1.GİRİŞ
1.1. Problem

Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin
bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır.
Öğrencilerin bilimsel kavramları ve bilimin doğasını, bilim adamları
tarafından kabul edilenden farklı şekilde anlamaları ile ilgili olarak
yapılan çalışmalar, literatürde farklı başlıklar altında verilmektedir:
Kavram yanılgıları, yanlış kavramalar, alternatif kavrama, ön kavrama,
alternatif yapı ve çocuk bilimi.
Fen eğitimi alanında, yanlış kavramalar üzerinde yapılan bazı
çalışmalar, ders kitaplarındaki ifade ve şekillerin yanlış kavramalara
neden olabileceğini de göstermiştir.
Sanger ve Greenbowe (1999), daha önce elektrokimya ile ilgili
olarak belirlenen 32 tane yanlış kavramaya neden olabilecek yanlış
açıklama ve resimlerin, inceledikleri 10 elektrokimya kitabında yer
aldığını belirtmişlerdir.
Papagergous ve Sakka (2000) çalışmalarında, inceledikleri ders
kitaplarında madde konusundaki yanlışlıklar ile öğretmenlerin ve
öğrencilerin sahip olduğu yanlış kavramalar arasında bir ilişki olduğunu,
öğretmenlerin tanımlamalarının ders kitaplarında açık ve net olmayan
bilgilerle uyuştuğunu belirtmişlerdir.
Pedrosa ve Dias (1999) ise, kimyasal denge ile ilgili olarak ders
kitaplarındaki ifadeleri mevcut yanlış kavramalarla karşılaştırmış ve
ders kitaplarında kullanılan dilin alternatif kavramaları arttırdığını ve
pekiştirdiğini bulmuşlardır.
Kılıç (2001), son yıllarda atom ve moleküllerle ilgili yanlış
kavramalar konusunda çok fazla çalışma yapıldığını ve bu çalışmalar
sonucunda, ders kitaplarının da yanlış kavramalara neden olan
kaynaklardan biri olduğunu belirtmektedir.
Fen eğitimi ilkokulda Fen Bilgisi dersleriyle başlar. Bu ders; fizik,
kimya ve biyoloji konularını içerdiği için, bir anlamda fen bilgisi öğretimi
fizik, kimya, biyoloji öğretiminin başlangıcı sayılır (Akgün, 1996). Fen
öğretiminin temelini oluşturan temel kavramların ilköğretim birinci ve
ikinci kademe fen derslerinde doğru öğretilmesinin önemi araştırmacılar
tarafından da vurgulanmıştır. (Sökmen & Bayram ,1999). Çünkü burada
öğrenilecek kavramların büyük çoğunluğu, daha sonraki kademeler için
ön koşul öğrenmeleri oluşturmaktadır. Bu ön koşul öğrenmelerin
öğrenciler tarafından tam anlaşılmaması veya bu konulara ilişkin
öğrencilerde yanlış kavramaların oluşması; öğrencilerin, ilerideki fizik,
kimya, biyoloji derslerindeki öğrenmelerinde olumsuzluklar yaşamasına
neden olabilecektir. Bu nedenle, Fen Bilgisi
ders kitaplarında

öğrencilerin yanlış kavrama ve anlamlı olmayan öğrenmelerine neden
olabilecek durumların belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması
gerekmektedir.

1.2.Amaç
1.2.

Bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1- 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Fen Bilgisi derslerinde
yararlanılması uygun görülen Fen Bilgisi ders kitaplarının, kimya ile
kısımlarında yanlış ve eksik bilgi içeren ifadeler ve şekiller var mıdır?
Varsa bunlar nelerdir?
2- Belirlenen ifade ve şekillerin geçtiği kimya konuları ile ilgili olarak,
yapılan yanlış kavrama çalışmalarında belirlenen yanlış kavramalar
nelerdir?
3- Fen Bilgisi ders kitaplarında hatalı olarak belirlenen ifade ve şekiller,
bu yanlış kavramalara neden olabilir mi?

1.3. Önem

Ülkemizde 2001-2002 eğitim-öğretim yılında, Kasım 2000 basımlı
“İlköğretim Okulları Fen Bilgisi Dersi Öğretim Programları”
uygulanmaya başlanmış (M.E.B., 2000), fakat “programa” uygun ders
kitabı basılamadığından, derslerde 1992 basımlı Fen Bilgisi “programına”
uygun ders kitaplarından yararlanılmıştır (M.E.B., 2001) . Çalışma, yeni
basılacak Fen Bilgisi ders kitaplarında kimya ile ilgili kısımların, öğrenci
zihninde yanlış kavramalara neden olmayacak şekilde düzenlenmesine
katkı getirebileceğinden önem taşımaktadır. Ayrıca Yılmaz ve
arkadaşlarının (1998) belirttiği gibi, ülkemiz eğitim sisteminde, ders
kitapları ile ilgili araştırmaların devam etmesi ve bir ders kitabından
beklenilenin ne ölçüde gerçekleştirebildiğinin ortaya çıkarılması eğitim
sistemimizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.

1.4. Sınırlılıklar

1- Ders kitaplarında incelenen kısım, kimya konuları ile sınırlıdır.
2-Elde edilen sonuçlar, literatürden incelenen kimya ile ilgili yanlış
kavrama çalışmalarıyla sınırlıdır.
3-Çalışma incelenen Fen Bilgisi ders kitaplarıyla sınırlıdır.

1.5. Sayıltılar

1- Ders kitaplarında yer alan ifade ve şekiller, kimyada yanlış
kavramalara neden olabilir.

2. YÖNTEM
2.1. Çalışmanın evren ve örneklemi:

Çalışmanın evrenini, satışta olan tüm Fen Bilgisi ders kitapları
oluştururken; örneklemi, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında, Talim
Terbiye Kurulu tarafından Fen Bilgisi derslerinde yararlanılması uygun
görülen ders kitapları oluşturmaktadır (M.E.B., 2001).

2.2. Çalışmanın modeli: İlişkisel tarama modeli.
2.3. Çalışmada izlenen yol:

1- Örneklemdeki ders kitaplarının kimya ile ilgili konu ve üniteleri
incelenmiş ve yanlış ve eksik bilgiler içeren ifadeler ve hatalı şekiller
belirlenmiştir.
2- Belirlenen ifade ve şekillerin yer aldığı konularla ilgili olarak yapılmış
yanlış kavrama çalışmaları incelenmiştir.
3- Ders kitaplarında bulunan ifade ve şekillerin hangi yanlış
kavramalara yol açabileceği belirlenmeye çalışılmıştır.

2.4. Veri çözümleme: Döküman analizi.

1- Demirin, kurşunun alüminyumun, oksijen gazının yapısı nasıldır? Bu sorulara
basit bir örnekle cevap bulmaya çalışalım. Bu örneği yaparken elimizde yeterli
tekniğin bulunduğunu kabul edelim. Bir alüminyum levhayı ikiye bölelim.
Parçalardan birini alıp tekrar ikiye bölerek bölme işlemlerini bu şekilde devam
ettirelim. Sonunda öyle bir noktaya geliriz ki, bölme işlemini daha fazla
sürdüremeyiz. Alüminyumun bütün özelliğini taşıyan en küçük parçasına atom
diyoruz. Atom maddenin en küçük yapıtaşı olduğuna göre maddenin özelliklerini
aynen gösterecektir. Alüminyum levhanın özelliklerini alüminyum tozları, hatta
bir tane alüminyum atomu aynen gösterir (Cemre yay. s.13, Öğün yay. s.10).
2- Bir elementin bütün özelliklerini gösteren en küçük birimine atom adı verilir.
Klor molekülü, klorun bütün özelliklerini gösteren iki taneciğe ayrılabilir. Bu
taneciklerden her biri klor atomudur (Öğün yay. s.11).
3-Maddeleri bölerek daha küçük tanecikler elde edebiliriz. Maddenin art arda
bölünmesi işleminin sonsuza kadar sürdürülmesi pratikte mümkün değildir. Ancak
sonsuza kadar bölme işlemini devam ettirdiğimizde, bir yapı birimi ile elde ederiz.
Bir maddenin bütün özelliklerini taşıyan bu en küçük taneciğine, o maddenin
yapıtaşı denir. Atom bir elementin (demir, bakır, civa, hidrojen, oksijen vb.) bütün
özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir (Ders Kit. A.Ş. s.13).

3. BULGULAR
Yanlış kavrama-1: Bir elementi oluşturan atomlardan bir tanesi, o elemente ait
makroskopik özelliklerin tümüne sahiptir (Ben-Zwi, Eylon, Silberstein 1986).

İFADELER
5.SINIF

1- Bir element bölme, kırma, seyreltme gibi işlemlerle parçalara bölünebilir. Ard
arda yapılan bölme işlemi sonunda ulaşılabileceği düşünülen en küçük parçada bu
maddenin özelliklerini taşır. Örneğin; bir bakır tel ard arda bölündüğünde
ulaşılabilecek en küçük parça bakırın özelliklerini taşır. Atom, bir elementin tüm
özelliklerini taşıyan en küçük parçasıdır (M.E.B. s.64, Yıldırım yay. s.99, Tekışık
yay. s.87).
2-Elementlerin kendi özelliklerini taşıyan en küçük taneciklerine atom denir (Ders
Kit. A.Ş. s. 108, Cemre yay. s.92 ).
3- Bakır tozu, en küçük parçacığa kadar parçalanırsa, sonuçta yine bakır taneciği
elde edilir. Benzer bir şekilde demir tozu sürekli parçalandığında da demir
taneciğine ulaşılır. Örneklerden de anlaşılacağı gibi, her element kendi özelliklerini
taşıyan taneciklerden oluşmuştur. Bir elementin tüm özelliklerini taşıyan en küçük
birimine atom denir (Altın yay. s.89, Sürat yay. s.104).
4- Demir tozlarının içindeki bir demir tozu incelenirse demirin özelliklerini gösterdiği
görülür. Bir demir tozu daha küçük taneciklere bölünmeye devam edilirse, sonunda
demirin en küçük taneciğine ulaşılır. Gözle ve mikroskopla görülemeyen ve demir
elementinin bütün özelliklerini taşıyan en küçük paçasına atom denir (Bilim Kültür
yay. s.88)

Yanlış kavrama-2: Maddeyi oluşturan moleküllerden bir tanesi maddenin tüm
özelliklerini gösterir(Lee ve diğerleri, 1993).
İFADELER

5.SINIF
1-Birkaç atomun birleşmesiyle meydana gelen parçacıklara molekül denir.
Moleküller, o maddenin özelliklerini taşıyan en küçük birimleridir (Koza yay. s.97)
2- Bir madde bölme, kırma , seyreltme gibi işlemlerle parçalanarak bölünebilir. Ard
arda yapılan bu bölme işlemi sonunda ulaşılan aynı ya da farklı cins bağımsız
taneciklere molekül denir (M.E.B. s.65)
3- Molekül yapılı bileşiklerin kendi özelliğini taşıyan en küçük taneciği moleküldür
(Ders Kit. A.Ş. s.108)
4- Bir bardak suyu sürekli olarak ikiye bölelim. Sonunda su damlasını elde ederiz.
Bir adet su damlasının, art arda ikiye bölündüğünü düşünelim. Sonunda suyun en
küçük taneciğine ulaşılır. Bu tanecik suyun bütün özelliklerini taşıyan su molekülü
taneciğidir (Sürat yay. s.105; Yıldırım yay. s.100, Koza yay. s.98, Bilim Kültür yay.
s.89, Özer yay. s.91)

8.SINIF
1- İçinde 500 ml su bulunan behere bir damla klor çözeltisi koyarak karıştırdığımızı
düşünelim. Kloru oluşturan madde tanecikleri su içinde birbirinden uzaklaşarak
dağılırlar (Şekil 1-2). Böylece seyreltilmiş klor çözeltisi elde edilmiş olur. Bu
çözeltiden damla damla alarak içinde 500 ml su bulunan başka bir behere koyalım.
Seyreltme işlemini 3-4 defa yaparak, klorün bütün özelliklerini gösteren en küçük
yapı birimini elde ederiz. Elde edilen bu birim bir klor molekülüdür (Öğün yay. s.11).
2- İki veya daha çok atomdan oluşan ve maddelerin bütün özelliklerini taşıyan en
küçük taneciklerine molekül denir (Ders Kit. A.Ş. s.13)
3- Amonyak, esans, kırmızı toz boya gibi tuz ile şeker de suda çok küçük parçalara
ayrılıp dağılmaktadır. Dağılma süresince bu maddelerin kendilerine özgü koku, renk,
tat gibi özellikleri değişmez. Etrafa dağılıp yayılan parçacıklar bu maddelerin kendi
taneciklerdir. Bu tanecikler hangi maddenin ise, o maddenin renk, tat ve başka
özelliklerini taşırlar. Maddeyi oluşturan bu küçük parçacıklara molekül denir.
Moleküller, atom adı verilen çok küçük parçalardan yapılmış, birbirinden ayrı,
kapalı ve bağımsız, oluşturduğu maddenin özelliklerini taşıyan taneciklerdir (Özer
yay. s.109)

Yanlış kavrama-3: Madde ile onu oluşturan tanecik aynı şeyi ifade eder
(Sarıkaya, 2001)
İFADELER 8.SINIF

1- Kullandığımız yemek tuzu bir sodyum atomu ile bir klor atomundan yapılmıştır
(Özer yay. s.91).

Yanlış kavrama-4: Yörünge, orbital, enerji düzeyi ve kabuk kavramları birbiri
ile aynıdır (Nakiboğlu, Benlikaya, 2001)
İFADELER
5.SINIF
1- Çekirdeğin etrafında dönen elektronların dolandıkları yerlere yörünge denir
(Yıldırım yay. s.100, Özer yay. s.90, Tekışık yay. s.86).
2-Her atomda çekirdek ve bu çekirdeğin etrafında, enerji seviyeleri üzerinde
hareket eden elektronlar bulunur (Cemre yay. s.92)
3- Çekirdek çevresindeki enerji düzeylerinde ise negatif (-) elektrikle yüklü
elektronlar bulunur ( Bilim ve Kültür yay. s. 88)

8.SINIF

1-Elektronların üzerinde hareket ettikleri yörüngelere enerji düzeyi veya enerji
seviyesi denir. Her elektron, çekirdekten ancak belli uzaklıklardaki enerji
düzeylerinde bulunabilir. Atom; içinde, proton ve nötron bulunan bir çekirdek ile
onu saran elektron bulutundan oluşan küresel bir yapıdır (Tekışık yay. s.15).

Yanlış kavram-5: Atomun yapısını açıklamada en geçerli olan modeller, Bohr
atomu ve güneş sistemi modelidir (Nakiboğlu, yayınlanmamış çalışma).
İFADELER
8.SINIF
1- Atom güneş sistemine benzemektedir. Atom çekirdeği yerine Güneş, elektronlar
yerine de gezegenler düşünülebilir (Tekışık yay. s.15).
2-Her atomda, ortada bir çekirdek ve onun etrafında çok büyük bir hızla dönen
elektronlar bulunur (Öğün Yay. s.14, Ders Kit. A.Ş. s.15)
3- Bugünkü anlamda atomun yapısını Rutherford açıklamıştır. Bu modele göre, atomun
kütlesinin büyük bir kısmı çekirdek adı verilen küçük hacimde toplanır. Bu çekirdeğin
etrafında elektronlar bulunur. Atomun yapısını bu haliyle Güneş sistemine
benzetebiliriz. Güneş, çekirdeği; elektronlar ise gezegenleri temsil eder. Elektronlar
çekirdeğin çevresinde çeşitli enerji katmanlarında bulunur (Dörtel yay. s.14).
4- Modern atom modeline göre atomun kütlesi çekirdekte toplanmıştır (Cemre yay. s.15)
Elektronlar çekirdekten itibaren belirli enerji sevilerinde bulunmaktadır. Bu enerji
seviyeleri “n” ile gösterilir ve n =1, 2, 3 vb. tam sayılarla ifade edilirler. 1. Kabuk K, 2.
Kabuk L, 3. Kabuk M, şeklinde gösterilir. Herhangi bir enerji kabuğunda en fazla 2n2
elektron bulunur (Cemre yay. s.21, Ders Kit. a.ş. s.19)
5- Çekirdek, elektron denilen eksi yüklü parçacıklarla çevrilmiştir. Bütün atomların
yapılarında çekirdek ve bunu çevreleyen yörüngeler bulunur. Yörüngeler çekirdeğe
uzaklıklarına göre 1, 2, 3, 4 gibi tam sayılarla belirtilir. Her yörüngedeki elektron sayısı
2n2 ile belirlenir. n yörünge sayısını belirler (Özer yay. s.11).

Yanlış kavrama-6: Soy gazların kararlılığı, oktet kuralı ile açıklanır. Oktet
kuralına uyan atomlar kararlıdır (Taber, 1995).
İFADELER
8.SINIF

1- 1-Asal gazların kararlı yapıya sahip olması, bu elementlerin en dış enerji seviyelerinde
iki veya sekiz elektrona sahip olmasıdır (Dörtel yay. s.19) Atomların en dış enerji
sevilerinde 8 elektron varsa, kararlı yapıya sahiptir. Dış enerji katmanında elektron
sayısı 8’den az ise; bu elementler kararlı
yapıya sahip değildir (Dörtel yay. s.20)
2-En dış katmanında 8 elektronu olan atomlar kararlı yapıdadır. Kimyasal
tepkimelere girmeyen bu elementlere soy gaz denir (Özer yay. s.15, Ders Kit. A.Ş. s.20)
3- Soygazların, en dış enerji seviyelerinde 8 elektron olduğundan, bunlar kararlı
yapıya sahiptir..... Metaller, dış enerji seviyelerindeki elektronlarını vererek kararlı
yapıya sahip olmak isterler. Ametaller ise en dış enerji seviyelerine elektron alarak
kararlı yapıya sahip olmak isterler (Dörtel yay. s.56)
4- Asal gazların kararlı yapıya sahip olması bu elementlerin en dış enerji
seviyelerinde iki veya sekiz elektrona sahip olmasıdır.... Dış enerji katmanında elektron
sayısı sekizden az ise bu elementler kararlı yapıya sahip değildir. (Dörtel Yay. s. 20).

Yanlış kavrama-7: Oktet kuralı ile kimyasal bağ oluşumu açıklanabilir (Taber,
1995)
İFADELER
8.SINIF
1-İyonik bağ meydana gelirken atomlardan biri soy gaz düzenine benzeyebilmek için
elektron alır, diğeri ise elektron verir. Sonuçta her iki atom da elektron dağılımı yönünden
soygazların elektron dağılımı düzenine ulaşır (Özer yay. s.17).
2-Hidrojen kararlı bir elektron dağılımına ulaşmak ister. Bu nedenle hidrojen, en dış enerji
kabuğundaki elektron sayısını 2’ye tamamlamaya çalışır. Bunu da elektron alarak ya da
vererek gerçekleştirir (Cemre yay. s.21).
3-Elementlerin en dış enerji katmanını 8’e tamamlama eğilimi, atomların birbirine
bağlanmasını sağlar (Ders Kit. A.Ş. s.21) Kovalent bağ, ametal atomları arasında oluşur.
Kararlı yapıya ulaşmak için elektronlar ortaklaşa kullanılır (Ders Kit. A.Ş. s.22). Kimyasal
olaylarda atomlar, en dış enerji düzeylerine 8’e tamamlamak ister. Bunun için de en dış
enerji düzeylerini 8’e tamamlayacak sayıda elektron alırlar ya da verirler (Ders Kit. A.Ş.
s.55).
4- Her iki durumda da (iyonik bağ, kovalent bağ) elektron alan veya veren ya da ortak
kullanan atomlar kararlı yapı özelliğine ulaşır. Elektron dağılımları soygazların dağılımına
benzer hale gelmiş olur. (Tekışık yay. s. 23).

Yanlış kavrama-8: İyonik bağ elektron veren ve elektron alan atomlar arasında
oluşur. İyonlar çevrelerindeki diğer iyonlarla etkileşirler fakat bu bağ değildir
(Taber, 1994)
İFADELER
8.SINIF
1-Cl için 1 elektron almak 7 elektron vermekten daha kolay olacağından Na’un vereceği bir
elektronu alır ve Cl- haline geçer. Na ve Cl arasında bu zıt yüklerin çekiminden dolayı bağ
oluşur. Bu bağa iyonik bağ denir (Cemre yay. s.22; Tekışık yay. s. 22).
2-Sodyum atomunun en dış enerji katmanındaki tek bir elektronu klor atomuna vermesi
durumunda, asal gaz yapısına ulaşmış sodyum katyonu ve klor anyonu oluşmaktadır. Bu
durumda klor iyonuna eksi yüklü bir kürecik, sodyum iyonuna artı yüklü bir kürecik olarak
bakabiliriz. Karşıt yüklü bu iki iyon aralarındaki elektrostatik çekim kuvveti ile sodyum ve
klor iyonlarının bağlanmalarını sağlayacaktır (Dörtel yay. s.21)

Yanlış kavrama-9: Yemek tuzu, NaCl moleküllerinden oluşur (William, J.B.,
2002).
İFADELER
8.SINIF
1-Atomlar ve iyonlar arasında onları bir arada tutan kuvvetlerin var olduğunu biliyoruz.
Acaba molekülleri bir arada tutan kuvvetler, yani moleküller arası bağlar var mıdır? Bunu
öğrenebilmek için NaCl molekülünün oluşumunu inceleyelim. NaCl molekülünde; Na
atomu (+) yüklü ve Cl atomu ise (-) yüklüdür. Yani NaCl molekülünün bir tarafı (+), bir
tarafı (-) yüklüdür. Bir Na+ Cl- molekülü başka bir Na+ Cl- molekülünü çekebilir (8. sınıf
Özer yay. s.22)
2-1 mol yemek tuzunda 6,02.1023 tane NaCl molekülü bulunur (8. sınıf Özer yay. s.31)
3-Maddeler, moleküllerden oluşmuştur (5. Sınıf Tekışık yay. s.87)
4-Maddelerin yapısını oluşturan en küçük yapı taşları atomlar ve moleküllerdir (4.sınıf
Koza yay. s.127)
5- İki ya da daha çok atom birbirleriyle etkileşerek molekülleri oluşturur ( 8. sınıf Ders Kit.
A.Ş. s.19)
6- Bir sodyum klorür molekülü, bir sodyum iyonu ile bir klor iyonunun oluşturduğu iyonik
bağ sonucu meydana gelir ( 8. sınıf Öğün yay. s.21)

Yanlış kavrama-11: Moleküller arası kuvvetlerle, kimyasal bağlar aynı
kuvvetlerdir (Peterson & Treagust, 1989).
İFADELER
8.SINIF
1- Sıvı halde bulunan su, alkol, asetik asit vb. maddelerin molekülleri arasında da
moleküller arası bağlar vardır (Özer yay. s.22)
2- Şeker ve alkol gibi maddelerin moleküllerindeki atomları bir arada tutan kuvvete
kimyasal bağ denir. Su bu bağı çözer (Ders Kit. A.Ş.)

Yanlış kavrama-12: Nötrleşme reaksiyonu sonucunda her zaman nötr çözelti
oluşur (Schmidt, H.J., 1991).
İFADELER
8.SINIF
1-Tuz, ne asit ne de bazın özelliği göstermez. Asit ile bazın birleşerek tuz ve su meydana
getirmesine nötrleşme denir (Özer yay. s.29)
2- Sodyum klorür çözeltisi gibi mavi ve kırmızı turnusol kağıdına etki etmeyen çözeltilere
nötr çözeltiler denir. Tuz çözeltileri nötrdür. Bir baz ve asidin birleşmesinden, tuz oluşur
(Ders Kit. A.Ş. s. 36)
3-Tuzların özellikleri
4. madde: Asit ya da baz özelliği göstermeyen maddelere tarafsız maddeler denir. Yani
nötrdürler. (Düzgün yay. s.30)

Yanlış kavrama-13: Bütün asitler zararlıdır (Ross ve Munby, 1991). Bir
maddenin asit olup olmadığını anlamanın tek yolu bir şeyi aşındırıp
aşındırmadığını denemektir. Bir asit sizi yakar (Hand & Treagust, 1991).
8.SINIF
1- Asit ve bazların tekstile, kağıda ve dokulara da etkileri vardır (Özer yay. s.28) Asitlerin,
bazların ve tuzların etkilerinden bazılarını deneylerle gördük. Oldukça tehlikeli maddeler
olduklarını anladık (Özer yay. s.30).
2-Asitler ve bazlar organik ve inorganik maddelere etki ederek o maddeleri aşındırır veya
yapılarını bozar (Cemre yay. s.44).
3- Asitler ve bazlar nem çekici maddelerdir. Tekstil ve kağıt ürünleriyle canlı dokulara etki
eder. Bu maddelerin suyunu çeker ve oluşan ısı da maddeleri yakar, parçalar ve
kömürleştirir. Asitler metali aşındırır ve deler ( Ders Kit. A.Ş. s.35)
4- Asitler genelde yakıcı ve tahrip edici sıvılardır(Dörtel yay. s.32) Asitler etteki proteinleri
parçalayarak hücreleri işe yaramaz hale getirir (Dörtel yay. s.42) .

Yanlış kavrama-14: Mol molekülün özelliğidir. Mol, parçacıkların gerçek
kütlesidir (Novick & Menis, 1976).
İFADELER 8.SINIF
1- Bir elementin 6,02.1023 tane atomunun gram olarak kütlesine atomun mol kütlesi denir.
Sodyumun atom kütlesi= 23 g,
Klorun atom kütlesi= 35.5 g (Ders Kit A.Ş. s.39)
2- 1 mol H2O= 18 akb (Dörtel yay. s.43).

İncelenen Fen Bilgisi ders kitaplarındaki bazı ifadelerin, literatürde
rastlanamayan şu yanlış kavramalara da neden olabileceği görülmüştür:
1- Homojen ve heterojen karışımlara çözelti denir.
Örnek: Her taraftaki özelliği aynı olan çözeltilere homojen, her taraftaki özelliği farklı
olan çözeltilere heterojen denir (Özer yay. –5, s.22)
2- Çözeltiler çözücü ya da çözünenden birinin sıvı olduğu karışımlardır.
Örnekler:
*Çözeltiler sıvı-katı, sıvı-sıvı, sıvı-gaz karışımı şeklinde oluşabilir (Dörtel yay.-8, s.28)
*Birden fazla saf maddenin oluşturduğu homojen karışımlar çözeltidir. Ancak
genellikle sıvı haldeki homojen karışımlara çözelti denir. Bir sıvıyla başka bir sıvının
karıştırılması, bir sıvıyla bir gazın karıştırılması veya bir sıvı ile bir katının
karıştırılmasıyla çözelti oluşturulabilir (Tekışık yay.-8, s.28) (Bilim ve Kültür yay.,
s.91; Cemre yay., s.94
3- Buharlaştırma yöntemiyle bileşenlerine ayrılabilen karışımlar, homojen
karışımlardır.
Örnek: Karışan madde buharlaştırma yöntemi ile ayrılabiliyorsa, bu karışımlara
homojen karışımlar denir (Tekışık yay.-5, s.89).
4- Fisyon her zaman nötron bombardımanıyla meydana gelir.
Örnek: Fisyonun olabilmesi için, kararsız izotopun nötronlarla bombardıman edilmesi
gerekir (Tekışık yay., s.58, Dörtel yay., s.60).
5- Bileşik ve elementlerin elektron dizilişi vardır.
Örnekler:
* Yemek tuzunun elektron dizilişi, elementlerinkinden çok farklıdır. Bu nedenle de
özellikleri değişmiştir (Dörtel yay, s.22).
* Periyodik cetvel kullanılarak, her elementin elektron dizilişi ve son enerji
düzeyindeki elektron sayıları bulunabilir (Tekışık yay., s.54)
6- Ametaller ısı ve elektriği iletmezler.
Örnek: Ametaller elektrik akımını ve ısıyı iletmezler (yalıtkandırlar) (Öğün yay., s.59;
Özer yay. s.40, Tekışık yay., s.51)
Ayrıca 6., 8. ve 12. yanlış kavramalar için verilen ifadelerin bazılarının sırayla “soy
gazların bileşiklerinin olmadığı”, “sembollerin sadece atomları gösterdiği” ve asitlerin
sıvı maddeler olduğu” şeklindeki yanlış kavramalara neden olabileceği görülmüştür.

4. SONUÇLAR

Bulgular incelendiğinde, 2001-2002 eğitim öğretim yılında okullarımızda
okutulan Fen Bilgisi ders kitaplarından belirlenen ifade ve şekillerin;
Maddenin tanecikli yapısı,
Atomun yapısı,
Bağ oluşumu (iyonik, metal),
Moleküller arası etkileşmeler,
Nötralleşme,
Asitlerin özellikleri,
Çözeltiler,
Radyoaktivite,
Mol
konularında çalışmada belirtilen yanlış kavramalara neden olabileceği
görülmektedir.
Bu konularda öğrencilerin Fen Bilgisi derslerinden getirdiği yanlış
kavramalar, öğrencilerin lise Kimya derslerinde,
* Modern atom teorisi, orbitaller;
* Periyodik cetvel,
* Tanecikler arası etkileşimler,
* Kimyasal bağlar,
* Hibritleşme,
* Zayıf asit-kuvvetli baz, kuvvetli asit- zayıf baz reaksiyonları,
* Kimyasal reaksiyonların oluşumu,
* Kimyasal hesaplamalar,
* Radyoaktivite,
* Katı-katı, katı-gaz, gaz-gaz çözeltileri
konularını anlamalarında engeller oluşturabilir.

5.ÖNERİLER

1- Fen Bilgisi ders kitapları; fizik, kimya, biyoloji ve fen eğitimi
alanlarında uzman kişilerden oluşmuş bir komisyonca hazırlanmalıdır.
2- Fen Bilgisi ders kitapları hazırlanırken yapılan yanlış kavrama
çalışmaları dikkate alınmalıdır.
3- Yeni yapılanma ile derslerimize yeni eklenen “Konu Alanı Ders
Kitaplarının
İncelenmesi”
dersinde,
ders
kitaplarından
kaynaklanabilecek yanlış kavramalar üzerinde durulmalı, ders kitapları

bu
açıdan
incelenmeli
bilinçlendirilmelidir.
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