayna¤›-
n›n sa¤ alt ç›k›fl›na ba¤lanm›fl gibi (yani do¤ru geri-
limle çal›fl›yor gibi) görünmektedir.

Lise 1 Fizik kitab›nda yer alan “Ak›m, Potan-
siyel Fark› ve Direnç” adl› deneyde, verilen flekle gö-
re (fiekil 14) güç kayna¤›ndan hatal› ç›k›fl al›nm›flt›r.

Böyle bir kullan›m cihaza zarar verebilir. Ayr›ca flekil ö¤rencileri yanl›fl yönlendir-
mektedir.

Güç kayna¤›n›n do¤ru gerilim verebilmesi için devreye fiekil 15’deki gibi ba¤-
lanmas› gerekir.Bu düzenekteki bir di¤er hata ise devredeki ampermetreyi koruyacak
bir reostan›n olmay›fl›d›r. Devredeki iletken telin direnci küçükse ampermetre afl›r›
ak›m çekerek zarar görebilir.

“Maddelerin Elektrik ‹letkenli¤i” konusunda yer alan “Kat›lar›n Elektrik ‹let-
kenli¤inin ‹ncelenmesi ve ‹letkenliklerinin Karfl›laflt›r›lmas›” adl› deneylerde verilen
flekillerde, reostan›n devreye ba¤lan›fl› yanl›flt›r (fiekil 16 ve 17 ). 
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E¤er araç reosta olarak kullan›lacaksa (yani sürgü hareket ettirilerek direnç de-
¤ifltirilebiliyorsa) ba¤lant›lar›n, biri sabit uçtan (B veya C) di¤eriyse hareketli uçtan
(A) al›narak yap›lmal›d›r (fiekil 18).

33..55..  DDeenneeyy,,  öö¤¤rreenncciilleerriinn  ssaa¤¤ll››¤¤››nn››  tteehhlliikkee--
yyee  aattaabbiilleecceekk  kk››ss››mmllaarr  iiççeerriiyyoorr  mmuu??  BBuu  kkoonnuuddaa
ggeerreekkllii  uuyyaarr››llaarr,,  yyaapp››llmm››flfl  mm››??

Baz› deneyler, içerdikleri malzeme veya ci-
hazlar› kullan›rken belirli kurallara dikkat edilme-
di¤inde tehlikeli bir hal alabilir. Araflt›rman›n bu
k›sm›nda kitaplarda yer alan deneylerin, ö¤renci-
lerin sa¤l›¤›n› tehlikeye atabilecek k›s›mlar içerip
içermedi¤i ve tehlike oluflturabilecek durumlar
için gerekli uyar›lar›n, yap›l›p yap›lmad›¤› araflt›r›lm›flt›r. Baz› örnekler afla¤›da veril-
mifltir.

Baz› deneylerin, tehlikeli olufllar› veya gerekli malzemelerin yetersiz say›da ol-
mas› nedeniyle ö¤retmen taraf›ndan gösteri deneyi olarak yap›lmas› gerekmektedir.
Baz› ders kitaplar› bu durumu göz önünde bulundurarak deneyin yan›na “ö¤retmen
taraf›ndan yap›lacakt›r” aç›klamas›na yer vermektedir. 

“Baflka Bir Maddenin Donma-Erime S›cakl›¤›n›n Bulunmas›” adl› deneyde
kullan›lan para-diklor benzen, “Gazlar›n Genleflmesinin ‹ncelenmesi” adl› deneyde
kullan›lan civa, “elektrik yükünün suyun elektrolizi ile ölçülmesi” deneylerinde kul-
lan›lan çamafl›r sodas›, “Bir Akümülatörün Yap›s› ve Çal›flmas›” adl› deneyde kulla-
n›lan sülfürik asit gibi kimyasal maddelerin insan sa¤l›¤›na zararl› olabilece¤i konu-
sunda uyar›lara baz› kitaplarda rastlan›lmam›flt›r. Söz konusu kimyasal maddelerin
çeflidine göre solunmamas›, cilde veya elbiselere temas›ndan kaç›n›lmas›, tad›na ba-
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k›lmamas›, direkt koklanmamas› gibi çeflitli uyar›lara yer verilmesi gerekmektedir.
Yan›c›, parlay›c› maddelerle ilgili deneylerde veya elektrik çarpma tehlikesi oldu¤u
durumlarda ö¤renciler ve ö¤retmen uyar›lmal›d›r. 

TTaarrtt››flflmmaa  vvee  SSoonnuuçç

Millî E¤itim Bakanl›¤› Ders Kitaplar› Yönetmeli¤i’nin 5. maddesi (Kitaplarda
aranacak nitelikler) flu önemli ifadeleri içerir;

“Her ünite veya konu; problemleri belirtme, araflt›rma, inceleme ve gözlem yolu ile
problemleri s›ralama, gerekli deneyleri yapma, bu deneylerden sonuç ç›karma ve bu sonuçlar›
kontrol ederek genelleme yapma fleklinde s›ralanan bilimsel düflünme metodunu kuvvetlendi-
recek flekilde ifllenir.” ve “Kitaplarda; ö¤rencileri çal›flmaya, araflt›rmaya, gözlem ve deney yap-
maya ve düflünmeye özendirici, yönlendirici haz›rl›k sorular›, araflt›rma konular›, deneyler ve
ifllemler yer al›r.”

Bu ifadelerin, sadece fizik, kimya, biyoloji gibi fen alan› ders kitaplar› için de-
¤il, genel anlamda bir ders kitab› için aranan nitelikler aras›nda yer almas› oldukça
anlaml›d›r. 

Bilimsel araflt›rma yapabilme, bilimsel düflünme ve bilimin do¤as›n› anlaya-
bilme fizik ö¤retiminin temel amaçlar›ndand›r. Bu amaçlara ulaflmada en önemli
araçlardan biri de laboratuvar deneyleridir. Bu araflt›rmada lise fizik ders kitaplar›n-
da yer alan laboratuvar deneyleri, içerik ve sunulufl biçimleri bak›m›ndan incelenmifl
ve deney türlerine göre da¤›l›mlar› ç›kar›lm›flt›r. Bilimsel araflt›rma ve bilimsel düflün-
cenin do¤as›n› anlamayla ilgili yap›lan baz› araflt›rmalar›n sonuçlar› incelendi¤inde
ülkemiz için olumsuz bir tablonun varl›¤›ndan söz edilebilir.

Örne¤in, 1999 y›l›nda aralar›nda ülkemizin de bulundu¤u 38 ülkenin kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen “The Third International Mathematics and Science Study
(TIMSS-1999)” adl› uluslararas› araflt›rmada, canl› bilimi, dünya bilimi, fizik, kimya,
çevre ve kaynaklar, bilimsel araflt›rma ve bilimin do¤as› alanlar›nda bir s›nav haz›r-
lanm›fl ve kat›lan ülkeler bu s›nav› kendi dillerine çevirerek ülkelerinden seçtikleri bir
örneklem grubuna uygulam›fllard›r. TIMSS-1999 çal›flmas›nda Türkiye genel s›rala-
mada 38 ülke içinde 33. olmufl ve istatistiksel olarak anlaml› bir flekilde uluslararas›
ortalaman›n alt›nda kalm›flt›r. Ayr›ca ülkemiz bilimsel araflt›rma ve bilimin do¤as›
alan›nda yap›lan s›ralamada da 33. olmufltur. TIMSS-1999 sadece bu s›navla s›n›rl›
kalmay›p, fen programlar› ve ders uygulamalar›yla ilgili olarak, yetkililerden, ö¤ret-
menlerden ve ö¤rencilerden anket yoluyla veri toplanm›flt›r. Bu veriler incelendi¤in-
de, Türkiye’nin fen derslerinde en az deney yap›lan ülkelerden oldu¤u ortaya ç›km›fl-
t›r (K›l›ç, 2003).

Ayr›ca, Temiz (2001) “Lise 1. s›n›f Fizik dersi program›n›n ö¤rencilerin bilim-
sel süreç becerilerini gelifltirmeye uygunlu¤unun incelenmesi” adl› çal›flmas›nda lise
1. s›n›f Fizik dersinin ö¤rencilerin birçok bilimsel süreç becerisini gelifltirmede yeter-
li olmad›¤›n› tespit etmifltir. 

Ülkemizde bilimsel araflt›rma ve bilimsel düflünceyle ilgili yap›lan bu araflt›r-
malar›n ortaya koydu¤u olumsuz tabloda, program gelifltiren uzmanlar›n, Mili E¤i-
tim politika ve stratejilerini belirleyen yöneticilerin, ö¤retmen yetifltiren e¤itim ku-
rumlar›n›n, müdürlerin, ö¤retmenlerin ve daha bir çok etkenin yan› s›ra kitap yazar-
lar›n›n da sorumluluklar› oldu¤u düflünülebilir. 
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Bu araflt›rmada lise 1 Fizik ders kitaplar› deneysel aktiviteler yönünden ince-
lenmifltir. Kitaplarda yer alan deneysel aktiviteler, konuyla uyumluluk, sonuç verir-
lik, deneyde kullan›lacak araç-gerecin varl›¤›, deney düzene¤inin kurulabilmesi ve
deneyin yürütülebilmesi için gerekli talimatlar›n ve flekillerin anlafl›labilirli¤i, ö¤ren-
cilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye atabilecek k›s›mlarla ilgili uyar›lar›n varl›¤› gibi araflt›rma-
c›larca belirlenen kriterler çerçevesinde incelenmifltir. Ayr›ca kitaplarda yer alan de-
neylerin, aç›k uçlu, kapal› uçlu ve hipotez test etme deney türlerine göre nas›l bir da-
¤›l›m gösterdikleri tespit edilmifltir.

Araflt›rmada flu sonuçlara ulafl›lm›flt›r;

• ‹ncelenen hiçbir kitapta, hipotez test etme türünde bir deneysel aktivitenin
olmad›¤›,

• ‹ncelenen kitaplardaki, aç›k uçlu ve kapal› uçlu deneylerin konulara göre
sistematik bir da¤›l›m göstermedi¤i,

• Baz› deneylerin içeriklerinin, konuyla uyumlu olmad›¤›,

• Baz› deneylerin istenilen sonuçlar› verir nitelikte olmad›¤›,

• Baz› deneylerde kullan›lacak araç ve gereçlerin listesinin eksik verildi¤i,

• Baz› deneylerde, deney düzene¤inin kurulabilmesi ve deneyin yürütülebil-
mesi için gerekli talimatlar›n ve flekillerin anlafl›labilir bir flekilde sunulma-
d›¤›,

• Ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye atabilecek k›s›mlar içeren baz› deneylerde,
gerekli uyar›lar›n yap›lmad›¤› tespit edilmifl ve ilgili örnekler sunulmufltur.

Lise 1. s›n›fta yap›lan e¤itim-ö¤retim faaliyetleri, ö¤rencilerin bilimsel süreç be-
cerilerinin gelifltirilmesi için son flanst›r. Çünkü bir çok ö¤renci birinci s›n›f› bitirince
Türkçe-Matematik (TM), Türkçe-Sosyal (TS), Dil gibi fizik ve fen derslerinin olmad›¤›
ya da çok az oldu¤u branfllar› seçmektedirler. Fizik derslerinin verildi¤i Matematik-
Fen (MF) branfl›n› seçen ö¤renciler ise di¤er ö¤renciler gibi lise 3. s›n›ftan, hatta lise 2.
s›n›ftan itibaren üniversite s›nav›na haz›rlanmaya yönelik çal›flmalar yapt›klar› için
derslerde araflt›rma, inceleme, gözlem ve deneyler yaparak bilgiye ulaflmak gibi vakit
alan faaliyetlerde bulunmak istememektedirler. Bu durumda bilimsel süreç becerileri-
nin gelifltirilmesi, konular›n laboratuvar ortam›nda yaparak yaflayarak ifllenebilmesi
için en uygun seviye lise 1. s›n›f seviyesidir. Kitap yazarlar›n›n, bu durumu göz önün-
de bulundurularak lise 1 Fizik ders kitaplar›nda daha çok deneysel aktiviteye yer ver-
mesi olumlu bir yaklafl›md›r. Ancak, ö¤retimin etkilili¤i ve kalitesi, deneylerin niceli-
¤inden çok niteli¤iyle iliflkilidir. Örne¤in çok say›da kapal› uçlu deneye yer vermek, bi-
limsel çal›flmaya yatk›n, yetenekli ö¤renciler için s›k›c› olabilirken, çok say›da hipotez
test etme türünde deneye yer vermek de bilimsel çal›flmaya yatk›n olmayan ö¤rencile-
ri dersten so¤utabilir. Aç›k uçlu, kapal› uçlu ve hipotez test etme deneyleri, konunun
gerektirdikleri, araç-gereç imkanlar› ve ö¤renci düzeyi gibi parametreler göz önünde
bulundurularak tercih edilmelidir. Bu tercih kitap yazar›ndan çok ö¤retmene b›rak›l-
mal›d›r. Deneylerin içerikleri oluflturulurken, deneylerin içeriklerinin, konuyla uyum-
lulu¤una, deneylerin istenilen sonuçlar› verir nitelikte olmas›na, deneylerde kullan›la-
cak araç ve gereçlerin tam ve eksiksiz verilmesine, deney düzene¤inin kurulabilmesi
ve deneyin yürütülebilmesi için gerekli talimatlar›n ve flekillerin anlafl›labilir olmas›-
na, ö¤rencilerin sa¤l›¤›n› tehlikeye atabilecek k›s›mlar içeren deneylerde, gerekli uya-
r›lar›n yap›lmas›na dikkat edilmelidir. Ve deneyler formaliteyi yerine getirmek için de-
¤il, gerçekten gerekli oldu¤u için ders kitaplar›nda yer almal›d›r. 
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Bu araflt›rmada sunulanlar, lise fizik ders kitaplar›n›n; biçim, dil ve anlat›m, bi-
limsel do¤ruluk, e¤itsel tasar›m, kavram yan›lg›lar› ve bilimsel hatalar, bilimsel mo-
deller ve modelleme, ölçme de¤erlendirme ve deneysel aktiviteler yönünden incelen-
di¤i bir projenin küçük bir parças›d›r. Ders kitaplar› genellikle befl y›ll›k bir süre için
kullan›lmak üzere bas›lmaktad›rlar. Yani bir ders kitab›yla en az befl kuflak ö¤renim
görmektedir. Ço¤u zaman ders kitaplar›nda yaz›lanlar mutlak do¤rular olarak görül-
dü¤ünden, kitaplardaki her hata genetik bir hastal›k gibi nesilden nesile yay›lmakta-
d›r. Bu nedenle ders kitab› incelenmesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik çal›flma-
lara ihtiyaç vard›r.
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A STUDY ABOUT LABORATORY ACTIVITY AT FIRST
GRADE HIGH SCHOOL PHYSICS TEXT BOOKS

Burak Ka¤an TEM‹Z*
Mustafa TAN**

AAbbssttrraacctt

This study was conducted to review current high school physics textbo-
oks which were published by  different private publishers and ministry of edu-
cation . Laboratory activity which contains textbooks were reviewed according
to criterion that proper of topic, easy to result, existence of tool and equipment
list, being of instructions which necessary to set and conduct the experiment,
existence of instructions which warn student to hazard. And laboratory activity
was also classified according to open ended, proving and testing hypothesis. As
a result of this classification the degree of compatible with contemporary phy-
sics education and condition of our country have been discussesd.

KKeeyy  WWoorrddss:: Textbook review, night grade physics lesson, laboratory
experiment
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