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Fen Bilimlerinin ĐçeriğiFen Bilimlerinin Đçeriği

�Olgular
�Kavramlar
�İlke ve Genellemeler�İlke ve Genellemeler
�Kuramlar ve Doğa Kanunları

3

KavramKavram

• Tanımı değişik şekillerde yapılabilen kavram 
“soyut” bir kelimedir.

• Đnsan zihninde anlamlanan, farklı obje ve • Đnsan zihninde anlamlanan, farklı obje ve 
olguların değişebilen ortak özelliklerini 
temsil eden bir bilgi formu/yapısıdır; 
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Kavram Nedir?Kavram Nedir?

• Yaşantı sürecindeki deneyimlerimiz 
sonucunda iki veya daha fazla varlığı 
ortak özelliklerine göre bir arada ortak özelliklerine göre bir arada 
gruplayıp diğer varlıklardan ayırt 
ederek zihnimizde bir düşünce birimi
olarak depolarız. Bu düşünce 
birimlerine kavram denir (Çepni, 2006).
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Örnek:Örnek:
• Taş (cansız, katı ….)
• Balık (canlı, suda yaşar, yumurtlayarak ürer ….)
• Su (cansız, sıvı, renksiz ….)
• Kuş (canlı, tüylü, uçar, yumurtlayarak ürer ….) 
• Toprak (katı, cansız …..)• Toprak (katı, cansız …..)
• Yarasa (canlı, uçar, memeli ….)

Örneklerdeki varlıklar belli bir özellik, örneğin 
canlılık özeliği öne çıkarılarak gruplandırılırsa 
balık, kuş ve yarasa canlı varlıklar kümesini 
oluşturur. Burada canlı varlık kavramdır.
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• Gerçek dünyada kavramların kendilerini 
değil onları somutlaştırmak için kullanılan 
örnekleri görebiliriz.

• Balık kavramı
–Somut örneği: Palamut, lüfer, mezgit

Kuş Kavramı:

Somut örneği: Papağan, serçe, martı
7

• Alanınızla ilgili  
kavramlara örnekler verir 
misiniz?misiniz?



• Varlık, nesne olay ya da olguların 
gruplandırılması ile ortaya çıkan 
kavramlar bilgilerin yapı taşlarıdır.
Bu, bilgiyi bilimsel bilgi konumuna Bu, bilgiyi bilimsel bilgi konumuna 
yükselten bir gruplandırmadır.
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Kavramların Yararları Nelerdir?Kavramların Yararları Nelerdir?
� Çevrenin karma şıklığını  azaltır.

� Nesnelerin tanınmasını kolayla ştırır.

� Nesne/ olaylarla her kar şılaşmada yeniden ö ğrenme gere ğini 
azaltır.

� Etkinlikleri planlama ve onlara yön vermeye yardım eder.

� Nesne/ olay sınıflarını ili şkilendirme ve sıralandırmaya yardımcı 
olur.

� Düşünmeyi kolayla ştırma ve kesinle ştirmeyi sa ğlar.

� Sağlıklı ileti şim için gereklidir.
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Kavram ÖğrenmeKavram Öğrenme
• Kavramlar tanımlamayla öğretilebilecek 

bilgi parçaları değildir.

• Kavram öğrenmede basit bir günlük • Kavram öğrenmede basit bir günlük 
kavram ya da çok karmaşık bir bilimsel 
kavramın öğrenilmesinde pozitif ve negatif 
yönleriyle (benzerlik ve farklılıklarıyla) 
kavramı tanıma ve farklı kavramları 
birbrinden ayırma süreci işletilir.
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Kavram Geliştirme SüreçleriKavram Geliştirme Süreçleri

1.Genelleme

Varlıkları ortak özelliklerine göre bir 
grupta toplama, kavramın örneklerini bir 
araya getirerek kavramla ilgili genel bir araya getirerek kavramla ilgili genel bir 
ilkeye ulaşma ve kavramı adlandırma

Genelleme hataları:

Fazla genelleme

Az genelleme
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Kavram Geliştirme SüreçleriKavram Geliştirme Süreçleri

2. Ayırım
Genellemenin tersine benzemeyen 

farklı özelliklerin tanımlanması ve 
buna göre kavramın fark edilmesidir.buna göre kavramın fark edilmesidir.

3. Tümevarım
Özel durumları inceleyerek onlardan 

genel hale gitme ve çıkarımda 
bulunma.
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Kavram Geliştirme SüreçleriKavram Geliştirme Süreçleri

4. Tanımlama
Kavramın özelliklerini sözcüklerle 
anlatma 

5. Tümdengelim
Genel halin tanımlanıp, özel örnekler 

üzerinde inceleme yapma
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KAVRAM ÖĞRETİMİKAVRAM ÖĞRETİMİ

– SUNUŞ YOLUYLA KAVRAM ÖĞRETİMİ

– BULUŞ YOLUYLA KAVRAM ÖĞRETİMİ– BULUŞ YOLUYLA KAVRAM ÖĞRETİMİ
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Sunuş Yoluyla Kavram ö ğretilirkenSunuş Yoluyla Kavram ö ğretilirken
aşağıdaki adımlar izlenir:aşağıdaki adımlar izlenir:

• Kavramın adı verilir.
• Kavramın tanımı yapılır.
• Kavrama örnekler verilir.• Kavrama örnekler verilir.
• Kavrama örnek olmayanlar verilir.
• Kavramın kritik özellikleri tanımlanır.
• Öğrencilerin kavrama kendi örneklerini vermesi 

sağlanır .
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Bulu ş Yoluyla Kavramlar ö ğretilirkenBulu ş Yoluyla Kavramlar ö ğretilirken
aşağıdaki adımlar izlenir:aşağıdaki adımlar izlenir:

• Konu başlığı genel olarak verilir.
• Kavramın kritik özelliklerini tanımlayan örnekler 

verilir.
• Verilen örneklerdeki ortak ve ayırt edici özellikler • Verilen örneklerdeki ortak ve ayırt edici özellikler 

öğrencilere buldurulur.
• Bu kritik özelliklere dikkat çekilir.
• Bu özelliklere sahip kavram öğrencilerle 

tanımlanır.
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KAVRAM YANILGILARI

KAVRAM YANILGILARIKAVRAM YANILGILARI

• Kavram yanılgıları öğrencilerin bilimsel olarak 
kabul edilen kavramlara alternatif olarak 
geliştirdikleri kavramlardır. 

• Öğrencilerin deneyimleri sonucu edindikleri bu • Öğrencilerin deneyimleri sonucu edindikleri bu 
alternatif kavramlar yeni konuların anlaşılmasında 
zorluk yaratmakta ve anlamlı öğrenmeyi önemli 
ölçüde engellemektedir (Tekkaya, Balcı, 2003).
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Kavram yanılgısı bireyin doğru olarak kabul edip
birçok beceriyi sergilemede kaynak olarak
kullandığı yanlış kavramlar ya da öğrenmelerdir. 

Kavram yanılgısıRastgele yapılan hata

Kavram yanılgılarıKavram yanılgıları
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KAVRAM YANILGILARI NASIL DÜZELT İLİR?KAVRAM YANILGILARI NASIL DÜZELT İLİR?

• Öğrencilerin kavram yanılgıları tespit edilmelidir. 

• Öğrenciler arasında bir tartışma ortamı 
yaratılarak sahip oldukları kavram yanılgıları ile 
yüzleşmeleri sağlanmalıdır. yüzleşmeleri sağlanmalıdır. 

• Bilimsel yaklaşım ve modellerle öğrencilere 
bilgilerin yeniden yapılandırılması ve 
özümsenmesi için yardımcı olunmalıdır.
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• Kavram yanılgılarının tespit 
edilmesi ve giderilmesi sizce 
neden önemlidir? 
Gerekçeleriyle açıklar Gerekçeleriyle açıklar 
mısınız?

Kavram öğretimi ve yanılgılarının Kavram öğretimi ve yanılgılarının 
giderilmesi için;giderilmesi için;

–Anlam Çözümleme Tabloları

–Kavram Ağları

–Kavram Haritası–Kavram Haritası

–Kavramsal Değişim Metinleri

–Kavram Karikatürleri

–Analoji

kullanılabilir.
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Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT)Anlam Çözümleme Tabloları (AÇT)

• Anlam Çözümleme tablosu ilk kez ABD’li bilim 
insanlarınca “semantik özellikler analizi” terimiyle 
literatüre girmiştir. 

• Varlık veya nesnelerin özelliklerinin sınıflanması • Varlık veya nesnelerin özelliklerinin sınıflanması 
amacıyla öğrencilerin de katıldığı bir etkinlik ile  
iki boyutlu olarak geliştirilen çizelgelerdir. 
Tablonun bir boyutunda özellikleri çözümlenecek 
olan varlıklar veya kavramlar, diğer boyutunda 
özellikler sıralanır.
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AÇT hazırlanırken izlenecek aşamalar:AÇT hazırlanırken izlenecek aşamalar:

• Öğretmen bir konu seçer.

• Konu başlığı tahtaya yazılır. (ör: madde ve 
özellikleri)

• Öğrenciler bulabildikleri kadar çok madde adı 
bulurlar ve bunlar tahtaya yazılır. (ör: taş, su, 
demir …)demir …)

• Bu maddelerin özellikleri sorulur ve bunlar tahtaya 
sıralanır (ör: katı, sıvı, gaz, suda yüzer, batar, 
yumuşak, karışım …)

• Tahtaya iki boyutlu çizelge hazırlanır.(maddeler-
özellikleri)

• Öğrencilerden bir özelliğin bir maddede varlığını 
işaretlemeleri istenir.
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Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili Hayvanlar ve özellikleri ile ilgili 
“Anlam Çözümleme Tablosu”“Anlam Çözümleme Tablosu” örneğiörneği

• (Taşkın 137, AÇT örneği)
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Maddelerin asitlik ve bazlıkları ile ilgili Maddelerin asitlik ve bazlıkları ile ilgili 
“Anlam Çözümleme Tablosu”“Anlam Çözümleme Tablosu” ÖrneğiÖrneği

• (Taşkın 137, AÇT örneği)
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Kavram Ağları (KA)

• Kavram ağları, öğrencilerin izlenimlerini, 
düşüncelerini ders kitabı, dergi, ansiklopedi 
vb. öğretim araçlarındaki kavram ve ilkelere 
uyumlu bir biçimde sergileyen bir grafik uyumlu bir biçimde sergileyen bir grafik 
araçtır.



KAKA hazırlanırken izlenecek aşamalar:hazırlanırken izlenecek aşamalar:

• Öğretmen derste işlenecek bir konuya merkez oluşturacak bir 
kavramı ya da cümleyi tahtaya yazar (Ör. Maddenin halleri)

• Öğrencilerin bu kavramla ilgili sözcük bulmaları istenir ve bu 
kavramlar tahtaya yazılır (uçucu, yoğun, sıkıştırılabilir..)

• Öğrenciler bu sözcükleri anlam ve ilişkilerine göre gruplar. Her 
kümenin en az bir sözcük içermesi gerektiği hatırlatılır.kümenin en az bir sözcük içermesi gerektiği hatırlatılır.

• Sözcük öbekleri belirlenip tahtaya yazıldıktan sonra öğrencilerden 
her gruba bir ad bulmaları istenir. Küme adları tartışıldıktan sonra 
çizelge oluşturulur.

• Sözcüklerin bir kısmı oluşturulan kümelerden hiç birine tam 
uymayabilir. Bu sözcükler tablonun altına gruplamadan sıralanabilir. 
Gruplama ve kümeye ad bulma etkinliği sürdürülerek daha geniş bir 
tablo yapılabilir.

Maddenin halleri ile ilgili Maddenin halleri ile ilgili “Kavram Ağı”“Kavram Ağı” örneğiörneği

Dolaşım sistemi ile ilgili “Dolaşım sistemi ile ilgili “Kavram Ağı”Kavram Ağı” örneğiörneği Hücre ile ilgili Hücre ile ilgili “Kavram Ağı”“Kavram Ağı” örneğiörneği

• Taşkın 139 KA örneği
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Kavram Haritası Kavram Haritası 

• Kavram haritaları ilk kez ABD’li eğitimci Joseph D. 
Novak ve arkadaşlarınca geliştirilmiştir.

• Kavram haritaları bir konuya ilişkin kavramlar ve • Kavram haritaları bir konuya ilişkin kavramlar ve 
bu kavramlar arasındaki ilişkilerin iki boyutlu 
olarak şematize edildiği grafiksel çizelgelerdir.

• Kavram haritaları öğrencilerin kavramlar 
arasındaki ilişkileri görebilmesi ve bilgileri örgütlü 
biçimde öğrenebilmesi amacıyla kullanılır.
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Kavram Haritası Kullanmanın YararlarıKavram Haritası Kullanmanın Yararları

• Fen-teknoloji öğretiminde anlamlı 
öğrenmeyi sağlar.

• Fikirlerin görsel sunumunu sağlar.• Fikirlerin görsel sunumunu sağlar.

• Bireysel farklılıklara hitap eder.

• Bilgileri organize etme ve kavramları 
sentezlerle birleştirme yeteneğini geliştirir.
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• Pek çok değişik konu, öğretim aşaması ve not seviyesi 
için uygundur.

• Öğrenilmesi,öğretilmesi ve kullanılması kolaydır.

• Kapsam oluşturulması ve bütünleştirilmesinin 
değerlendirilmesinde kolaylıkla kullanılabilir.

• Kavram haritaları,öğrenci merkezli,öğrenci aktif 
yöntemlerdir ve öğrenciyle öğretmen tartışarak bir 
haritayı oluşturduklarında öğretmen öğrenci etkileşimini
teşvik eder.

• Kavramlar arasındaki doğrusal ilişkileri tanımlamalarına 
yararlı bir alternatif oluşturulur. Bir sistem içindeki 
ilişkileri göstermesinde yararlı alternatiflerdir.
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KHKH hazırlanırken izlenecek aşamalar:hazırlanırken izlenecek aşamalar:

• Öğretilecek konunun tüm kavramları tahtaya 
listelenir.

• En genel kavram en üstte, eşit kavramlar aynı 
satırda ve diğerleri genellik derecelerine göre 
azalan sırada sıralanır.azalan sırada sıralanır.

• Kavramlar kutu ya da yuvarlak içine alınır.

• Đki kavram arasındaki ilişkiyi göstermek üzere 
harita üzerinde iki kutu bir çizgi ile birleştirilir ve 
aradaki ilişki ifadesi çizgi üzerine birkaç sözcük ile 
yazılır. Đlişkiler kutu içerisine alınmaz. Đlişkinin 
yönü önemli ise belirtilecek ilişki yönü ok ile 
gösterilir.
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Madde ile ilgili “Madde ile ilgili “Kavram HaritasıKavram Haritası” Örneği” Örneği

• Çepni 96,97 KH örneği
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Değişik kavramlarla ilgili genel bir Değişik kavramlarla ilgili genel bir 
““Kavram HaritasıKavram Haritası” örneği” örneği

Göz ve kısımları ile ilgili “Göz ve kısımları ile ilgili “Kavram HaritasıKavram Haritası” Örneği” Örneği
Kavram Haritalarının Dersin Değişik Kavram Haritalarının Dersin Değişik 

Aşamalarında KullanılmasıAşamalarında Kullanılması

• Kavram haritaları öğretim modelinin her aşamasında 
uygulanabilir bir araçtır.

• Konular işlenirken başlangıç, geli şme, açıklama ya da • Konular işlenirken başlangıç, geli şme, açıklama ya da 
değerlendirme aşamasında kullanılabilir.

• Kavram haritaları aynı zamanda ,öğrencilerin konular 
arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olan, üniteler ya 
da bölümler arasındaki geçi ş görevini de üstlenir. 
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• Başlangıç aşamasında öğrencilerin 
hazırbulunuşluğunu ortaya çıkarır. Kavram 
yanılgılarının belirlenmesini sağlar.

• Araştırma aşamasında öğrencilerin kavram • Araştırma aşamasında öğrencilerin kavram 
değişikliklerine ilişkin görüşlerini sergilemelerine 
olanak verir. Bu aşamada öğrencilere bir kısmı 
tamamlanmış harita verilebilir.

• Açıklama aşamasında öğrencilerin bir kavramdan 
ne anladıklarını görsel olarak yansıtmalarını 
sağlar.
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• Geliştirme aşamasında öğrencilerin yeni 
öğrendikleri kavramlarla ilgili düzeltme ve 
düzenleme yapmalarını sağlar. Bu aşamada 
açıklama aşamasında çizdikleri kavram haritası 
yeniden kullanılabilir.yeniden kullanılabilir.

• Öğrencilerin bir kavramı ne kadar anladıklarını 
belirlemek amacıyla değerlendirme aşamasında 
kullanılabilir.
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Kavram haritası öğeleri bakımından uygun 
bir puanlama ile not olarak 
değerlendirilebilir.

• Kavramlar

• Đlişki cümleleri

• Aşamalılık (hiyerarşi)

• Çapraz bağlar

• Örnekler 
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Kavram Haritası Oluşturma Etkinliği

• Özel öğretim yöntemleri dersi 
denilince aklınıza gelen kavramlar 
nelerdir?nelerdir?

• Grup arkadaşlarımızla birlikte bu 
kavramlardan oluşan bir kavram 
haritası oluşturalım.
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• Grup arkadaşlarınızla 
birlikte size verilen 
haritadaki her kavramı 
ve bağlantıyı bilimsel ve bağlantıyı bilimsel 
açıdan doğru ve yanlış 
olup olmadığını nedenler 
ileri sürerek tartışınız.
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Kavramsal De ğişim Metinleri (KDM)

– Kavramsal değişim metinleri bilimsel olarak doğru olan 
bilgilerle kavram yanılgıları arasındaki çelişkileri açık bir 
şekilde ortaya koyan metinlerdir.

– Metinlerde öncelikle öğretilecek konuyla ilgili 
öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının neler öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının neler 
olduğu belirtilir, daha sonra bunların yetersiz veya yanlış 
oldukları açıklama veya örneklerle ispat edilir. Bu şekilde 
öğrencinin kendi bilgisinin yanlışlığının farkına varması 
sağlanarak kavramsal değişim gerçekleştirilmeye 
çalışılır. 

– Bu metinler öğrencilerin kendi düşünceleri ile bilimsel  
gerçekler arasındaki uyumsuzluktan haberdar olmaları 
ve var olan yanılgıların neden yanlış olduğunu bilmeleri 
açısından önemli bir role sahiptir. 

Bu bilgilerin değiştirilebilmesi için öğrencilerin;

– Bilgilerin yanlışlığı konusunda ikna edilmeleri
gereklidir.

– Hatalı bilgilerin yerine konulacak bilgiler yeteri – Hatalı bilgilerin yerine konulacak bilgiler yeteri 
kadar açık ve net olmalıdır.

– Yeni edinilen bilgi öğrenci açısından mantıklı ve 
tutarlı olmalıdır.

– Yeni bilgi öğrenci açısından kullanışlı olmalıdır.

• Öğrencilerin sahip olduğu hatalı bilgilerin 
doğru olanlarla değiştirilmesine “kavramsal 
değişim” denir.

• Bu amaçla kavramsal değişim metinleri
sıklıkla kullanılır.



• Kavramsal değişim metinlerinde, öğrencilerin 
sahip oldukları kavram yanılgıları yazılır ve bu 
kavramların yanlışlığı ve yetersizliği açık ve 
anlaşılır bir ifade ile vurgulanır. Öğrenciler bu 
kavramın hatalı olduğu konusunda ikna edilince kavramın hatalı olduğu konusunda ikna edilince 
doğru kavram uygun örneklerle açık ve anlaşılır 
bir şekilde ifade edilir. Öğrenci metinde 
yazılanlarla kendi bildiklerini, inandıklarını 
karşılaştırır ve yanlış inanışı doğrultusunda 
düzeltmeye çalışır.

Örnek Bir Kavramsal Değişim Metni

• “Asitler her türlü maddeyi yakar ve eritir. Eğer bu
ifade doğru olsaydı asitlerisaklamak ve taşımak sorun
olurdu. En kuvvetli asitler bile cam ya da plastik kaplarda
taşınabilmektedir. Midede yemeklerin sindirim için 
parçalanması evresinde kuvvetli bir asit olan hidroklorik
asidin (HCl) 1 molarlık çözeltisi işe koşulur. Asitler her asidin (HCl) 1 molarlık çözeltisi işe koşulur. Asitler her 
şeyi yakıp eritseydi, şu anda midemiz olmazdı. Günlük 
yaşam içinde kullanılan, yenilen limon, sirke, ekşi elma, 
üzüm, ekşimiş süt gibi birçok maddenin içinde zayıf 
asitler vardır. Demek ki asitler tüm maddeleri yakma
ve eritme özelli ğine sahip de ğildirler .”

• Örnek:İş-Güç-Enerji

Fen ve teknoloji öğretiminde sıklıkla karşılaşılan kavram 
yanılgıları ya da karıştırılan bazı kavramlar aşağıda 
sıralanmıştır.

� kütle – ağırlık
� yoğunluk/özkütle – özgül ağırlık
� bileşik – karışım� bileşik – karışım
� madde – cisim
� ısı – sıcaklık
� erime - çözünme

Kavram Karikatürleri

• Brenda Keogh ve Stuart Naylor tarafından 1990’lı yıllarda geliştirilen 
kavramsal karikatürler; günlük yaşamdan bilimsel bir olayı karikatür 
biçimindeki karakterler yardımıyla tartışma biçiminde ifade eden ve 
olaya ilişkin farklı bakış açıları sunar.

• Bu araçlar öğrencilerin düşüncelerini ortaya çıkarmak ve öğrencileri 
tartışmaya teşvik etmek için bir başlangıç noktası olarak tartışmaya teşvik etmek için bir başlangıç noktası olarak 
kullanılabilmektedir.

• Kinchin (2004)’e göre kavram karikatürleri; sınıf tartışmalarında 
konuya odaklanmayı ve katılımı sağlayan yararlı araçlardır.

• Fen ve teknoloji eğitiminde yapılandırmacılığı temel alır.



Keogh, Naylor ve Wilson (1998)’a Göre Kavram 
Karikatürlerinde;

• Her yaştaki ö ğrenene çekici ve ulaşılabilir gelmesi için kısa metinler
kullanılır.

• Öğrenenlerin bilimsel bilgiyle günlük ya şam arasında olu şturdu ğu 
ili şkilerin do ğrulu ğunu sorgulayabilmesi için bilimsel dü şünceler 
günlük olaylara uygun olarak tasarlanır.

• Öğrenenlerin birçok farklı dü şünceyi savunması mümkün oldu ğundan, 
alternatif dü şünceler geli ştirmeye ve yanlı ş anlamaları gidermeye
yönelik ara ştırma temelli olmalıdır.

• Karikatür içeri şinde yer alan karakterler tarafından ileri sürülen 
düşünceler , öğrencilerin do ğru dü şünceye kolayca ula şamamaları ve 
öğrencilerin zihninde bili şsel çatı şma yaratılabilmesi için eşit olasılıkta 
düzenlenmelidir .

Dabell (2004)’e göre kavram karikatürleri;

• Öğrencilerin fikirlerini sorgular, düşüncelerini genişletir.

• Alternatif görüş açılarını gösterir.

• Tartışma ortamının oluşması için uyarıcı görevi yapar.

• Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmelerinde • Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmelerinde 
onlara yol gösterir.

• Belirsizlikleri ve yanlış kavramaları ortaya çıkarır.

• Motivasyonu arttırır ve katılımı sağlar.

• Konuları birleştirme ve konuyu genişletme etkinliklerinde 
kullanılabilir.

FEN EĞİTİMİNDE KAVRAM 

KAR İKATÜRLER İNİN 

KULLANIMINA İLİŞKİN KULLANIMINA İLİŞKİN 

ÖRNEKLER

KÖMÜR GÖZLÜ, HAVUÇ BURUNLU ARKADAŞIMIZ KARDAN ADAM ÜŞÜR 
MÜ SENCE?

Onun üzerine paltoyu örtme, o 
erir.

Onun üzerine bu paltoyu 
koyacağım, üşümesini 

engelleyeceğim☺☺☺☺

Ben paltonun bir 
değişiklik yapacağını 

sanmıyorum.

- “Sizce hangi çocuk do ğru dü şünüyor?”

56



YILDIZLAR GÜNDÜZ NEREDE OLUYORLAR, BEN GÖREMİYORUM ����

Yıldızlar gündüz kaybolurlar çünkü 
sadece ay ışığını yansıtırlar.

Gündüz vakti gökyüzü çok 

Yıldızlar,  gündüzleri 
Dünya’nın diğer tarafına 

- “Sizce hangi çocuk do ğru dü şünüyor?”

Güneş geldiğinde yıldızlar 
gidiyorlar.

Gündüz vakti gökyüzü çok 
aydınlık olduğu için 

yıldızları göremiyoruz.

Dünya’nın diğer tarafına 
gidiyorlar

57

Bence kütlesi 
aynı kalacak.

SİZCE BURADAK İ YANLIŞLAR NELERD İR?
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KUŞLAR KANATLARINI 
KULLANMAZLARSA, SENCE NE OLUR?

59 60



BESİN ZİNCİRİNDE HANGİ ÇİÇEĞİN 
YAŞAMA ŞANSI DAHA YÜKSEK?

61 SİZCE HANGİSİ HAKLI? NEDEN? 62

SĐZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Annem gömleğimi 

ütülerken ütüden 

gömleğime sıcaklık 

geçti.

Bence ütüden 
gömleğe ısı geçince 
gömleğin ısısı arttı.

Ütüledi ğim gömlek, 
sıcak ütünün etkisiyle 

ısındı.

Bence ısıtılan 
gömleğin sıcaklığı 

arttı.

631 2

3

4

Isı: Bir maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu çekim potansiyel 
enerjileri ile kinetik enerjilerinin toplamına denir. Isı bir enerji türüdür. Diğer 
enerjilere dönüşebilir. Kalorimetre ile ölçülür.
Sıcaklık: Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin 
ölçüsüdür. Enerji olarak nitelendirilemez. Termometre ile ölçülür.
Bir madde ısı alırsa sıcaklık artar, ısı verir ise sıcaklık azalır.
Birbirleri ile temas halinde bulunan, sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı 
alış verişi olur. Sıcak madde ısı vererek soğurken, soğuk madde de bu ısıyı 
alarak sıcaklığı artar. Bu olay sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder.
Karikatürde anne ve bir çocuğun söylediği doğru iki çocuğun söylediği 
yanlıştır.

Doğru İfadeler:
Ütüledi ğim gömlek, sıcak ütünün etkisiyle ısındı (2) 
Bence ısıtılan gömle ğin sıcaklı ğı arttı (3)

Yanlış İfadeler:
Annem gömle ğimi ütülerken ütüden gömle ğime sıcaklık geçti (1) 
Bence ütüden gömle ğe ısı geçince gömle ğin ısısı arttı (4)

Ütüden gömle ğe sıcaklık de ğil ısı geçer. Ütüden gömle ğe ısı geçince 
ısı değil sıcaklık artar. 64
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Bence taşı 
sıvının içine 
hızla 
bıraktığın için 
su taştı....

Hayır, yavaş 
bıraksaydım da su 
taşardı. Çünkü 
kap ağzına kadar 

suyla dolu.
İkiniz de 
yanılıyorsunuz. 
Suyun taşmasının 
sebebi suya 
attığımız katı 
cismin bir hacme 
sahip olmasıdır.

Analojiler

• Analoji;bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, 
benzer olgularla açıklanmasıdır.

• Bilinen durum, kaynak; bilinmeyen durum ise hedeftir.
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• Bilinen durum, kaynak; bilinmeyen durum ise hedeftir.

• Hedefe ulaşmak  için varolan kaynaklardan çağrışımlar 
yapılır.

• Analoji yöntemi soyut ilkeleri açıklarken somut örnekler 
kullanmaktadır.



• Analoji, yabancılık çekilen bir olgunun bize tanıdık gelen 
bir olguya benzetilerek açıklanmasıdır.

• Öğrenmenin kalıcılığı için kavramların somutlaştırılması 
ve çocukların bildiği kavramlarla ilişkisinin kurulması 
gerekmektedir.
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gerekmektedir.

• Analojiler, öğrencilerin olgulara, kavramlara ilişkin sahip 
oldukları kişisel algıları ortaya çıkarmada, anlamada ve 
açıklamada güçlü bir araştırma aracı olarak da 
kullanılabilir.

Analog: Güneş sistemi Hedef kavram: Atom

Özellikleri Özellikleri

Paylaşılan özellikler

1- güneş, güneş sisteminde en büyük 1- çekirdek, atom kütlesinin çoğunluğunu 

+

-

ÇEKĐRDEK

ELEKTRON

GÜNEŞ

GEZEGENÖrnek
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kütleye sahiptir.
(Güneş)

oluştur
(Atom çekirdeği)

2- güneş, güneş sisteminin merkezindedir. 2- çekirdek atomun merkezindedir.

3- gezegenler güneşten daha küçüktür.
(Gezegen)

3- elektronlar çekirdekten daha küçüktür. 
(Elektron)

4- gezegenler güneşin etrafında 
yörüngede bulunur.

4- elektronlar çekirdek etrafında 
orbitallerde bulunur.

5- güneş ve gezegenler birbirini çeker 
(Kütlesel çekim)

5- elektronlar ve çekirdek birbirini çeker. 
(Elektrostatik çekim)

6- güneş sisteminin çoğunluğu boşluktur 6- atomun hacminin çoğunluğunu boşluk 
oluşturur.
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