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ÖZET 

7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ “SAF MADDELER, KARIŞIMLAR ve 

KARIŞIMLARIN AYRILMASI” KONULARININ REACT STRATEJİSİYLE 

ÖĞRETİMİ 

 

İbrahim Halil KELEŞ 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı 

Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Haziran, 2019 

Sayfa: 126 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hülya DEDE 

Bu çalışmanın amacı 7. sınıf fen bilimleri dersi “saf maddeler, karışımlar ve 

karışımların ayrılması” konularının yaşam temelli öğrenme yöntemine dayalı REACT 

stratejisi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, fen öğrenmeye karşı 

motivasyonlarına, fen öğrenimi özyeterliklerine, fene yönelik sorgulayıcı öğrenme 

becerileri algıları ve bunların kalıcılığına etkisini incelemektir. Bu amaçla saf maddeler, 

karışımlar ve karışımların ayrılması konuları REACT stratejine uygun ders materyalleri 

geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Çalışma grubunu kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiş olup, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Kilis ili Polateli ilçesinde bir 

ortaokulda 7. sınıfta öğrenim gören 18 öğrenci oluşturmaktadır. Araçsal durum 

çalışması yönteminin kullanıldığı çalışma 14 ders saati sürmüştür. Çalışmada nicel 

veriler araştırmacı tarafından geliştirilen Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi 

[MK-YTBT], Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği [FÖYMÖ], Fen ve Teknoloji 

Dersi Öz-yeterlik Ölçeği [FTÖÖ] ve Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri 
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Algısı Ölçeği [FYSÖBAÖ] ile toplanırken, nitel veriler Yarı Yapılandırılmış Öğrenci 

Görüş Formu ile toplanmıştır. Tüm nicel veri toplama araçları uygulama öncesi ön test, 

uygulama sonrası son test ve uygulamadan sekiz hafta sonra ise kalıcılık testi olarak 

uygulanmıştır. Çalışmada normal dağılım gösteren nicel veriler bağımlı gruplar t-testi, 

normal dağılım göstermeyen veriler Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile ve nitel veriler ise 

betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar REACT stratejisinin öğrencilerin 

akademik başarılarını, fen öğrenimi özyeterliklerini ve fene yönelik sorgulayıcı 

öğrenme becerileri algılarını artırdığı ve bunların kalıcılığını sağladığı göstermiştir. 

Fakat REACT stratejisinin öğrencilerin fen öğrenmeye karşı motivasyonları üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı sayılabilecek bir etkisinin olmasa da var olan motivasyonun 

kalıcılığını sağladığı görülmektedir. FÖYMÖ’nün alt boyutları açısından incelendiğinde 

sadece “araştırma yapmaya yönelik motivasyon” alt boyutunun ön test ve son test sıra 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Ayrıca bu sonuçları, öğrencilerle yapılan görüşme formunun sonuçları da 

desteklemektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, benzer konuda 

çalışma yapmak isteyenlere yardımcı olabilecek önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Fen Bilimleri, Kalıcılık, Karışımlar, 

Karışımların Ayrılması,  Motivasyon, REACT Stratejisi, Saf Maddeler, Sorgulayıcı 

Öğrenme Becerileri Algısı, Özyeterlik  
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 ABSTRACT  

TEACHING “PURE SUBSTANCES, MIXTURES and THE SEPARATION OF 

MIXTURES” TOPICS IN THE 7
TH

 GRADE SCIENCE COURSE THROUGH REACT 

STRATEGY 

 

İbrahim Halil KELEŞ 

 

Division of Mathematics and Science Sciences Education 

Department of Science Education 

Kilis 7 Aralık University, the Graduate School of Sciences 

June, 2019 

Page: 126 

Advisor: Asst. Prof. Dr. Hülya DEDE 

The aim of this study is to examine the 7
th 

grade science lesson subjects  “pure 

substances, mixtures and the seperation of mixturesˮ to see the academic success of 

students, motivation of science learning, the perception of science learning by 

questioning and the permanence of these studies with REACT strategy  

life-based learning. For this purpose, suitable lesson materials related to REACT 

strategy are developed and practiced about pure substances, mixtures and the seperation 

of mixtures. The working group of study was selected by convenience sampling method 

and was composed total of 18 students who are 7
th 

grade of a scholl in 2017-2018 

education year in Polateli, Kilis. The study the instrumental case study was utilized as 

the research method,  lasted about 14 lesson time. While the quantitative data collected 

through Matter Subject Context Based Success Test [MSCB-ST], Questionnaire for 

Motivation toward Science Learning [QMSL],  Self Efficacy Scale towards Science and 

Technology [SESST] and Measurement of Inquiry Learning Skills Perception Devise 
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[MILSPD], the qualilative data collected through Semi-Structured Student Opinion 

Form. All quantitative data collection tools were applied as pre-test before aplication, 

post-test after aplication and retention test eight weeks after the application. In the 

study, the quantitative data matching the normal distribution were analyzed by the 

dependent groups t-test, the data that did not fit the normal distribution by Wilcoxon 

Signed Rank Test and the qualitative data were analyzed by descriptive analysis 

method. The results showed that REACT strategy increases students academic 

achievement, self-efficacy in science education, and perceptive learning skills for 

science and permanence of all them. However, it was seen that the REACT strategy 

provides the persistence of the motivation while not having a statistically significant 

effect on the motivation of students towards science learning. In terms of subscales of 

SESST, it was concluded that there was a statistically significant difference between the 

pre-test and post-test sequence averages of  the subscale “the motivation for doing 

research” only. These results also support the results of the interview form with the 

students. In line with the results obtained from the study, suggestions were given to 

those who would like to work on similar subjects. 

Key Words: Academic Success, Science, Permanence, Mixtures, Seperation of 

Mixtures, Motivation, REACT Strategy, Pure Substances, Inquiry Learning Skills 

Perception, Self-efficacy. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞ  

Bu bölümde araştırmanın gerekçesini ifade eden problem durumu, kuramsal çerçeve, 

yaşam temelli öğretim yaklaşımı, REACT stratejisi ve ele alınan konularla ilgili 

araştırmalar, araştırmanın amacı, araştırma soruları, araştırmanın önemi, araştırmanın 

sayıltıları, araştırmanın sınırlılıklarını ve araştırmada yer alan kavramların tanımlarına 

yer verilmiştir. 

1.1. Problem Durumu 

Bilimin ve teknolojinin hızla gelişip ilerlemesi, öğrenme-öğretme süreçlerinin de 

gelişimini gerekli kılmıştır. Hem hızla gelişen bilim ve teknolojiye ayak uydurabilecek 

ve hem de bilim ve teknolojinin gelişimine katkı sağlayacak nesillerin yetiştirilmesi 

gerekliliği, artık daha etkili öğrenme ve öğretme yaklaşım ve kuramlarının kullanımını 

bir zorunluluk haline getirmiştir (Karaman ve Karaman, 2016). Öğrenme sürecinin 

doğasını açıklayan ve öğretim sürecinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiren pek 

çok öğrenme kuramı ortaya atılmıştır.  

Son yıllarda yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı diğer yaklaşımlar arasından sıyrılarak, 

pek çok eğitim reformunun çıkış noktası olmayı başarmıştır (Arslan, 2007; Bilgin, 

2015). Yapılandırmacılık, başta öğrencilerin bilgiyi nasıl öğrendiğini açıklamaya 

çalışan bir kuram iken, daha sonra süreç içerisinde öğrencilerin bilgiyi nasıl 

yapılandırdığını açıklayan bir yaklaşıma dönüşmüştür. Yapılandırmacı yaklaşıma göre 

öğrenme ezberleme yoluyla değil, var olan bilgiyi yeniden yorumlama yoluyla 

gerçekleşir. Öğrenciler mevcut bilgileri ile yeni öğreneceği bilgiyi uyumlu hale 

getirerek bilgiyi yapılandırır ve öğrendiği bilgileri günlük yaşamında karşılaştığı 

problemleri çözmede kullanırlar (Bodner, 1986; Perkins, 1999). Fen eğitimi alanında 

yapılandırmacı yaklaşım ile ilgili yapılan çalışmalar, yaklaşımın öğrenciler de anlamlı 

ve kalıcı öğrenmeyi sağladığını göstermiştir (Çetin ve Günay, 2007; Karaduman ve 

Gültekin, 2007; Oguz, 2008; Akyol, 2011; Keengwe ve Oncwari, 2011). Ancak yapılan 

bazı çalışmalar yapılandırmacı yaklaşımının, öğrencilerin fen konularını günlük 

yaşamla ilişkilendirebilmeleri ve neden öğrenmeleri gerektiğini anlamalarını sağlamada 
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yetersiz olduğunu göstermektedir (Karagölge ve Ceyhun, 2002; Özmen, 2003; Gilbert, 

2006; Stolk, Bulte, de Jong ve Pilot, 2009; Yıldırım ve Konur, 2014).  

Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerde anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağladığı fakat 

öğrencilerin fen konularının günlük hayatla ilişkilendirebilme sorununa çare olamadığı 

görülmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek amacıyla ortaya atılan yaşam temelli 

öğrenme yaklaşımı ile öğrencilere fen kavramlarını günlük hayattan olaylarla göstermek 

ve böylelikle öğrencilerin fene karşı motivasyonlarını yükseltmek, öğrencilerin fen 

bilimleri ile günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylar arasındaki ilişkinin farkına 

varmalarını sağlamaktır (Sözbilir, Sadi, Kutu ve Yıldırım, 2007). Temeli 

yapılandırmacılığa uzanan yaşam temelli öğrenme yaklaşımını 1980’li yılların başında 

İngiltere’de York Üniversitesinde kendileri Salters grubu olarak adlandırdıkları bir grup 

kimya eğitimcisi tarafından ortaya atılmıştır Yaşam temelli öğretim yaklaşımı bir eğitim 

öğretim yaklaşımından daha fazla bir öğretim programı geliştirme yaklaşımı olarak 

geliştirilmiştir (Bennett ve Lubben, 2006; Kutu, 2011). Fen öğretim programlarının aşırı 

bilgi yüklü olması, konuların transferinde eksiklik olması, öğrencilerin öğrendiklerine 

anlam verememesi, öğrencilerin konuyu öğrenme ihtiyacı hissetmemeleri gibi yaşanan 

sorunların çözümünde yaşam temelli öğretim yaklaşımının son yıllarda ön planda 

olmasını sağlamıştır (Gilbert, 2006).  

Bir program geliştirme yaklaşımı olan yaşam temelli öğrenme yaklaşımının öğretim 

ortamında kullanımı için önerdiği kesin bir yöntem olmamakla birlikte (Kutu, 2011), 

alanyazında 5E (Güneş Koç, 2013), ARCS (Kutu, 2011), REACT, 4 aşamalı model 

(İlhan, 2010) gibi aktif öğretim yöntemleri ile uygulandığı çalışmalara rastlanmaktadır.  

Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı temel alarak geliştirilmiş bir strateji olan REACT 

stratejisi, ilk olarak CORD (1999), Souders (1999) ve Crawford (2001)’un yapmış 

oldukları çalışmalarda yer almış ve tanıtılmıştır (Ültay, 2012). CORD (1999)’a göre 

REACT stratejisi, öğretmenlerin oluşturdukları örnek materyaller ve görüşleri 

doğrultusunda ortaya çıkmıştır.  

Eğitim sisteminin amaçlarından biri de öğretmen merkezli eğitimin önüne geçerek 

öğrencilerin öğrenme ortamların da yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır. 

REACT stratejisi de öğrenci merkezli eğitim anlayışına dayanır. REACT stratejisinde 
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öğrenciler bilimsel bilgileri ezberlemek yerine, bilimsel bilgilerin günlük hayatlarıyla 

ilişkisini öğrenecek ve değişik olaylarda bilimsel bilgileri kullanarak “bu bilgi ne işime 

yarayacak” algısından kurtulacaklardır. Öğretmenler sınıflarında REACT stratejisiyle, 

sınıf ortamındaki tüm öğrencilerin aktif katılımlarını sağlayacak bir öğrenme ortamı 

yaratmış olurlar (Navarra, 2006). 

REACT stratejisi zamanla artan bir şekilde fen eğitiminde kullanılmaktadır (House, 

1996; Tanner ve Chism, 1996; Crawford ve Witte, 1999; Crawford, 2001; Ingram, 

2003; Coştu, 2009; Değermenci, 2009; Ültay, 2012; Gül, 2016). Alanyazında fen konu 

ya da kavramlarının öğretiminde REACT stratejisinin kullanıldığı çalışmalar 

bakıldığında daha çok lise (Ingram, 2003; Değermenci, 2009; Saka, 2011; Yiğit, 2015; 

Kumaş, 2015; Gül, 2016; Gül, Yalmancı ve Yalmancı, 2017; Özmen ve diğerleri, 

2017), lisans (Ültay, 2012; Ültay, 2014; Ültay ve Alev, 2017; Ültay, Ültay ve Usta, 

2018) düzeyinde yapıldığı görülmektedir. Ortaokul düzeyinde yapılan çalışmalara 

rastlanmakla birlikte, 6. sınıf düzeyi “maddenin tanecikli yapısı” (Aktaş, 2013; Keskin 

ve Çam, 2019)  ve “yoğunluk” konusu (Bilgin, 2015; Bilgin ve Yiğit, 2017) ve 8. sınıf 

“asit-baz” konusu (Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu, 2012; Sevinç, 2015) ile sınırlı 

olduğu görülmüştür. 7. sınıf  “saf madde, karışım ve karışımların ayrılması” konularının 

öğretiminde REACT stratejisinin kullanıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Ayrıca alanyazında REACT stratejisinin öğrencilerin fen dersi başarılarının kalıcılığının 

araştırıldığı çalışmalara rastlanırken (Ültay, 2014; Gül, 2016); REACT stratejisinin 

öğrencilerin motivasyon, özyeterlik, sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı gibi duyuşsal 

özelliklerin kalıcılığına etkisinin araştırıldığı herhangi bir çalışmaya da rastlanmamıştır.  

Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın problemi “7. sınıf fen bilimleri dersi ‘saf 

maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması’ konularının REACT stratejisiyle 

öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları, fen öğrenmeye karşı motivasyonları, fen 

öğrenimi özyeterlikleri, sorgulayıcı öğrenme becerisi algıları ve kalıcılıkları üzerine 

etkisi nedir?” olarak belirlenmiştir. 

1.2. Kuramsal Çerçeve 

Bu başlık altında yaşam temelli öğretim yaklaşımı ve REACT stratejisi açıklanmıştır. 
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1.2.1. Yaşam temelli öğretim yaklaşımı  

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada 1980’lerden itibaren öğrencilerin fene karşı 

ilgisiz olduğu ve giderek fen ile ilgili bölümlere tercihlerin azaldığı görülmektedir. 

Çünkü çoğu öğrenci fen öğretim programlarını soyut, zor ve günlük hayatla ilişkisiz 

bulduğunu ifade etmektedir (Osborne ve Collins, 2001; De Vos, Bulte ve Pilot, 2002). 

Fen öğretim programlarının soyut, zor, günlük yaşamla ilişkisiz olarak bulan pek çok 

öğrencinin fene karşı ilgisi azalmaktadır (Gilbert ve diğerleri, 2002).  Yaşam temelli 

öğrenme yönteminde bilimsel kavramlar yaşamlarındaki olaylarla bağlam oluşturularak 

anlatılır ve öğrencilerin fen bilimleri dersini öğrenmeye karşı ilgileri artırılır (Barker ve 

Millar, 1999) “öğrenme ihtiyacı” temelinde kavramları vererek öğrenme programını 

öğrenciler için anlamlı ve kalıcı hale getirilir (Bulte, Westbroek, De Jong ve Pilot, 

2006).  

Öğrenciler günlük hayatla iç içe olan fen bilimleri dersinin sadece formüllerden ibaret 

olmadığını ve yalnız soyut kavramlara dayalı olmadığını fark etmesi önemlidir. Bundan 

dolayı öğrenciler için fen bilimleri dersi sevilmeyen bir ders olmaktan çıkacak ve 

sevilen bir ders olacaktır. Tüm bu olaylar göz önüne alınarak ilk olarak İngiltere’de 

York Üniversitesi’nde D. Waddigton başkanlığındaki bir heyet tarafından, 1983 yılında 

kimya bölümlerine azalan alakanın tekrar artırmasını sağlamak için Salters yaklaşımı 

adıyla yaşam temelli öğretim programını oluşturmuşlardır (Campbell ve diğerleri, 

1994). Salter yaklaşımının başarılı olmasından sonra İngiltere’de yaşam temelli öğretim 

programlarının kapsamı ve ilgili yaş grupları genişletilerek yaygınlaştırılmıştır (Stolk, 

Bulte, De Jong ve Pilot, 2009). Yaşam temelli öğretim yaklaşımı bir eğitim-öğretim 

yaklaşımından çok bir öğretim programı geliştirme yaklaşımı olarak geliştirilmiştir 

(Bennet ve Lubben, 2006; Kutu, 2011).  

Yaşam temelli öğrenme modelinde, öğrencilerin bilimsel düşüncelerini desteklemek 

amacıyla öğretimin en başında bağlam kullanılır (Bennet ve diğerleri, 2006; Ramsden, 

1997). De Jong (2008) tarafından bağlam öğrencilerin fen konu ve kavramlarına anlam 

verebilmelerine yardımcı olan, yaşanmış ya da yaşanması olası durum olarak 

tanımlanmaktadır. Derse konu ile ilgili bir bağlam ile başlanarak, öğrencilerin derse 

karşı motivasyonun artması ve işlenen fen konusunun günlük yaşamdaki yeri ve 

öneminin daha iyi anlaşılması hedeflenir (Kutu, 2011). Bu nedenle yaşam temelli 
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öğretim yaklaşımında bağlamlar belirlenirken öğrencilerin aşina oldukları durumlardan 

seçilmesine, yaş düzeylerine uygun olmasına ve öğrencilerin dikkatini işlenen konudan 

uzaklaştırmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca bağlamlar kafa karıştırıcı olmamalı, 

öğrencilerin anlayabileceği zorlukta olmalıdır (De Jong, 2008).   

İngiltere’de yakalanan başarıdan sonra yaşam temelli öğretim programları Amerika’da 

“Chemistry in Community” (ChemCom) ve “Chemistry in Context” (CiC) (Schwartz, 

1999) adıyla, Almanya’da “Chemie im Kontext” (ChiK) adıyla (Parchmann ve diğerleri, 

2006), Hollanda’da “Chemistry in Practice” (ChiP) adıyla (Pilot ve Bulte, 2006) ve 

İsrail’de “Industrial Chemistry” (IC) adıyla (Hostein ve Kesner, 2006) uygulanmaya 

başlanmıştır. Ülkemizde de 2008–2013 yılları arasında uygulanan fizik öğretim 

programı da yaşam temelli öğretim yaklaşımı esas alınmıştır (MEB, 2007).    

Başta bir öğretim programı olarak geliştirilen yaşam temelli yaklaşımı, daha sonraları 

bir öğretim tasarımı olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımda öğrencilerin 

sorgulayarak kendi öğrenmelerini gerçekleştirmeleri için, fen konu veya kavramları bir 

bağlam içerisinde verilmektedir (Bulte, Westbroek, de Jong ve Pilot, 2006). Konu veya 

kavramlar bağlamlarla verilmesi, öğrencilerde hayal güçlerini geliştirmekte ve 

kavramların öğrencilerin akıllarında daha fazla kalmasını sağlamaktadır. Bağlamda yer 

alan olaylarla ilişki kurabilen öğrenciler kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmektedir 

(Demircioğlu, 2008). 

Yaşam temelli öğretim yaklaşımıyla işlenen derslere ait iki özelliğin öğrencilerin bilgiyi 

daha iyi anlamasını sağladığı düşünülmektedir. İlki, bağlamların öğrencilere bilimin 

önemini göstererek motive etmesi; ikincisi ise derinden beslenme (drip feed) olarak 

adlandırılan, derste fikirlerin başka bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesinin 

sağlanmasıdır (Bennett ve Holman, 2003; Konu ve Gül, 2017). 

Güneş Koç (2013) yaşam temelli öğretim yaklaşımına ait uygulamalarda olması 

gereken temel ilkeleri maddeler halinde sıralamıştır. Buna göre;  

1. Derse gerçek yaşamdan verilen örneklerle başlanmalı ve öğrencilerin, derste 

öğrendikleri konu ve kavramlara ihtiyacı olduğunu hissetmesi sağlanmalıdır.  

2. Gerçek yaşamdaki olaylar ile kavramlar ilişkilendirilmelidir.  
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3. Etkinlikler, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri olaylara çözüm 

getirebileceği ve yorum yapabileceği özellikte olmalıdır.  

4. Öğrencilerin bilim ve teknoloji arasındaki ilişkiyi ve bilimin toplum için ne 

kadar önemli olduğunu bilmeleri sağlanmalıdır.  

5. Konuların ilişkilendirildiği bağlamlar seçilirken dikkat edilmeli; derslerde 

öğrencilerin ilgisini çekecek, motivasyonlarını artıracak ve yaşadıkları çevreye 

uygun olacak bağlamlar yer almalıdır. 

Yaşam temelli öğrenme yönteminin temelinde fen öğretiminde günlük yaşamdaki 

durumları anlamak veya günlük yaşamdaki durumları anlaşılır hale getirmek vardır, fen 

öğretiminin doğasında sorgulama vardır. Fen; sorgulamaya dayanır, deneylerle anlatma 

ve üst seviye anlama yoluyla günlük yaşamdaki durumları kapsamaktadır (Lee ve 

diğerleri, 2004). 

Yaşam temelli yaklaşımında bilgi öğretmenin oluşturmasından çok öğrenciler 

tarafından oluşturulması daha yararlıdır (Güçlü, 1998). Yaşam temelli yaklaşımda 

öğrenci-öğrenci ve öğretmen-öğrenci iletişimleri öğrenmenin önemli unsurlarıdır (Liang 

ve Gabel, 2005). Öğretmenin süreçteki görevi öğrencilerin bilgileri anlamlandırmasında 

ve yeni bilgilere ulaşmasında rehberlik rolü iken öğrenciler ise öğrenme sürecinde aktif 

bir rol üstlenmektedir. Öğrenci yaparak yaşayarak öğrenmek ve bilgiyi yapılandırmak 

için öğrenme sürecine aktif katılmalıdır (Kroasbergen ve Van Luit, 2005). 

Yaşam temelli öğrenme üzerine yapılan çalışmalar, derslerde içeriklerin öğrencilerin 

günlük yaşamdaki etkinlikler ile anlamlandırıldığında öğrencilerin derse karşı ilgilerini 

artırdığını göstermiştir (Hennessy, 1993; Murphy, 1994).  

Bir öğretim tasarımı olarak yaşam temelli öğretim yaklaşımı, öğretim ortamında 

ChiK’in önerdiği dört aşamalı model, 5E modeli, REACT stratejisi, ARCS motivasyon 

modeli gibi birçok öğretim modeli ile desteklendiği görülmektedir (Kutu, 2011).  

REACT stratejisinin fen eğitiminde kullanımı giderek artmaktadır (House, 1996; 

Tanner ve Chism, 1996; Crawford ve Witte, 1999; Crafford, 2001; Ingram, 2003; Coştu, 

2009; Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu, 2012; Ültay, Durukan ve Ültay, 2015; Gül, 

2016, Ültay ve Çalık, 2016). 
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1.2.2. REACT Stratejisi  

REACT stratejisinin geliştirilmesi, yıllarca süren çeşitli öğretim, danışmanlık ve 

program geliştirme çalışmaları sırasında başarılı bulunmuş öğretmenlerin 

gözlemlenmesi ve öğrenme ortamlarında kullandıkları farklı stratejilerin belirlenmesi 

sürecini yansıtır (Sevinç, 2015). REACT stratejisi CORD (1999), Souders (1999) ve 

Crawford (2001) ‘un yapmış oldukları çalışmalarla ilk kez tanıtılmış ve basamakları 

açıklanmıştır. Ültay ve Çalık (2011) REACT stratejisinin basamaklarını ve özelliklerini 

şöyle açıklamaktadır: 

 İlişkilendirme basamağı (Relating): Yeni öğretilecek konu ya da kavram 

öğrencilerin günlük yaşamdan bildikleri olaylarla ya da ön bilgilerle 

ilişkilendirilir.  

 Tecrübe Etme basamağı (Experiencing): Öğrenciler problem çözme, proje veya 

laboratuar etkinlikleri sayesinde tecrübelenir ve öğrendiği bilgiyi yapılandırır. 

Bu sayede öğrenciler, soyut olayları somut bir şekilde modelleyerek öğrenir. 

Öğretmen bu basamakta öğrencilere rehberlik eder.  

 Uygulama basamağı (Applying): Öğrencilere problemi çözme, projeler veya 

laboratuvar etkinlikleriyle kavramlar öğretilir. Uygulama basamağında, 

yaşamlarındaki gerçekçi olaylarla, mantıklı ve ilgilerini çekebilecek durumlarla 

kavramların kullanıldığı bir ortam yaratılmalıdır. Bu sayede öğrenciler 

kavramları anlamaya ve kavramaya adapte olurlar.  

 İşbirliği basamağı (Cooperating): Bu basamakta öğrenciler gruplar halinde 

problem çözmeye veya yaşamlarından verilen gerçekçi senaryolara çözüm 

üretmek veya araştırma yapmak için işbirliği içerisinde hareket ederler. Her bir 

gruptaki öğrencinin bir görevi olup, her öğrenci görevini en iyi şekilde yapmaya 

çalışır. Hatta her öğrenci grubu diğer öğrenci gruplarıyla fikir alışverişi yapıp 

çalışmalarına göz atabilirler. 

 Transfer etme basamağı (Transferring): Öğrendiği bilgileri kavrayan 

öğrenciler, önceden bilmedikleri olaylar da yeni öğrendikleri bilgileri kullanır. 

Öğrenciler ilgi duydukları bir konuda tartışma yapar veya proje ödevi ile 

öğrendikleri bilgileri karşılaştıkları olaylara transfer eder. 
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REACT stratejisi öğrenci merkezli eğitimin önüne geçmeyi ve öğrencilerin öğrenme 

ortamlarında yaparak yaşayarak katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. REACT 

stratejiyle öğrenciler bilgiyi ezberlemek yerine günlük hayatlarıyla ilişkisini öğrenecek 

ve farklı olaylarda öğrendiği bilgiyi kullanarak “bu bilgi ne işime yarayacak” algısından 

kurtulacaklardır (Çalık ve Ültay, 2011). 

REACT stratejisi ile öğrencilerin öğrendikleri fen bilgisi becerisinin kendilerini, 

çevrelerini ve yaşamlarını değerlendirmede, günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri 

ve sorunları çözmede çözüm bulabileceğine inanılmaktadır. Çünkü bu stratejiyi 

kullanan bir öğretmen, tüm öğrencilerin öğrenebileceği bir öğrenme ortamı 

sağlayacaktır (Navarra, 2006; Ültay ve Çalık, 2011). 

Demircioğlu ve diğerleri (2012)’ne göre REACT stratejisi, günlük hayattaki 

uygulamalara ve günlük hayattaki olaylara kaynak gösterilerek, öğrencilerin ön bilgileri 

ve hayat tecrübelerindeki bağlamlarla anlatarak öğrenmelerini sağladığından,  REACT 

stratejisiin “asit ve bazların nötrleşmesi” konusu öğretiminde etkili olabildiği ve kalıcı 

öğrenmenin gerçekleşebildiği düşünülmektedir. Ayrıca, Navarra (2006) ya göre REACT 

stratejisinin döngüsel bir yapıya sahip olduğunu, bu döngü yenilendikçe öğrencilerin 

transferin önemini anladıklarını dile getirmektedir. Döngünün yenilenmesi bir sonraki 

öğretim için tetikleyicidir ve öğrenci motivasyonunu arttırmaktadır. 

 

Şekil 1.1. REACT stratejisinin döngüsel yapısı 

Şekil 1.1’de belirtilen bu döngü, Brezilya ve Şili’nin 2004, Meksika’nın ise 2003 yılı 

itibariyle matematik dersi öğretim programlarında yer almıştır.  Navarra (2006) yapmış 

olduğu çalışma da REACT stratejisinin öğretmenler ve öğrencilerin akademik 

başarılarını arttığını tespit etmiştir. Ayrıca öğrendikten sonra transfer edilirse sonraki 

öğrenimler için etkileyici olduğunu ve öğrencilerin motivasyonunu artırdığı 

söylenmiştir. 
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1.3. İlgili Araştırmalar 

Bu başlık altında alanyazında yer alan yaşam temelli öğretim yaklaşımı, REACT 

stratejisi ve saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması konularıyla ilgili yapılmış 

olan araştırmalar sunulmuştur.   

1.3.1. Yaşam temelli öğretim yaklaşımı ile ilgili yapılan çalışmalar 

Yaşam temelli öğrenme yönteminin kullanıldığı çalışmalara bakıldığında fen bilgisi 

(Ünal, 2008; Ayvacı ve Şenel-Çoruhlu, 2009; Kistak, 2014; Akdaş, 2014; Can, 2016; 

Rusçuklu, 2017; Hoşbaş, 2018; Gökçe, 2018), kimya (Kesner ve diğerleri, 1997b; 

Gutwill-Wise, 2001; Bennet ve diğerleri, 2005; Demircioğlu, 2008; Demircioğlu, 

Demircioğlu ve Çalık,2009; İlhan, 2010; Kutu, 2011; Baran, 2013; Sadi, 2013; Karslı ve 

Yiğit, 2015), biyoloji (Çam, 2008; Acar ve Yaman, 2011; Konu ve Gül, 2017), fizik 

(Rioseco, 1995; Rayner, 2005; Değirmenci, 2009; Tekbıyık ve Akdeniz, 2010; Hırça, 

2012; Akbulut, 2013; Uzun, 2013; Çetin, 2014) alanlarında yapılmış pek çok çalışmaya 

rastlanmaktadır.  

Yaşam temelli öğretim yöntemi ile ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışma olma özelliği 

taşıyan çalışmada, Demircioğlu, Demircioğlu ve Ayas (2006), hikâyelere dayalı 

öğretimin (yaşam temelli öğretim yöntemi) amaçlarını, açıklayıcı hikâyeleri ve 

hikâyelerin öğrenme ortamında kullanımı ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Yaşam temelli öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretiminde kullanıldığı çalışmalara 

bakılacak olursa; Ünal (2008) çalışmasında 6. sınıf fen ve teknoloji dersi, “madde ve 

ısı” ünitesini yaşam temelli öğretim modeli ile işlemiş ve öğrencilerin başarıları ve 

tutumları üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucu olarak, deney ve kontrol 

gruplar arasında başarı ve tutum açısından bir farklılık görülmediği fakat başarı testinde 

yer alan kavram sorularında deney grubu lehine önemli bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca öğrenciler ile yapılan görüşmeler de öğrencilerin yaşam temelli 

öğretim modeline karşı olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmüştür.  Benzer bir 

çalışmada Ayvacı ve Şenel-Çoruhlu (2009) açıklayıcı hikâyelerin 6. sınıf fen ve 

teknoloji dersinde “fiziksel ve kimyasal değişimler”  konusundaki kavram yanılgılarının 

giderilmesine etkisini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda, açıklayıcı hikâyelerin 

kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer çalışmada 
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Kistak (2014) 8. sınıf fen bilimleri dersi “ses” ünitesini yaşam temelli öğrenme 

yaklaşım ile öğretiminin öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Elde edilen sonuçlar, yaşam temelli öğretim yönteminin uzun sürede 

anlamlı öğrenme sağladığını ve ayrıca öğrencilerin derse aktif katılım sağladığını ve 

ilgilerini arttırdığını göstermiştir. Benzer bir çalışma da Can (2016) tarafından 

yapılamıştır. Çalışmada 8. sınıf fen bilimleri dersi “ısı ve sıcaklık” konularının 

öğretiminde yaşam temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamaları 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada yaşam temelli öğretim yönteminin 

öğrencilerin öğrenme düzeylerine anlamlı bir şekilde katkı sağladığını ve öğrencilerin 

derse ilgisini arttırdığını sonucuna ulaşılmıştır. Yine başka bir çalışmada Akdaş (2014) 

7. sınıf fen bilimleri dersi, “insan ve çevre” ünitesinin yaşam temelli öğretim modeli ile 

öğretiminin öğrencilerin akademik başarı, tutum ve bilginin kalıcılılığı üzerindeki 

etkisini araştırılmıştır. Sonuç olarak, yaşam temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin 

akademik başarılarını, çevreye karşı olan düşüncelerini, davranışlarını ve öğrendikleri 

bilgilerin kalıcılığını olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Bir diğer çalışmada 

Rusçuklu (2017) 6. sınıf fen bilimleri dersi  “maddenin tanecikli yapısı” ünitesinin 

yaşam temelli öğrenme yaklaşımıyla öğretiminin, öğrencilerin akademik başarı ve 

öğrendiklerinin kalıcılığına etkisini incelemiştir.  Çalışmasında deney grubunda yaşam 

temelli öğrenme yaklaşımına uygun geliştirilen etkinlikler kullanılırken kontrol 

grubunda geleneksel yaklaşıma uygun işlenmiştir. Aynı zamanda deney grubu 

öğrencileri ile kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak 

yaşam temelli öğretim modelinin öğrencilerin başarıları ve öğrendiklerinin kalıcılığı 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin 

derse katılımı ve ilgilerinin de arttığı görülmüştür.  

Kimya konularının öğretiminde yaşam temelli öğretim yaklaşımının kullanıldığı 

çalışmalara bakılacak olursa; Kesner ve diğerleri (1997b) tarafından İsrail’de yapılan 

çalışmada endüstriyel kimya konusunu yaşam temelli öğretim yaklaşımı ile işlenmiş ve 

çalışma sonucunda yaşam temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin kimyaya karşı 

tutum ve motivasyonlarının arttığı tespit edilmiştir. Bennett ve diğerleri (2005) 

İngiltere’de yaptıkları çalışmalarında, kimya derslerini yaşam temelli yaklaşım ile 

işlediği sınıflardaki öğretmenlerin yaklaşıma ilişkin görüşleriyle, derslerin geleneksel 

olarak işlendiği sınıflardaki öğretmenlerin görüşlerini karşılaştırmışlardır. Her iki grupta 
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bulunan öğretmenler de yaşam temelli yaklaşıma uygun olarak işlenen derslerin 

öğrencilerin ilgilerini ve motivasyonlarını arttırdığı konusunda görüş bildirmişlerdir. 

Ayrıca, yaşam temelli öğretim yaklaşımı ile öğretim yapılan sınıflardaki öğrencilerin 

kimyayı öğrenmede, geleneksel yöntemle derslerin işlendiği sınıftaki öğrenciler kadar 

başarılı oldukları görülmüştür. İngiltere’de yapılan bir diğer çalışmada, Gutwill-Wise 

(2001) lisede kimya öğretiminde yaşam temelli öğretimin öğrencilerin kavramları 

öğrenme ve dersteki tutumları üzerine etkisini araştırmıştır. Yaşam temelli öğretim 

yaklaşımının öğrencilerin kavramsal öğrenmelerini ve kimyaya karşı tutumlarını olumlu 

yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sadi (2013) çalışmasında 9. sınıf kimya dersi, 

kimyasal değişim konusunu yaşam temelli öğretim yaklaşımını kullanarak işlemiş ve 

öğrenciler üzerindeki etkisi incelemiştir. Çalışma sonucunda yaşam temelli öğretim 

yönteminin öğrencilerin kimyasal değişim konusu bilgilerini günlük hayattan olaylara 

aktarabilme üzerinde olumlu bir etkisi olmasına rağmen, başarı ve motivasyonları 

üzerinde olumlu bir etki göstermediği tespit edilmiştir.  

Fizik konularının öğretiminde yaşam temelli öğretim yaklaşımının kullanıldığı 

çalışmalara bakılacak olursa; Rioseco (1995) Şili’de yapmış olduğu çalışmasında, fizik 

derslerini yaşam temelli öğretim yaklaşımını kullanarak işlemiş ve sonuçları geleneksel 

yöntemle karşılaştırmıştır. Üç yıl süren çalışma sonunda, yaşam temelli yaklaşımla 

anlatılan derslerin sınıflarındaki öğrenciler geleneksel yöntemle anlatılan derslerdeki 

öğrencilere göre daha başarılı ve derse karşı daha ilgili oldukları tespit edilmiştir. Bir 

diğer çalışmada ise Rayner (2005) Avusturalya’da yürüttüğü çalışmasında fizyoterapi 

öğrencilerine fizik öğretiminde yaşam temelli öğretim yaklaşımını uygulamış ve 

çalışmanın sonunda öğrencilerin başarılarının arttığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin 

dersten elde ettikleri başarılarından ve derse karşı motivasyonlarından duydukları 

memnuniyet düzeyinin arttığı da tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada Hırça (2012) 9. 

ve 10. sınıf öğrencileri fizik dersinde yaşam temelli yaklaşıma dayalı olarak basit 

malzemelerle, gerçek yaşamla çeşitli bağlamlar kurarak etkinlikleri oluşturmaları ve 

bunları derste sunmaları istenmiştir. Eylem araştırması yöntemi ile yürütülen çalışmanın 

sonunda yaşam temelli öğretim yaklaşımının dersi daha açık, anlaşılır, ilginç ve somut 

hale getirdiği anlaşılmıştır.   
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Biyoloji konularının öğretiminde yaşam temelli öğretim yaklaşımının kullanıldığı 

çalışmalara bakılacak olursa; Çam (2008) yaşam temelli öğretim yaklaşımının sınıf 

öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin biyoloji dersindeki akademik başarılarına, biyoloji 

dersindeki tutumlarına ve bilimsel işlem becerilerine karşı etkisini incelemiştir. 

Çalışmanın sonunda, yaşam temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin başarıları, 

tutumları ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimi üzerinde olumlu yönde bir etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. Başka bir çalışmada, Acar ve Yaman (2011), 9. Sınıf biyoloji 

dersi mikroorganizmalar konusunu yaşam temelli öğretim yaklaşımı ile öğretimin 

öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeylerindeki değişikliği incelemiştir. Çalışmanın sonucunda 

yaşam temelli öğretimin öğrencilerin ilgi ve bilgi düzeyini artırdığı tespit edilmiştir.  

İncelenen çalışmalar göz önüne alındığında yaşam temelli öğretim yaklaşımının hem 

ülkemizde hem de yurt dışında özellikle fen ve kimya daha sonra ağırlıklı olmak üzere 

fizik ve biyoloji konu ve kavramlarının öğretiminde de etkin bir şekilde kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. Genel olarak yaşam temelli öğretim modelinin öğrencilerin anlamlı 

öğrenmelerini (Gutwill-Wise, 2001; Kistak, 2014; Can, 2016), başarılarını (Rioseco, 

1995; Rayner, 2005; Ruscuklu, 2017), motivasyonlarını (Kesner ve diğerleri, 1997b; 

Bennet ve diğerleri, 2005), ilgilerini (Acar ve Yaman, 2011), tutumlarını (Kesner ve 

diğerleri, 1997a), bilimsel süreç becerilerini (Çam, 2008) geliştirdiği ve bilginin 

kalıcılığını (Akdaş, 2014; Ruscuklu, 2017) sağladığı anlaşılmaktadır. Bazı çalışmaların 

sonucunda da yaşam temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin başarı (Ünal, 2008) ve 

motivasyonları (Sadi, 2013) üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. 

1.3.2. REACT stratejisi ile ilgili yapılan çalışmalar 

Alanyazında REACT stratejisi ile ilgili az sayıda çalışma mevcut olup, bu çalışmalarda 

daha çok REACT stratejisinin etkililiğinin incelendiği, daha azında ise strateji ile ilgili 

teorik bilgi ya da diğer modellerle karşılaştırıldığı görülmektedir (Ültay ve Çalık, 2011; 

Akpınar ve Kasım, 2017). REACT stratejisinin etkililiğinin incelendiği çalışmalara 

bakıldığında az oranda matematik ile konu ve kavramların öğretiminde (Coştu, 2009; 

Baltacı, 2014; Erçoban, 2018; Baltacı ve Baki, 2018) kullanıldığı çalışmaya 

rastlanırken; daha çok fen  (Ingram, 2003; Aktaş, 2013; Bilgin, 2015), fizik 

(Değermenci, 2009; Ültay, 2012; Ültay, 2014; Kumaş, 2015; Özmen ve diğerleri, 2015; 

Ayvacı ve Bebek, 2018, Keskin ve Çam, 2019), kimya (Ültay ve Çalık, 2011; 
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Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu, 2012; Ültay, 2012; Sevinç, 2015; Yiğit, 2015; 

Karslı ve Yiğit, 2016) ve biyoloji (Gül, 2016; Yıldırım ve Gültekin, 2017; Gül, 

Yalmancı ve Yalmancı, 2017) ile ilgili konu ve kavramların öğretiminde kullanıldığı 

çalışmaya rastlanmaktadır.   

REACT stratejisinin fen konu ve kavramlarının öğretiminde kullanıldığı çalışmalar 

incelendiğinde REACT stratejisinin öğrencilerin başarıları, kavramsal değişimleri ve 

derse karşı tutumları üzerinde olumlu etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Ingram 

(2003) çalışmasında, 10. sınıf fen dersi için REACT stratejisine uygun olarak ders 

materyalleri geliştirmiş ve bu materyallerin öğrencilerinin dersteki başarılarına, derse 

karşı tutumlarına ve inançlarına etkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, REACT 

stratejisinin öğrencilerin fen dersinde akademik başarıları, fen dersine karşı tutum ve 

inançları üzerinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aktaş (2013)’ın 

yaptığı çalışmada, 6. sınıf, “Maddenin tanecikli yapısı ve ısı” konusunda REACT 

stratejisine yönelik bilgisayar destekli öğretim materyali geliştirmiş ve bu materyalin 

öğrencilerin fen dersindeki başarılarına etkisini araştırmıştır. Yarı deneysel araştırma 

yöntemi kullanarak yürüttüğü çalışmanın sonucunda,  deney grubundaki öğrencileri ile 

kontrol grubundaki öğrenciler arasında başarı testinin son test puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca öğrenciler, REACT stratejisine 

göre işlenen dersleri daha eğlenceli, öğretici ve yararlı bulduklarını belirtmişlerdir. Bir 

diğer benzer çalışma Bilgin (2015) tarafında yapılmıştır. Bilgin (2015) çalışmasında 6. 

sınıf “maddenin yapısı ve özellikleri” ünitesini REACT stratejisine uygun olarak 

hazırlamış olduğu materyallerle işlemiş ve bu materyallerin öğrencilerin başarılarına, 

kavramsal değişimler ve fen kavramları ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisini 

araştırmıştır. Yarı deneysel araştırma yöntemini ile yürüttüğü çalışma da, deney 

grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre akademik başarının, 

kavramsal değişimleri ve fen kavramları ile bağlamları ilişkilendirme değişkenleri 

üzerinde daha başarılı olduğu görülmüştür. Bir diğer çalışmada Sevinç (2015) 8. sınıf    

“asit bazlar” konusunda REACT stratejisine dayalı olarak geliştirdiği materyallerin 

etkililiğini, öğrencilerin kavramsal anlama ve gerçek yaşamla ilişkilendirme başarılarına 

etkisini incelemiştir. Yarı deneysel araştırma yöntemiyle yürüttüğü çalışmada sonucu 

olarak öğrencilerin kavramsal anlama ve gerçek yaşamla ilişkilendirme arasında orta 

seviyede, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. REACT stratejisiyle 
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öğretimin öğrencilerinde ilgisini çektiği ve öğrencilerde kalıcı öğrenmeyi sağladığı 

bildirilmiştir. 

REACT stratejisinin fizik konu ve kavramlarının öğretiminde kullanıldığı çalışmalar 

incelendiğinde, özellikle 2007 ortaöğretim fizik öğretim programında, yaşam (bağlam) 

temelli yaklaşımının yer almasıyla, bu yaklaşıma dayalı öğretim için REACT stratejisin 

kullanımının etkisinin araştırıldığı çalışmalara da rastlanmaktadır.  Örneğin, Değirmenci 

(2009) çalışmasında 2007 yılında yenilenen, yaşam temelli öğretim yaklaşımının 

benimsendiği ortaöğretim fizik öğretim programının doğasına uygun, 9. sınıf “dalgalar” 

konusunda REACT stratejine uygun öğretmen ve öğrencilerin faydalanabileceği 

materyaller geliştirmiş ve bu materyallerin etkililiğini değerlendirmiştir. Özel durum 

araştırma yöntemini kullandığı çalışmanın sonucu olarak, yaşam temelli öğretim 

yaklaşımının öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından henüz algılanamadığı ve bu 

nedenle geliştirilen materyallere uyum gösteremedikleri tespit edilmiştir. Kumaş (2015) 

çalışmasında, 9. sınıf “elektrik ve manyetizma” ünitesi kapsamındaki beş konu 

öğretiminde kullanılmak üzere yenilikçi teknoloji desteği ile zenginleştirilmiş REACT 

öğretim stratejisine dayalı öğretmen rehber materyalleri geliştirmiş ve bu materyallerin 

öğrencilerinin başarı düzeylerine, kavramsal değişimlerine olan katkısına, öğrenme 

güçlüklerinin giderilmesine ve süreç içerisindeki uygulama becerilerine etkisini 

incelemiştir. Eylem araştırması yöntemi kullanarak yürüttüğü çalışmanın sonucunda, 

geliştirilen materyallerin öğrencilerin kavramsal değişimlerine ve öğrenme 

güçlüklerinin giderilmesini anlamlı katkı sağladığı; başarılarını, anlama seviyelerini ve 

süreç içerisindeki uygulama becerilerini arttırdığı bildirilmiştir. Fakat uygulamada 

araştırma ve proje çalışmalarının uzun sürmesi, öğrencilerin derse karşı istek ve 

motivasyonlarını olumsuz etkilediği görülmüştür. Sonuç olarak 2007 yılından sonra 

süreç içerisinde REACT stratejisinin daha iyi anlaşıldığı ve etkililiğinin arttığı 

söylenebilir. 

Lisans düzeyinde, fizik konu ve kavramlarının öğretiminde REACT stratejisinin 

kullanıldığı ve etkililiğinin incelendiği çalışmalarda REACT stratejisinin olumlu etkisi 

olduğu fakat yine de stratejinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmiştir (Ültay, 2012; Ültay, 

2014). Örneğin Ültay (2012) çalışmasında “itme ve momentum” konusunda REACT 

stratejisi ile yapılan öğretimin fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal anlamaları 
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üzerindeki etkisini incelemiştir. Yarı deneysel araştırma yöntemi kullanarak yürüttüğü 

çalışmanın sonucu olarak REACT stratejisinin öğrencilerin kavramsal anlamalarını 

geliştirdiğini fakat REACT stratejine yeni basamak ekleme ya da var olan basamakları 

genişletme gibi bir değişikliğin yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Bir diğer fen bilgisi 

öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri ile yürüttüğü çalışmasında Ültay (2014), “itme, 

momentum ve çarpışmalar” konusunda, açıklama destekli REACT stratejine göre 

hazırlanan materyallerin öğrencilerin ders başarıları üzerindeki etkisini araştırmış ve 

ayrıca açıklama destekli REACT stratejisi hakkında öğrencilerin görüşlerini 

incelemiştir. İki aşamalı karma araştırma yöntemi kullanarak yürüttüğü çalışmanın 

sonucunda öğretmen adaylarının “itme, momentum ve çarpışmalar” konusunu 

öğrenmesinde açıklama destekli REACT stratejisine dayalı öğretimin geleneksel 

öğretime göre daha etkili olduğu görülmüştür. Başka bir sonuç olarak, deney 

grubundaki öğretmen adaylarının sahip olduğu bazı alternatif kavramların önemli 

ölçüde giderildiği belirtilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının, açıklama destekli REACT 

stratejisinin ile ilgili olarak kalıcılığı sağladığı ve derslerin eğlenceli geçtiği görüşünü 

dile getirdikleri bildirilmiştir. 

Kimya konu ve kavramlarının öğretiminde REACT stratejisinin kullanıldığı çalışmalar 

incelendiğinde de daha çok kavramsal gelişimleri üzerindeki etkisine yönelik 

çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Örneğin Yiğit (2015)  çalışmasında, 

REACT stratejisine uygun hazırlanan öğretim materyallerinin 12. sınıf öğrencilerinin 

“hidrokarbon bileşikleri” konusunda kavramsal değişimleri üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Zayıf deneysel araştırma yöntemi kullanarak yürüttüğü çalışmada, 

kullanılan öğretim materyallerinin öğrencilerin sahip olduğu alternatif kavramlarını 

gidermelerine ve olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerinde etkili olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca materyallerin uygulanabilirliğinin yüksek olduğu ve 

öğrencilerin kavramları uzun süreli belleklerinde tutabildikleri görülmüştür. Benzer bir 

diğer çalışmada Demircioğlu ve Yiğit (2015) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 

REACT stratejisine göre hazırlanan öğretim materyallerinin 12. sınıf öğrencilerinin 

“hidrokarbon bileşikleri” konusunda kavramsal değişimleri üzerindeki etkisini 

incelenmiştir. Zayıf deneysel araştırma yöntemi kullanarak yürüttüğü çalışmada, 

kullanılan öğretim materyallerinin öğrencilerin sahip olduğu alternatif kavramlarını 

gidermelerine ve olumlu yönde kavramsal değişim gerçekleştirmelerinde etkili olduğu 
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sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca materyallerin uygulanabilirliğinin yüksek olduğu ve 

öğrencilerin kavramları uzun süreli belleklerinde tutabildikleri görülmüştür. 

Demircioğlu, Vural ve Demircioğlu (2012)’nun yapmış olduğu çalışmada ise REACT 

stratejisine dayalı öğretimin bilim sanat merkezindeki 7. ve 8. sınıf seviyesinde 18 üstün 

yetenekli öğrencinin “asit ve bazların nötrleşmesi” kavramını anlamaları üzerindeki 

etkisini araştırmıştır. Çalışmanın sonunda REACT stratejisinin öğrencilerde tespit 

edilen alternatif kavramların giderilmesinde etkili olduğu anlaşılmıştır. 

REACT stratejisinin kimya konu ve kavramların öğretiminde, stratejinin öğrenciler 

üzerinde olumlu etkisine rağmen stratejinin geliştirilmesi gerektiğini bildiren çalışmalar 

da mevcuttur. Örneğin, Ültay (2012) fen bilgisi öğretmen adayları üzerinde yürüttüğü 

çalışmasında“asit-bazlar” konusunda REACT stratejisi ve 5E modeline göre etkinlikler 

hazırlamış ve bu etkinliklerin öğretmen adaylarının kavramsal anlamalarına, kimyaya 

yönelik tutum ve deneyimlerine etkisini araştırmış ve ayrıca bu iki modeli birbiriyle ve 

mevcut öğretimle karşılaştırmıştır. Yarı deneysel araştırma yönteminin kullanıldığı 

çalışmanın sonucunda, kavram anlamadaki farklılaşma konusunda REACT stratejisi ile 

5E modeli arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ancak, bu kavramların uzun süreli 

bellekte tutulmasında REACT stratejisinin 5E modeline ve mevcut öğretime göre daha 

etkili olduğu görülmüştür. Kimyaya yönelik tutum ve deneyimlerde grupların olumlu ya 

da olumsuz yönde gelişmenin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Ültay (2012) 

çalışmasında REACT stratejine açıklama basamağının eklenerek, genişletilmesi 

gerektiği önerisinde bulunmuş, yeni oluşacak olan modeli ise REEACT ismini 

vermiştir. 

Biyoloji konu ve kavramlarının öğretiminde REACT stratejisinin kullanıldığı çalışma 

sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Gül (2016)’nın yapmış olduğu çalışmada 11. sınıf 

biyoloji dersi “fotosentez” konusunun öğretiminde REACT stratejisi kullanımının 

öğrenciler üzerindeki etkililiğini incelemiştir. Araçsal durum çalışmasını yöntemi ile 

yürüttüğü çalışmanın sonunda REACT stratejisinin öğrencilerin tutumları, 

motivasyonları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları üzerinde istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark olmadığı fakat öğrenmenin kalıcılığını sağladığı tespit edilmiştir. Bir 

diğer çalışmada ise Gül, Yalmancı ve Yalmancı (2017), 10. sınıf biyoloji dersi boşaltım 

konusunun öğretiminde REACT stratejisinin öğrencilerin üzerindeki etkisini 
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araştırmıştır. Yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılarak yürütülen çalışmanın 

sonunda, REACT stratejisinin öğrencilerin başarılarını istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark oluştururken, öğrencilerin motivasyonları ve sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları 

üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı fark olmadığı görülmüştür. 

REACT strateji ile ilgili teorik bilgi ya da diğer modellerle karşılaştırıldığı çalışma 

sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Örneğin Ültay ve Çalık (2011) çalışmalarında 

REACT stratejisini yapı ve içerik açısından 5E modeliyle karşılatırmışlar, 5E modeli ve 

REACT stratejisinin benzer ve farklı yönlerini “asit ve bazlar” konusu üzerinde 

örneklendirmişlerdir.  Benzer bir çalışmada Akpınar ve Kasım (2017) tarafından 

yapılmıştır. Çalışmada REACT stratejinin sosyal bilgiler eğitiminde kullanımına ve 

REACT stratejisinin 5E modelinden farkına değinilmiştir. 

1.3.3. “Saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” konuları ile ilgili 

yapılan çalışmalar 

Alanyazında 7. sınıf fen bilimleri “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” 

konuları ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Sadece bu kavramlar hakkında yapılan 

çalışmalar bulunduğu gibi, bu kavramların yer aldığı maddenin yapısı ve özellikleri 

ünitesinin tamamının yer aldığı çalışmalara rastlanmıştır. Saf maddeler, karışımlar ve 

karışımların ayrılması konulu çalışmaların daha çok bu konuların herhangi bir öğretim 

yöntemiyle öğretimin yapılarak, yöntemin öğrenciler üzerindeki etkisinin incelendiği 

çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu yöntemler arasında sorgulayıcı ve araştırmaya 

dayalı öğretim (Çeliksöz, 2012), web destekli öğretim (Karagöz ve Korkmaz, 2015), 

proje tabanlı öğretim (Şimşek-Öztürk, 2008), tahmin et-gözle ve açıkla (TGA) 

(Hanımoğlu, 2015), işbirlikli öğretim (Uz, 2008; Genç, 2009; Esmer-Orunlu, 2012), 

programlı öğretim (Uz, 2008), öyküleme ve deney tekniği (Dincel, 2008), eğitsel oyun 

(Korkmaz, 2018), 5E modeli (Şahin, 2016; Badeli ve Derman, 2017; Hun, 2017) ve 

REACT stratejisi (Aktaş, 2013; Bilgin, 2015) yer almaktadır. Alanyazında daha az 

oranda mevcut konulara ilişkin kavramların öğretiminde kavram değişim metinleri 

(Kılıç-Alemisoğlu, 2014) ve kavram karikatürlerinin (Günaydın ve Ültay, 2014) 

kullanıldığı çalışmalar ve çok az oranda da mevcut konulara ilişkin ölçek/test geliştirme 

çalışmalarının  (Acar-Şeşen, Avcı ve Kırbaşlar, 2018) olduğu göze çarpmaktadır. 
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İncelenen çalışmalar daha ayrıntılı incelendiğinde ‘‘saf maddeler, karışımlar ve 

karışımların ayrılması’’ konularının en çok işbirlikli öğrenme ve 5E Modeli kullanılarak 

öğretiminin yapıldığı anlaşılmaktadır.  

5E Modeli ile yürütülen çalışmalara bakılacak olunursa; Badeli ve Derman (2017) 

çalışmalarında 4. sınıf ‘‘saf madde ve karışım’’ konusunun öğretiminde 5E modeli ile 

desteklenen yaşam temelli öğretim yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamalarına ve 

fene yönelik tutumlarına etkisini incelemiştir. Yaptığı çalışmada kullandığı yöntemin 

öğrencilerin fene yönelik olumlu tutumlarını geliştirmede ve kavramsal anlamalarını 

artırmada olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bir diğer çalışma da Şahin (2016) 

tarafından yapılmıştır. Şahin (2016) çalışmasında 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri 

‘‘maddenin tanecikli yapısı ve karışımlar’’ konusunun derinleştirme aşamasında drama 

tekniğiyle desteklenen 5E modeliyle öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve fen 

bilimleri dersine yönelik tutumlarına etkisini incelemiştir. Yarı deneysel araştırma 

yönteminin kullanıldığı çalışmanın sonucunda 5E modelinin öğrencilerin başarı ve 

derse karşı tutumlarında olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada, Hun 

(2017) 7. sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde “maddenin tanecikli yapısı ve 

karışımlar” konusu ile ilgili probleme dayalı öğrenme yöntemiyle geliştirilmiş 5E 

öğretim modelinin öğrencilerin akademik başarı ve tutumlarına yönelik etkilerini 

incelemiştir. Yarı deneysel araştırma yöntemini kullanarak yürütülen çalışmanın, 5E 

modelinin öğrencilerin başarı ve tutumları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu 

görülmüştür.  

İşbirlikli öğrenme modeli ile yürütülen çalışmalara bakılacak olursa; Genç (2009) 

yaptığı çalışmada 7. sınıf fen bilimleri “karışımlar” konusunun öğretiminde işbirlikli 

öğrenme yönteminin öğrencilerinin başarısına, derse yönelik tutumlarına ve 

motivasyonlarına etkisini incelemiştir. Yarı deneysel araştırma yönteminin kullanıldığı 

çalışmanın sonucunda, kullanılan yöntemin öğrencilerin karışımlar konusunu 

anlamalarında ve derse yönelik motivasyonlarının artmasında daha etkili olduğu 

görülürken, öğrencilerin derse yönelik tutumlarında anlamlı bir farka ulaşılmamıştır. 

Esmer-Orunlu (2012)’nun yapmış olduğu çalışmada 7. sınıf ‘‘maddenin yapısı ve 

özellikleri’’ konusunun öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin, geleneksel öğrenme 

yöntemine göre öğrencilerin başarılarına olan etkisi incelenmiştir. Yarı deneysel 
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araştırma yöntemi ile yürütülen çalışmada, deney grubuna uyguladığı işbirlikli öğrenme 

yönteminin kontrol grubuna uygulanan geleneksel öğretim yöntemlerinin öğrenci 

başarıları arasında deney grubunda anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir 

diğer çalışmada ise Uz (2009) 7. sınıf ‘‘karışımlar’’ konusunun öğretiminde, programlı 

öğretim yöntemi ile işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerinin akademik başarısı ve 

fene yönelik tutumlarına etkisi karşılaşmıştır. ‘‘Karışımlar’’ konusu iki deney 

grubundan birinde programlı öğretim yöntemi ile işlenirken diğer grupta ise işbirlikli 

öğrenme yöntemi öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği ile işlenmiştir. Çalışmanın 

sonunda programlı öğretim yönteminin işbirlikli öğrenme yöntemine göre öğrencilerin 

akademik başarısını daha fazla artırdığı görülürken,  programlı öğretim yönteminin 

öğrencilerin fene yönelik tutumlarını değiştirmediği, işbirlikli öğrenme yönteminin ise 

öğrencilerin fene yönelik tutumlarını artırdığı tespit edilmiştir.  

‘‘Saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması’’ konularının farklı diğer 

yöntemlerle işlenmiş olan çalışmalara bakılacak olursa; Oral (2008) çalışmasında 7. 

sınıf fen bilimleri “karışımların fiziksel yolla ayrılması” konusunun öğretilmesinde 

çoklu zekâ kuramı temelli öğretimin öğrenci başarısına etkisini araştırmıştır. Çalışmanın 

sonucunda, uygulanan öğretimin öğrenci başarısını artırdığı görülmüştür. 

Çeliksöz (2012) çalışmasında 7. sınıf fen bilimleri dersi, ‘‘maddenin yapısı ve 

özellikleri’’ konusunda farklı düzeylerdeki sorgulayıcı ve araştırmaya dayalı öğretim 

yönteminin öğrencilerinin başarı, bilimsel tutum, bilimsel süreç becerisi ve bilginin 

kalıcılıklarına etkisini incelemiştir. Bir grupta çiftli sorgulayıcı ve araştırmaya dayalı 

öğretim yöntemi ile bir diğer grupta ise yapılandırılmış sorgulayıcı ve araştırmaya 

dayalı öğretim yöntemi ile ders işlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, birinci grupta 

uygulanan yöntemin öğrencilerin başarı ve bilimsel tutumları üzerinde etkili olduğu 

görülürken, her iki yöntemin de öğrencilerin bilimsel süreç becerileri üzerinde ve bilgini 

kalıcılığı sağlamada başarılı olduğu tespit edilmiştir.  

Şimşek-Öztürk (2008) yaptığı çalışmada 7. sınıf fen bilimleri dersinde ‘‘maddenin 

içyapısına yolculuk’’ ünitesinin öğretiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin 

öğrencilerin başarı düzeyine etkisini incelenmiştir. İki grup seçerek grupların ön test 

başarı düzeylerine bakmıştır aralarında anlamlı bir fark bulunamamıştır ve ön 

bilgilerinin denk olduğu görülmüştür. Deney grubuna proje tabanlı öğrenme yönteminin 



20 
 

uygulanmış, kontrol grubuna ise geleneksel yöntem uygulanmış deney grubunun son 

test başarıları lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Ön test ve son test 

sonuçları arasında deney grubundaki öğrencilerin başarı düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunurken kontrol grubundaki öğrencilere uygulanan ön test son test başarı 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

Hanımoğlu (2015) çalışmasında ‘‘maddenin yapısı ve özellikleri’’ ünitesine yönelik 

olarak geliştirilen TGA etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına 

etkisi, yanlış kavramaların tespiti ve giderilmesindeki etkililiği incelenmiştir. Deney 

grubunda TGA yöntemi ile desteklenmiş etkinliklerle, kontrol grubuna ise sadece ders 

kitabında önerilen etkinlikler uygulanarak dersler işlenmiştir. Uygulanan etkinliğin 

deney ve kontrol gruplarının akademik başarılarını anlamlı etkilemediğini, yanlış 

kavramaların tespiti ve giderilmesindeki etkililiğinin deney grubundaki öğrenciler de 

anlamlı etkilediği görülmüştür. 

Dincel (2005) çalışmasında 7. sınıf ‘‘maddenin içyapısına yolculuk’’ ünitesinin 

“Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması”, “Bileşiklerin Kimyasal Yolla Ayrıştırılması”, 

“Elementlerden Bileşik Oluşturulması” konularındaki kavram yanılgıları tespit edilip, 

öyküleme ve deney tekniğinin bu yanılgıların giderilmesindeki etkisini ve katkısını 

araştırmıştır. İki deney grubu seçilerek deney grubundan birinde dersler geleneksel 

yöntemin yanında öyküleme tekniği ile işlenirken, diğer deney grubunda ise geleneksel 

yöntemin yanında deney tekniği ile işlenmiştir. Bir diğer kontrol grubunda ise dersler 

geleneksel yöntem ile işlenmiştir. Grupların başarılarına bakıldığında, deney tekniği ile 

geleneksel yöntem arasında anlamlı bir farklılık görülürken; deney tekniği ile öyküleme 

tekniği arasında ve öyküleme tekniği ile geleneksel yöntem arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Gruplar hatırlama açısından bakıldığında, deney tekniği ile geleneksel 

yöntem arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmişken; deney tekniği ile öyküleme 

tekniği arasında ve öyküleme tekniği ile geleneksel yöntem arasında anlamlı bir farklılık 

görülmemiştir. Grupların kavramsal gelişim durumları incelendiğinde, deney tekniği, 

öyküleme tekniğine göre; öyküleme tekniği, geleneksel yönteme göre kavramsal 

gelişim açısından etkilidir.  

Korkmaz (2018) çalışmasında fen bilimleri dersini alan 7. sınıf öğrencilerinin 

“Maddenin Tanecikli Yapısı ve Saf Maddeler” konusunun eğitsel oyun geliştirmeye 
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dayalı öğretiminde öğrencilere eğitsel oyun hazırlattırılarak, öğrencilerin dersteki 

akademik başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisini incelemiştir. Fen bilimleri 

dersinde eğitsel oyun geliştirerek desteklenen öğretimin öğrencilerin tutum ve akademik 

başarı düzeylerinin artmasında anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. Ancak eğitsel oyun 

geliştirerek desteklenen öğretiminin cinsiyetin tutum ve akademik başarı düzeylerinde 

anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. 

Karagöz ve Korkmaz (2015) çalışmalarında 7. sınıf öğrencilerinde web destekli öğretim 

yönteminin başarılarının ve öğrendikleri bilgilerin kalıcılığına etkisini incelemişlerdir. 

Çalışmada uygulanan yöntemin öğrencilerinin akademik başarılarını artırdığı ve 

öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

REACT stratejisinin uygulandığı çalışmalara bakılacak olursa; Bilgin (2015) 6. sınıf 

“maddenin yapısı ve özellikleri” konusunun öğretiminde uyguladığı çalışmasında, 

uygulanan stratejisinin öğrencilerin akademik başarıları, kavramsal değişimleri ve fen 

kavramları ile bağlamları ilişkilendirmeleri üzerine etkisinde olumlu etkisi olduğu 

sonucuna ulaşmıştır. Benzer bir çalışmada ise Aktaş (2013) 6. sınıf, “maddenin tanecikli 

yapısı ve ısı” ünitesinin öğretiminde bilgisayar destekli REACT stratejisini kullanmış ve 

REACT stratejisinin öğrencilerin başarılarını artırdığı sonucuna ulaşmıştır.  

Alanyazında “saf maddeler, karışımlar ve karışımları ayrılması” konularına ait 

kavramların öğretiminde farklı öğretim materyallerinin kullanıldığı çalışmalara 

bakılacak olursa; Kılıç-Alemisoğlu (2014) çalışmasında öğrencilerinin 7. sınıf 

“karışımlar” konusunda kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesinde kavram 

değişim metinlerinin etkisini incelemiştir. Çalışmada geleneksel yönteme göre kavram 

değişim metinlerinin öğrencilerinin karışımlar konusunda akademik başarılarını artırdığı 

ve kavram yanılgılarını giderdiği görülmüştür. Bir diğer çalışmada Günaydın ve Ültay 

(2014), 7. sınıf “karışımlar” konusu ile ilgili alternatif kavramların giderilmesinde 

kavram karikatürlerinin etkisini incelemişlerdir. Çalışma da ön test puanlarında deney 

ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık görülemezken, öğrencilerinin son test 

puan ortalamaları incelendiğinde deney grubunun sonuçlarının daha fazla arttırmasından 

dolayı kavram karikatürlerinin öğrencilerin alternatif kavramlarını gidermede etkili 

bulunduğu söylenebilir.  
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Son olarak alanyazında yer alan, “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” 

konularına ilişkin ölçek/test geliştirme çalışmasına bakılacak olursa, Acar-Şeşen, Avcı 

ve Kırbaşlar (2018)’ın yaptığı çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin “maddenin yapısı ve 

özellikleri” ünitesinde belirlemiş olduğu konulara yönelik kavramsal anlamalarını 

belirlemek için iki aşamalı teşhis testi geliştirmiştir. Madde analiz sonuçlarına 

bakıldığında geliştirilen maddenin yapısı ve özellikleri ünitesi iki aşamalı teşhis testinin 

geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür. 

1.4. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı “7. sınıf fen bilimleri dersi ‘saf maddeler, karışımlar ve 

karışımların ayrılması’ konularının yaşam temelli öğrenme yöntemine dayalı REACT 

stratejisi ile öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, fen öğrenmeye karşı 

motivasyonlarına, fen öğrenimi özyeterliklerine, fene yönelik sorgulayıcı öğrenme 

becerileri algıları ve bunların kalıcılığına etkisini” incelemektir. 

1.5. Araştırmanın Önemi 

Alanyazında madde konusu da (Aktaş, 2013; Bilgin, 2015) olmak üzere birçok fen konu 

ve kavramlarının öğretiminde REACT stratejisinin kullanıldığı görülmektedir. Fakat 

özellikle REACT stratejisinin öğrencilerin akademik başarı, özyeterlik, motivasyon ve 

sorgulayıcı öğrenme becerilerinin kalıcılıklarını nasıl etkilediğini belirleyen bir 

çalışmanın olmaması çalışmanın önemini artırmaktadır. Ayrıca geliştirilen öğretmen ve 

öğrenci ders materyallerinin 7. sınıf fen bilimleri dersi “saf maddeler, karışımlar ve 

karışımların ayrılması” konularını REACT stratejine dayalı olarak öğretiminde 

öğretmenlere yardımcı birer kaynak olacağı düşünüldüğünde, bu çalışmanın önemini bir 

kat daha artırmaktadır. 

1.6. Araştırma Soruları 

1. REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerinin fen dersindeki akademik 

başarılarına ve akademik başarılarının kalıcılığına etkisi nedir?  

2. REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerinin fen öğrenmeye karşı 

motivasyonlarına ve fen öğrenmeye karşı motivasyonlarının kalıcılığına etkisi 

nedir? 
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3. REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerinin fen öğrenimi özyeterliklerine 

ve fen öğrenimi özyeterliklerinin kalıcılığına etkisi nedir? 

4. REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerisi 

algılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarının kalıcılığına etkisi nedir? 

1.7. Sayıltılar 

 Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan, test ve ölçeklere öğrencilerin 

içtenlikle ve dürüstçe cevap verdikleri kabul edilmiştir.  

 Yarı yapılandırılmış görüşme yapılan öğrencilerin sorulan sorulara tüm 

samimiyetiyle cevap verdikleri kabul edilmiştir. 

1.8. Sınırlılıklar 

 Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Kilis ili Polateli ilçesindeki bir devlet 

okulu 7. sınıfta okuyan 18 öğrenci ile sınırlıdır. 

 Çalışma “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” konularıyla 

sınırlıdır. 

 Uygulama süresi 14 ders saati ile sınırlıdır. 

 Motivasyon, özyeterlik ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algısı kavramları 

araştırmada kullanılan ölçme araçlarının kapsadığı nitelikler ile sınırlıdır. 

 Kalıcılık süresi sekiz hafta ile sınırlıdır. 

1.9. Tanımlar 

Akademik Başarı: Belirli bir program sonucunda öğrencinin program hedeflerine 

ilişkin gösterdiği yeterlilik düzeyine akademik başarı denir (Demirel, 2012, s.3). 

Motivasyon: Güdülenme kelimesinin karşılığı olan İngilizce kökenli kelime olarak 

karşımıza çıkan motivasyon “organizmanın dürtü ya da ihtiyaçların etkisiyle harekete 

hazır hale gelerek amaca yönelik davranışta bulunmasına ve amaca ulaştıktan sonra 

rahatlamasına güdülenme (motivasyon)” denir (Emir ve Kanlı, 2009).  
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Özyeterlik: Kişinin ileriye yönelik olayları yönetmek için ihtiyaç duyduğu hareket 

biçimlerini planlama ve gerçekleştirme konusunda kendi yeteneklerine olan inancına 

özyeterlik denir (Bandura, 1994). 

Sorgulayıcı Öğrenme Becerisi: Kişinin bilgiyi araştırıp, sorgulayıp anlamlı ve kalıcı 

olarak öğrenmesine sağlayan, hayat boyu öğrenme becerilerine sorgulayıcı öğrenme 

becerisi denir (Ekici, 2017). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın desen ve yöntemi, çalışma grubu, veri toplama araçları, 

uygulama süreci ve verilerin analizine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Desen ve Yöntemi 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Durum çalışması, McMillan ve Schumacher (2010, s.345) tarafından bir 

ya da daha fazla olayların, ortamların, programların, grupların veya birbiriyle ilişkili 

sistemlerin derinlemesine incelendiği bir yöntem olarak tanımlanmıştır. Merriam 

(2013)’e göre ise durum çalışması yöntemi gerçek hayatın, güncel bağlam ya da ortamın 

içindeki bir olayın ya da sınırlı bir sistemin derinlemesine incelendiği ve betimlendiği 

bir yöntemdir. 

Durum çalışması yönteminin çok farklı sınıflandırılmaları mevcuttur. Stake (2003)’in 

öne sürdüğü sınıflandırmaya göre durum çalışması üçe ayrılmaktadır: İçsel (intrinsic) 

durum çalışmalarında benzersiz bir özelliğe sahip birey, grup veya olayların incelenerek 

ayrıntılı bir şeklide açıklanmaktadır.  Araçsal (instrumental)  durum çalışmalarında özel 

bir olay, etkinlik veya durumun incelenerek geneir yargıya varılmakta ve olayın 

kendisinden daha çok etkileri incelenmektedir. Çoklu (collective) durum çalışmasında 

ise birden fazla durum birlikte incelenir, aradaki benzerlikler, farklılıklar ve ilişkiler 

ortaya çıkarılır ve genel bir yargıya varılır.  

Bu çalışmanın temel amacı REACT stratejisinin kendisini değil, REACT stratejisinin 

öğrencilerin akademik başarıları, fen dersine karşı motivasyonları, fen öğrenimi 

özyeterlikleri ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarına etkisini incelemektir. Bu 

nedenle bu çalışmada araçsal (instrumental)  durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.  

2.2. Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Kilis ili Polateli 

ilçesinde yer alan bir ortaokulun 7. sınıfında öğrenim gören 9’u kız, 9 erkek öğrenci 

olmak üzere toplam 18 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme 
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yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile belirlenmiştir. Çünkü çalışma, 

araştırmacının öğretmen olarak görev yaptığı okulda yürütülmüştür. Kolay ulaşılabilir 

örnekleme yönteminde araştırmacı yakın ve ulaşılması kolay bir durumu seçmekte ve 

böylece araştırmacı zaman kazanmış olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016, s.123). 

İlk olarak uygulamayı gerçekleştirecek olan fen bilgisi öğretmeni ve uygulamanın 

yapılacağı okulun yöneticileri ile görüşülmüş, uygulamanın amacı ve uygulama 

sürecine ilişkin bilgi verilmiş ve uygulamaya katılmaları rica edilmiştir. Hem okul 

yönetimi hem de uygulama öğretmeni uygulama gönüllü olarak katılacaklarını ifade 

etmişlerdir. Daha sonra Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü’nden uygulama için gerekli resmi 

izin alınmıştır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada hem nicel hem de nitel birden fazla sayıda veri toplama araçları birlikte 

kullanılarak çeşitleme yoluyla çalışmanın geçerliği ve güvenirliği arttırılmaya 

çalışılmıştır ve ölçüm geçerliği artırılmıştır (McMillan ve Schumacher, 2016, s. 91). 

Aşağıda çalışmada kullanılan veri toplama araçları ayrıntılı bir şekilde yer almaktadır. 

2.3.1. Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi [MK-YTBT] 

Öğrencilerin “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” konularındaki 

akademik başarıları ve akademik başarılarının kalıcılığı ölçmek amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilmiş olan “Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi”nden 

yararlanılmıştır (Ek 3).  

Araştırmacı tarafından konulara ait fen bilimleri öğretim programında yer alan 

kazanımlar ve Bloom’un revize edilmiş taksonomisi dikkate alınarak belirtke tablosu 

hazırlanmıştır. Mümkün olduğunca her kazanıma ait, farklı bilişsel düzeylerde soru 

olmasına dikkat edilerek toplam 25 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testin ilk hali 

oluşturulmuştur. Geliştirilen testin kapsam geçerliğini sağlamak ve bilimsel 

doğruluğunu incelemek amacıyla bir fen eğitimi uzmanı ve iki fen bilimleri 

öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Uzmanların dönütleri doğrultusunda gerekli 

düzeltmeler yapılmış ve 8. sınıf öğrencisi 27 öğrenciye uygulanmıştır. Testteki her bir 

maddenin uygunluğunu belirlemek için Microsoft Excel programı kullanılarak madde 

analizi yapılmıştır. Madde analizi sırasında üst ve alt gruplarda yer alan öğrencilere ait 
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veriler kullanılmıştır. En yüksek puan alan sınıfın üst % 27’lik dilimine giren 7 öğrenci 

üst grup, en düşük puan alandan başlayarak alt % 27’lik dilimine giren 7 öğrenci de alt 

grup olarak belirlenmiştir. Testte bulunan her bir soru maddesine ait madde güçlük 

indeksi ve madde ayırt edicilik indeksi değerleri aşağıda Tablo 2.1’de yer almaktadır.  

Tablo 2.1. Başarı testine ait madde güçlük indeksi (P) ve madde ayırt edicilik indeksi 

(D) değerleri 
Madde P D 

1 0.48 0.57 

2 0.74 0.14* 

3 0.70 0.29 

4 0.22 0.00* 

5 0.59 0.43 

6 0.74 0.43 

7 0.63 0.57 

8 0.78 0.14* 

9 0.70 0.43 

10 0.33 0.57 

11 0.37 0.00* 

12 0.30 0.29 

13 0.37 0.71 

14 0.41 0.71 

15 0.15 0.29 

16 0.11 0.29 

17 0.15 -0.14* 

18 0.70 0.29 

19 0.07 0.14* 

20 0.48 0.29 

21 0.89 0.14* 

22 0.22 0.14* 

23 0.70 0.57 

24 0.82 0.29 

25 0.74 0.57 

Ortalama  0.53 0.34 

 

Madde güçlük indeksi, her bir maddenin doğru cevaplanma oranını göstermekte olup, 0 

ile 1 arasında değerler alabilmektedir. Maddenin zorluk derecesi, maddenin güçlük 

indeksi sıfıra yaklaştıkça artmakta, bire yaklaştıkça azalmaktadır. Tablo 2.1’e bakılacak 

olursa, madde güçlük indeksi değerlerinin 0.07 ile 0.89 arasında değiştiği 

görülmektedir.  

Madde ayırt edicilik indeksi testte yer alan bir maddenin başarılı ve başarısız öğrencileri 

ayırt etme derecesini göstermekte olup, -1 ile +1 arasında değerler almaktadır. Ayırt 
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edicilik indeksi -1 ile 0.20 arasında olan maddeler kullanılmamalı ve testten 

çıkarılmalıdır. Ayırt edicilik indeksi 0.20-0.30 arasında olanlar değiştirilerek 

kullanılabilmektedir. Ayırt edicilik indeksi 0.30-0.40 arasında olan maddenin ayırt 

ediciliğinin iyi, 0.4 veya 0.4'den daha yüksek bir değerde olan maddenin ise ayırt 

ediciliğinin çok iyi olup, madde düzeltilmeden kullanılabilmektedir (Turgut, 1992).  

Tablo 2.1 incelendiğinde testteki 2, 4, 8, 11, 17, 19, 21, 22 numaralı soruların madde 

ayırt edicilik indeksi değerlerinin 0,19’un altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu 

sorular testten çıkarılmıştır. 3, 12, 15, 16, 18, 20, 24 numaralı soruların madde ayırt 

edicilik değerinin 0.29 olduğu ve değiştirilerek kullanılabileceği söylenebilir. Bu sorular 

üzerinde genel yapısı bozulmayacak şekilde, küçük düzenlemeler yapılmıştır.  

Ayrıca Tablo 2.1 incelendiğinde başarı testinin ortalama madde güçlük indeksi 

değerinin 0.53, ortalama madde ayırt edicilik indeksi değerinin 0.34 olduğu 

görülmektedir. Bu değerler testin hem madde güçlükleri açısından hem de madde ayırt 

edicilikleri açısından iyi tasarlanmış test olduğunu ifade etmektedir. 

Madde analizi sonucu 25 maddelik testin ilk halinden, sekiz madde çıkarılmış ve test 17 

sorudan oluşan son haline kavuşmuştur. Maddeler yeniden numaralandırılmıştır. Testte 

yer alan soruların öğretim programında yer alan kazanımlara ve Bloom’un revize 

edilmiş taksonomisine göre dağılımları Tablo 2.2’de yer almaktadır. 

Tablo 2.2. Başarı testinde yer alan soruların kazanımlara ve Bloom’un revize edilmiş 

taksonomisine göre dağılımları 
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7.3.2.1.Saf maddeleri, element ve 

bileşik olarak sınıflandırarak 

örnekler verir. 

2 1 - - - - 2 11.76 

7.3.2.2.Periyodik sistemdeki ilk 18 

elementin ve yaygın elementlerin 

isimlerini ve sembollerini bilir. 

4 3 - - - - 2 11.76 

7.3.2.3.Yaygın bileşik ve iyonların 

formül ve isimlerini bilir. 
6 5 - - - - 2 11.76 

7.3.3.1.Karışımları, homojen ve 

heterojen olarak sınıflandırarak 

örnekler verir. 

7, 8, 

9, 10 
12 11 - - - 6 35.29 
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7.3.3.2.Homojen karışımların çözelti 

olarak da ifade edilebileceğini 

belirtir. 

- - 13 -   1 5.88 

7.3.3.3.Günlük yaşamda karşılaştığı 

çözücü ve çözünenleri kullanarak 

çözelti hazırlar. 

- - 14 - - - 1 5.88 

7.3.3.4.Çözünme hızına etki eden 

faktörleri deney yaparak belirler. 

Temas yüzeyi, karıştırma ve sıcaklık 

faktörlerine değinilir. 

- - 15 - - - 1 5.88 

7.3.4.1.Karışımların ayrıştırılmasında 

kullanılabilecek bazı yöntemleri 

tahmin eder ve tahminlerini test eder. 

Karışımların ayrıştırılmasında 

kullanılabilecek yöntemlerden 

buharlaştırma, yoğunluk farkı ve 

damıtma üzerinde durulur. 

- - 
16, 

17 
- - - 2 11.76 

Bilişsel Seviye Basamaklarına Ait 

Toplam Soru Sayısı 
7 4 6 0 0 0 17 100 

Yüzde (%) 41.18 23.53 35.29 0 0 0  100 

 

Tablo 2.2 incelendiğinde soruların Bloom’un revize edilmiş taksonomisinin en fazla 

hatırlama (%41.18), daha sonra uygulama (%35.29) ve anlam (%23.53)  basamağında 

yer aldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Bloom’un revize edilmiş taksonomisinin analiz etme, 

değerlendirme ve oluşturma basamağına uygun soru bulunmadığı görülmektedir. Bunun 

nedeninin çoktan seçmeli soru türüyle bu basamak düzeyinde soru hazırlamanın çok zor 

olması denilebilir.  

Kapsam geçerliği sağlanan testin güvenirliği belirlemek için Kuder-Richardson 20 [KR-

20] değeri hesaplanmıştır. Çünkü testteki maddelerin madde güçlük indeksi değerleri 

birbirinden farklıdır. Demircioğlu (2008)’e göre testin güvenirlik katsayısı, testte yer 

alan bütün maddelerin madde güçlük indeksi değerleri birbirine yakın ise KR-21, 

birbirinden farklı ise KR-20 formülü kullanılarak hesaplanmaktadır. 

Güvenirlik katsayısının alabileceği değer 0-1 arasında değişmektedir. Katsayı değerinin 

1’e yaklaşması testin güvenirliğinin yüksek olduğunu, 0’a yaklaşması ise testin 

güvenirliğinin düşük olduğunu ifade etmektedir (Şeker ve Gençdoğan, 2006, s.110). 

Geliştirilmiş olan “Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi’nin KR-20 güvenirlik 

katsayısı 0.68 olarak bulunmuştur. Kehoe (1995)’e göre 10-15 civarı maddeden oluşan 

testlerin güvenirliğinin belirlenmesinde KR-20 güvenirlik katsayısının 0.50 olması 

yeterliyken,  50 maddenin üzerindeki testler için KR-20 değerinin en az 0.80 olması 
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(maksimum 1,0) gerekmektedir. Bu nedenle sonuç olarak testinin güvenirliğinin yeterli 

olduğu söylenebilir. 

2.3.2. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği [FÖYMÖ] 

REACT stratejisinin öğrencilerin fen öğrenmeye karşı motivasyonları üzerine 

incelemek amacıyla FÖYMÖ uygulamanın öncesinde ön test ve uygulama sonrasında 

son test olarak ve fen öğrenmeye karşı motivasyonun kalıcılığı üzerine etkisini 

incelemek amacıyla uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak 

kullanılmıştır (Ek 4). Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilmiş olan FÖYMÖ, 5’li 

Likert tipinde ve 23 maddeden oluşan bir ölçektir. FÖYMÖ’nün beş alt boyutu 

bulunmaktadır. Bunlar “araştırmaya yapmaya yönelik motivasyon”, performansa 

yönelik motivasyon”, iletişime yönelik motivasyon”, işbirlikli çalışmaya yönelik 

motivasyon” ve “katılıma yönelik motivasyon”dur. Bu alt boyutların Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı değerleri sırasıyla 0.75, 0.68, 0.56, 0.55 ve 0.59’dur. Ölçeğin 

tamamına ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.80 olarak ifade edilmiştir (Dede ve 

Yaman, 2008). Mevcut çalışmada ölçeğin ön test Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 

0.95, son test Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.93, kalıcılık testi Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı 0.91 olarak hesaplanmıştır. 

2.3.3. Fen ve Teknoloji Dersi Özyeterlik Ölçeği [FTÖÖ] 

REACT stratejisinin öğrencilerin fen öğrenmeye karşı özyeterlikleri üzerine etkisini 

incelemek amacıyla FTÖÖ uygulamanın öncesinde ön test ve uygulama sonrasında son 

test olarak; fen öğrenmeye karşı özyeterliklerinin kalıcılığı üzerine etkisini incelemek 

amacıyla uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak kullanılmıştır 

(Ek 5).  Tatar, Yıldız, Akpınar ve Ergin (2009) tarafından geliştirilmiş olan FTÖÖ, 5’li 

Likert tipinde ve 27 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik 

katsayısı 0.93 olarak hesaplanmıştır. FTÖÖ’nün üç alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar, 

“fen ve teknolojiye yönelik güven”, “fen ve teknoloji ile ilgili zorluklarla başa 

çıkabilme” ve “fen ve teknoloji performansına güven”dir. Bu alt boyutların Cronbach 

Alfa güvenirlik katsayısı değerleri sırasıyla 0.93, 0.75 ve 0.80’dir. Mevcut çalışmada 

ölçeğin ön test Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.83, son test Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı 0.86, kalıcılık testi Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.82 olarak 

hesaplanmıştır. 
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2.3.4. Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği [FYSÖBAÖ] 

REACT stratejisinin öğrencilerin fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları 

üzerine etkisini belirlemek amacıyla FYSÖBAÖ uygulamadan önce ön test ve 

uygulamadan sonra son test olarak; fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri 

algılarının kalıcılığı üzerine etkisini belirlemek amacıyla da uygulamanın bitiminden 

sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak kullanılmıştır (Ek 6). Balım ve Taşkoyan 

(2007)’ın geliştirmiş olduğu FYSÖBAÖ, 5’li Likert tipinde toplam 22 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçeğin “olumlu algılar”, “olumsuz algılar” ve “doğruluğunu sorgulama 

algıları” olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Bu alt boyutların Cronbach Alfa 

güvenirlik katsayısı değerleri sırasıyla 0.67, 0.73 ve 0.71’dir. Ölçeğin tümüne ait 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı değerleri 0.84 olarak bulunmuştur. Mevcut 

çalışmada ölçeğin ön test Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.65, son test Cronbach 

Alfa güvenirlik katsayısı 0.63, kalıcılık testi Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.89 

olarak hesaplanmıştır. 

2.3.5. Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüş Formu 

REACT stratejisi ile ilgili öğrencilerin görüşleri “Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüş 

Formu” kullanılarak uygulamanın hemen sonrasında toplanmıştır (Ek 7). Araştırmacı 

tarafından ilk olarak geliştirilen 12 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüş formu, iki 

alan uzmanının dönütleri doğrultusunda dokuz sorudan oluşan son halini almıştır.  

2.4. Ders Planları ve Materyallerinin Geliştirilmesi, Uygulama ve Veri Toplama 

Süreci 

Bu başlık altında araştırmada kullanılan ders planları, öğrenci ve öğretmen 

materyallerinin geliştirilme süreci, uygulama aşaması ve veri toplama süreci yer 

almaktadır. Ayrıca uygulama aşamasında saf maddeler konusunun REACT stratejisi ile 

işlenişi ayrıntılı bir şeklide verilmiştir. 

2.4.1. Ders Planları ve Materyallerinin Geliştirilmesi 

Araştırmada kullanılan ders planları, öğretmen ve öğrenci materyalleri araştırmacı 

tarafından, 2013 Fen Bilimleri Öğretim Programı’ndaki kazanımlara göre geliştirilmiş 

olup, iki fen eğitimi uzmanının görüşleri alınarak gerekli değişiklikler yapılmıştır.  
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Araştırmada saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması konularının her biri için 

ders planı hazırlanmış olup her birinin hazırlanma aşaması aynıdır. Ders planları, 

öğretmen ve öğrenci materyallerinin geliştirilme aşaması sırasıyla verilmiştir: 

1. Fen eğitiminde REACT stratejinin kullanıldığı çalışmaların incelenmesi. 

2. Çalışılacak sınıf düzeyi ve konunun belirlenmesi. 

3. Konuların kazanımlarına uygun olarak bağlamların hazırlanması. 

4. REACT stratejisinin basamaklarına uygun olarak öğretim sürecinde kullanılacak 

etkinliklerin belirlenerek ders planlarının hazırlanması. 

5. Fen eğitimi uzmanlarının görüşleri alınarak ders planları üzerinde gerekli 

düzenlemelerin yapılması. 

6. Öğrenci ders materyalinin hazırlanması. 

7. Öğretmen ders materyalinin hazırlanması. 

8. Fen eğitimi uzmanlarının görüşleri doğrusunda öğretmen ve öğrenci ders 

materyallerine son şeklinin verilmesi (Ek 1 ve Ek 2). 

2.4.2. Uygulama ve Veri Toplama Süreci 

Uygulama için kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemiyle araştırmacının da fen bilimleri 

öğretmeni olarak görev yaptığı Kilis ili Polateli ilçesindeki ortaokulu uygulama okulu 

olarak seçilmiştir. İlgili ortaokulda iki tane 7. sınıf şubesi bulunmakta olup, fen bilimleri 

dersini 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip araştırmacı öğretmeni yürütmektedir. 

Öğretmenden kaynaklı bir etki olmaması adına uygulamanın dersin öğretmeni 

tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. Daha sonra uygulama için Kilis ili Polateli 

ilçesi ortaokulunun okul yönetimi ile görüşülerek yapılması planlanan çalışma hakkında 

bilgi verilmiş ve ayrıca uygulamanın okullarında yapılması için izin istenmiştir. Okul 

yönetiminin olumlu dönütleri neticesinde Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli 

resmi izinler alınmıştır (Ek 9). Tablo 2.3’de uygulama süreci yer almaktadır.  

Tablo 2.3. Uygulama süreci 
Hafta  Ders Saati Yapılanlar 

27.12.2017 
 

Öğrencilerin uygulama hakkında bilgilendirilmesi, Ön testlerin 

Uygulanması 

28.12.2017 2*  

02.01.2018 2* “Kışa hazırlık” bağlamıyla saf maddeler konusunun işlenmesi 

04.01.2018 2* 

09.01.2018 2* 
“Farklı tuzlar “ bağlamıyla karışımlar konusu işlenmesi 11.01.2018 2* 
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16.01.2018 2* “Susuz bir yaz” bağlamıyla karışımların ayrılması konusun 

işlenmesi 18.01.2018 2* 

19.01.2018  Son testlerin uygulanması 

20.03.2018  Kalıcılık testlerinin uygulanması 

Toplam 14*  

*Bir ders saati 40 dakikadır 

Uygulamayı yürütecek olan araştırmacı öğretmen, araştırmacının REACT stratejisine 

uygun olarak hazırlamış olduğu öğrenci ders materyali ve uygulamanın aşamaları 

hakkında yaklaşık 4 saat süresince ayrıntılı bilgi vermiştir. Uygulama 2017-2018 

öğretim yılı güz döneminde 28.12.2017- 18.01.2018 tarihleri arasında toplam 14 ders 

saati süresince yürütülmüştür. Tablo 2.4’de veri toplama araçlarının uygulanma süreci 

yer almaktadır. 

Tablo 2.4. Veri toplama araçlarının uygulanma süreci 
Ön test 

(Uygulamadan önce) 

Son test 

(Uygulamadan sonra) 

Kalıcılık testi 

(Uygulamadan sekiz hafta sonra) 

MK-YTBT MK-YTBT MK-YTBT 

FÖYMÖ FÖYMÖ FÖYMÖ 

FTÖÖ FTÖÖ FTÖÖ 

FYSÖBAÖ FYSÖBAÖ FYSÖBAÖ 

 Yarı Yapılandırılmış Öğrenci 

Görüş Formu 

 

 

Uygulama öncesi ön test olarak Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi (MK-

YTBT), Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ),  Fen ve Teknoloji 

Dersi Öz-yeterlik Ölçeği (FTÖÖ) ve Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri 

Algısı Ölçeği (FYSÖBAÖ) uygulanmıştır. Uygulamasının hemen sonrasında son test 

olarak MK-YTBT, FÖYMÖ, FTÖÖ, FYSÖBAÖ ve yarı yapılandırılmış öğrenci görüş 

formu kullanılmıştır. Uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak 

MK-YTBT, FÖYMÖ, FTÖÖ ve FYSÖBAÖ tekrar uygulanmıştır. 

2.4.3. Uygulamaya sürecinde REACT stratejisinin her bir aşamasına ait örnek bir 

etkinlik 

Uygulama başlamadan önce araştırmacı tarafından hazırlanan öğrenci materyali 

öğrencilere dağıtılarak uygulama sürecinde bu materyalden yararlanılmıştır. REACT 

stratejisinin aşamalarına uygun olarak hazırlanan öğrenci materyalinde her bir konu 

birer bağlam ile başlamakta ve daha sonra bu bağlamla ilişkili etkinlikler yer 
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almaktadır. Aşağıda uygulama sürecinde işlenen saf maddeler konusunun REACT 

stratejisinin her bir aşamasına göre işlenişi sunulmaktadır. 

İlişkilendirme aşaması: Derse öğrencilerden aşağıda yer alan “Kışa hazırlık” adlı 

bağlamı okumaları istenerek başlanmıştır. Öğrencilerin saf madde kavramını ilk olarak 

4. sınıf fen bilimleri dersinde öğrenmiş oldukları için, öğrencilerin ön bilgilerine 

dayanarak bağlamda geçen maddelerin neler olduğu ve bunlardan hangilerinin saf 

madde olduğu sorulmuştur. Ayrıca öğrencilere “Elementin yapısı nasıldır?”, 

“Çevrenizde hangi tür elementler yer almaktadır ve sembolleri nelerdir?”, “Bileşiğin 

yapısı nasıldır?”, “Çevrenizde yer alan bileşikler ve sembolleri nelerdir?” gibi soruları 

yöneltilerek bir tartışma ortamı oluşturularak öğrencilerin düşünceleri alınmıştır. 

 

Resim 2.1. İlişkilendirme aşamasında kullanılan bir bağlamdan görüntü 

Tecrübe etme aşaması: Bu aşamada öğretmen öğrencileri beşerli gruplara ayrılmış ve 

öğrencilerden öğrenci materyalinde yer alan “iki elementten bileşik eldesi” deneyini 

dikkatli bir şekilde yapmalarını istemiştir. Öğretmen öğrencilerin deneyi yapışlarını 

izler ve gerekli durumlarda öğrencilerin deneyi doğru bir şekilde yapmaları için 

öğrencilere rehberlik yapar. Ayrıca öğretmen öğrencilerden deney sonrasında deney ile 
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ilgili soruları cevaplamaları istemiştir. Bu sayede öğrencilerin konuyu öğrenmeleri için 

gerekli bilgi ve beceriyi ilk elden kazanmaları sağlanmıştır.  

     

Resim 2.2. Tecrübe etme aşamasında yapılan bir deneye ait öğrenci materyalinden 

alınan bir görüntü 

                     

Resim 2.3. Tecrübe etme aşamasında deney yapan öğrencilerden bir görüntü  

Uygulama Aşaması: Bu aşamada öğretmen sınıfa çeşitli kurabiye ve krakerler 

getirmiştir. Öğrencilere bu kurabiye ve krakerlerin her birinin farklı bir elementi temsil 

ettiği, yani her birinin model olarak kullanılacağını söylemiştir.  Öğrenciler küçük 

gruplara ayrılarak, öğrencilerden daha önce öğrendikleri element ve bileşikleri (su, 

amonyak, kükürt dioksit, şeker, tuz, azot, oksijen vb.) bu modellerle göstermeleri 

istenir. Bu sayede günlük yaşamdan ilgilerini çekebilecek durumlarla kavramların 
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kullanıldığı bir ortam oluşturulur. Böylece öğrencilerin kavramları öğrenmesi ve 

kavramları anlaması için motive olmaları sağlanmıştır. 

İşbirliği Aşaması: Bu aşamada öğrencilerden grupça, sınıfa getirilen diş macunu, 

alüminyum folyo, gübre, yemek tuzu, uçan balon, su, seramik, deodorant, ışıklı reklam 

panosu, ampul, demir çubuk, bakır çaydanlık, amonyak gibi maddeleri incelemeleri ve 

bu maddelerin nelerden oluştuğunu araştırarak tartışmaları istenmiştir. Yani bu aşamada 

öğrencilerden işbirliği içerisinde çalışmaları ve çalışma sonuçlarını arkadaşlarıyla 

paylaşmaları istenmiştir.  

Transfer Etme Aşaması: Bu son aşamada öğrencilerden öğrenci materyalinde yer alan 

günlük hayattan kullanım alanına sahip, yaygın element ve bileşiklerin resimlerine 

bakmaları ve bireysel olarak resimlerde yer alan nesneleri oluşturan element ve/veya 

bileşiği araştırarak bulmaları istenmiştir.  

2.5. Verilerin Analizi 

Araştırmada nicel verilerin analizinde ilk olarak aritmetik ortalama ve standart sapma 

gibi betimsel istatistikleri, SPSS (Social Sciences Statistical Package) 23 istatistik paket 

programı kullanılarak hesaplanmıştır. Puanların normal dağılıma uyup uymadığı 

Shapiro-Wilks testi, çarpıklık ve basıklık katsayı değerleri ve Q-Q plots grafikleri ile 

incelenmiştir. Veri setinin normal dağılım gösterdiği durumlarda kestirimsel istatistik 

yöntemlerinden bağımlı gruplar t- testi, veri setinin normal dağılım göstermediği 

durumlarda ise bağımlı gruplar t-testinin non-parametrik karşılığı olan Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2009). 

Çalışmada yarı yapılandırılmış öğrenci görüş formu ile elde edilen nitel verilerin analizi 

betimsel olarak analiz edilmiştir. Yapılan analize göre, görüşülen ve gözlenen bireylerin 

görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılardan bahsedilir (Yıldırım ve Şimşek, 2016, 

s. 239). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BULGULAR  

Bu bölümde çalışmada verilerin analizleri sonucunda elde edilen bulgular yer 

almaktadır. Çalışmaya ait her bir araştırma sorusu sırasıyla ele alınmış ve her bir 

araştırma sorusuna ait verilerin istatistiksel analizleri sonucu elde edilen bulgular 

sıralanmıştır. 

3.1. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fen Dersindeki 

Akademik Başarılarına ve Akademik Başarılarının Kalıcılığına Etkisine İlişkin 

Bulgular 

REACT stratejisine dayalı öğretiminin öğrencilerin fen dersindeki akademik 

başarılarına ve akademik başarılarının kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla Madde 

Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi (MK-YTBT) uygulama öncesinde ön test ve 

uygulama sonrasında son test ve uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi 

olarak uygulanmıştır. Tablo 3.1’de MK-YTBT ön test, son test ve kalıcılık testi 

verilerinin aritmetik ortalama, standart sapma değerleri ve Tablo 3.2’de MK-YTBT ön 

test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait Shapiro-Wilks normallik testi sonuçları yer 

almaktadır.  

 Tablo 3.1. MK-YTBT’ne ait betimsel istatistikler 

Test Öğrenci sayısı (n) Aritmetik Ortalama (  ) Standart Sapma(ss) 

MK-YTBT Ön test 18 40.39 14.24 

MK-YTBT Son test 18 51.78 14.08 

MK-YTBT Kalıcılık testi 18 52.72 17.19 

 

Tablo 3.1 incelendiğinde MK-YTBT ön test ortalamasının 40.39, son test ortalamasının 

51.78 ve kalıcılık testi ortalamasının 52.72 olduğu görülmektedir. Bu ortalamalar 

arasındaki farkın istatistiki açıdan anlamlılığını incelemeden önce verilerin normal 

dağılım gösterip göstermediği araştırılmıştır. Tablo 3.2’de MK-YTBT ön test, son test 

ve kalıcılık testi verilerine ait Shapiro-Wilks ile normallik testi sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 3.2. MK-YTBT Shapiro-Wilks ile normallik testi sonuçları 

MK-YTBT İstatistik df P 

Ön test 0.920 18 .128* 

Son test 0.960 18 .601* 

Kalıcılık testi 0.922 18 .140* 

*p>.05 

Tablo 3.2 incelendiğinde MK-YTBT ön test, son test ve kalıcılık testi verilerinin 

Shapiro-Wilks testi sonucu hesaplanan p değerlerinin α=.05’den büyük çıktığı için 

normal dağılım sağladığı görülmektedir (Mertler ve Vannatta, 2005).  Fakat verilerin 

dağılımının normalliği betimsel yöntemlerle de incelenmelidir. Tablo 3.3’de MK-YTBT 

ön test, son test ve kalıcılık testi çarpıklık ve basıklık katsayıları verilmiştir. 

Tablo 3.3. MK-YTBT çarpıklık ve basıklık katsayı değerleri 
 Çarpıklık Basıklık 

Test 
İstatistik Standart Hata İstatistik Standart Hata 

MK-YTBT Ön test .799 .536 .252 1.038 

MK-YTBT Son test -.283 .536 .100 1.038 

MK-YTBT Kalıcılık  .031 .536 2.516 1.038 

  

Çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 sınırları içinde ve 0’a yakın olduğu olduğuna 

durumda veriler normal dağılıma uygun olmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2013). Tablo 

3.3 incelendiğinde MK-YTBT ön test ve son teste ait çarpıklık ve basıklık katsayı 

değerlerinin ±1 aralığında iken, kalıcılık testi basıklık değerinin 2.516 olduğu normal 

dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. 

MK-YTBT ön test, son test ve kalıcılık testi verilerinin grafiksel yöntemlerle normal 

dağılım gösterip göstermediği incelerek, aşağıdaki şekil 3.2, 3.3 ve 3.4’de normal Q-Q 

plots grafikleri verilmiştir. 
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Şekil 3.2. MK-YTBT ön test normal Q-Q plots grafiği 

 

                    

Şekil 3.3. MK-YTBT son test normal Q-Q plots grafiği 
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Şekil 3.4. MK-YTBT kalıcılık testi normal Q-Q plots grafiği 

 

Sonuç olarak MK-YTBT ön test ve son test değerlerinin normal dağılım gösterdiği, 

fakat MK-YTBT kalıcılık testi değerinin normal dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle REACT stratejisinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi, MK-YTBT 

ön test ve son test verileri bağımlı gruplar t-testi ile analiz edilerek incelenmiştir. 

Tablo 3.4. MK-YTBT ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi sonuçları 

Grup n    ss sd t P 

Ön Test 18 40.39 14.24 
17 -3.710 .002 

Son Test 18 51.78 14.08 

 

Tablo 3.4 incelendiğinde MK-YTBT ön test ve son test ortalama puanları arasında 

11.39 puan fark olduğu görülmektedir. Bağımlı gruplar t testi ile bu ortalamalar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplanan t 

değeri ve anlamlılık düzeyine göre (p<0.05), gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmiştir (t(17)= -3.710; p<.05). Bu sonuç bize REACT stratejisinin öğrencilerin 

akademik başarıları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Yarı 

yapılandırılmış görüş formuyla elde edilmiş olan öğrenci görüşleri, elde edilen bu 

sonucun doğruluğunu kanıtlamaktadır. Aşağıda öğrencilerin REACT stratejiyle yapılan 
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öğretimin akademik başarılarına olan katkılarına ilişkin görüşlerinden bazıları yer 

almaktadır. 

“[Bu şekilde ders işlenmesi] bana göre çok iyi oldu. Birçok bilgiyi edinmiş 

oldum.” (Ö3) 

“[Derste] daha çok şey öğrendik ve konuları iyice kavrayabildik.” (Ö5) 

Fen dersini zaten seviyordum. Ama bu şekilde hiç yazı okumadan, hiç çalışmadan 

soruları çözdüğümü gördüm. Aklıma daha iyi girdi.” (Ö7) 

[Dersi] bu şekilde işlememiz daha iyi, faydalı oldu. Çünkü konuyu daha iyi 

anladık”. (Ö8) 

“Yaptığımız deney derste daha iyi anlamamızı sağladı”. (Ö11) 

REACT stratejisinin öğrencilerin akademik başarılarının kalıcılığına etkisi, MK-YTBT 

son test ve kalıcılık testi verileri t-testinin nonparametrik karşılığı olan Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi ile analiz edilerek incelenmiştir. Tablo 3.5’de MK-YTBT son test ve 

kalıcılık testi puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.5. MK-YTBT son test-kalıcılık testi puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları 
MK-YTBT Son Test-  

MK-YTBT Kalıcılık Testi 
N Sıra Ortalama Sıra Toplamı Z p 

Negatif sıra 5 12.30 61.50 -.337* .736 

Pozitif sıra 11 6.77 74.50   

Eşit 2 - -   

Toplam 18     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

Tablo 3.5 incelendiğinde MK-YTBT son test ve kalıcılık testi  sıra ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmaktadır (z=-.337; p>.05).  Bu 

sonuç, REACT stratejisiyle yapılan öğretimden sekiz hafta sonra öğrencilerin 

başarılarında istatistiksel açıdan anlamlı bir değişiklik olmadığını ifade etmektedir. 

Buna dayanarak REACT stratejisinin öğrencilerin akademik başarılarının kalıcılığını 

sağladığı rahatça söylenebilir. Aşağıda verilen öğrenci görüşleri bu sonucu doğrular 

niteliktedir. 

 “Öğrendiğimiz konular daha kalıcı oldu.” (Ö10, Ö12) 
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3.2. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye 

Karşı Motivasyonlarına ve Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyonlarının Kalıcılığına 

Etkisine İlişkin Bulgular 

REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerinin fen öğrenmeye karşı 

motivasyonlarına ve fen öğrenmeye karşı motivasyonlarının kalıcılığına etkisini 

incelemek amacıyla Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (FÖYMÖ) uygulama 

öncesinde ön test ve uygulama sonrasında son test ve uygulamanın bitiminden sekiz 

hafta sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Tablo 3.6’da FÖYMÖ ön test, son test 

ve kalıcılık testi verilerine ait betimsel istatistikler sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3.6. FÖYMÖ’ne ait betimsel istatistikler 

Ölçek Öğrenci sayısı (n) Aritmetik Ortalama (  ) Standart Sapma (ss) 

FÖYMÖ Ön test 18 3.24 1.06 

FÖYMÖ Son test 18 3.67 0.90 

FÖYMÖ Kalıcılık testi 18 3.80 0.82 

 

Tablo 3.6 incelendiğinde FÖYMÖ ön test ortalamasının 3.24, son test ortalamasının 

3.67 ve kalıcılık testi ortalamasının 3.80 olduğu görülmektedir. FÖYMÖ ön test ve son 

test ortalamaları arasında son test lehine %10.75’lik ve ayrıca FÖYMÖ son test ve 

kalıcılık testi ortalamaları arasında da kalıcılık testi lehine %3.25’lik bir artış olduğu 

görülmektedir. Fakat bu ortalamalar arasındaki farkın istatistikî açıdan anlamlılığını 

incelemeden önce, verilerin normal dağılım gösterip göstermediği araştırılmıştır. Tablo 

3.7’de FÖYMÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait Shapiro-Wilks ile 

normallik testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.7. FÖYMÖ Shapiro-Wilks ile normallik testi sonuçları 
Ölçek İstatistik df P 

FÖYMÖ Ön test .897 18 .052* 

FÖYMÖ Son test .773 18 .001 

FÖYMÖ Kalıcılık testi .897 18 .051* 

*p>.05 

Tablo 3.7 incelendiğinde FÖYMÖ ön test ve kalıcılık testi verilerinin Shapiro-Wilks 

testi sonucu hesaplanan p değerlerinin α=.05’den büyük çıktığı için normal dağılım 

sağladığı fakat son teste ait p değerinin küçük çıkmasından dolayı son test verilerinin 
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normal dağılım göstermediği anlaşılmaktadır. Tablo 3.8’de FÖYMÖ ön test, son test ve 

kalıcılık testi çarpıklık ve basıklık katsayıları verilmiştir. 

Tablo 3.8. FÖYMÖ çarpıklık ve basıklık katsayı değerleri 

 Çarpıklık Basıklık 

Ölçek İstatistik Standart Hata İstatistik Standart Hata 

FÖYMÖ Ön test -.393 .536 -1.379 1.038 

FÖYMÖ Son test -1.458 .536 .973 1.038 

FÖYMÖ Kalıcılık testi -1.290 .536 -1.772 1.038 

 

Tablo 3.8 incelendiğinde FÖYMÖ ön test basıklık katsayı değerinin ve FÖYMÖ son 

test ile kalıcılık testinin çarpıklık katsayı değerlerinin ±1 aralığında olmadığı 

görülmektedir. Bu nedenle FÖYMÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerin normal 

dağılım göstermedikleri söylenebilir. Benzer sonuçlara grafiksel yöntemle yapılan 

analizler sonucunda da ulaşılmıştır. Aşağıda şekil, 3.5, 3.6 ve 3.7’de FÖYMÖ ön test, 

son test ve kalıcılık testi verilerine ait normal Q-Q plots grafikleri yer almaktadır. 

                    

Şekil 3.5. FÖYMÖ ön test normal Q-Q plots grafiği 
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Şekil 3.6. FÖYMÖ son test normal Q-Q plots grafiği 

                      

Şekil 3.7. FÖYMÖ kalıcılık testi normal Q-Q plots grafiği 

REACT stratejisinin öğrencilerin fen öğrenmeye karşı motivasyonlarına etkisi 

belirlemek amacıyla, FÖYMÖ ön test ve son testi verileri Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

ile analiz edilmiştir. Tablo 3.9’da FÖYMÖ ön test ve son testi puanlarının Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi sonuçları yer almaktadır. 

 



45 
 

Tablo 3.9. FÖYMÖ ön test-son test puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları 
FÖYMÖ Son Test-  

FÖYMÖ Ön Test 
N Sıra Ortalama Sıra Toplamı Z P 

Negatif sıra 5 8.10 40.50 -1.705* .088 

Pozitif sıra 12 9.38 112.50   

Eşit 1 - -   

Toplam 18     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

Tablo 3.9 incelendiğinde FÖYMÖ ön test ile FÖYMÖ son test sıra ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z=-1,705; p>.05). 

FÖYMÖ ön test ve son test ortalamaları arasında son test lehine %10.75’lik bir atış 

olmasına rağmen bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle 

REACT stratejisinin öğrencilerin fen dersine karşı motivasyonları üzerinde olumlu bir 

etkisinin olmadığı söylenebilir. FÖYMÖ boyutlarının ön test, son test ve kalıcılık testi 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri aşağıda Tablo 3.10’da sunulmuştur. 

Tablo 3.10. FÖYMÖ boyutlarına ait betimsel istatistikler 

FÖYMÖ Boyutları 
Ön test Son test Kalıcılık testi 

   ss    ss    Ss 

Araştırma Yapmaya Yönelik Motivasyon 3.25 1.31 3.82 1.10 3.96 0.88 

Performansa Yönelik Motivasyon 3.13 1.00 3.64 1.09 3.80 0.99 

İletişime Yönelik Motivasyon 4.06 1.35 3.87 0.82 3.91 0.99 

İşbirlikli Çalışmaya Yönelik Motivasyon 3.25 1.31 3.25 1.31 3.71 0.97 

Katılıma Yönelik Motivasyon 3.35 0.83 3.22 0.82 3.39 0.88 

 

Tablo 3.10 incelendiğinde FÖYMÖ boyutlarının ön test aritmetik ortalama değerlerinin 

iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Son test aritmetik ortalama değerleri incelendiğinde, 

en fazla artışın “araştırma yapmaya yönelik motivasyon” ve daha sonra da “performansa 

yönelik motivasyon” boyutlarında olduğu anlaşılmaktadır. FÖYMÖ boyutları açısından 

ön test ve son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiş ve sonuçları Tablo 3.11’de verilmiştir. 

Tablo 3.11. FÖYMÖ’nün boyutlarının ön test-son test puanlarının Wilcoxon İşaretli 

Sıralar testi sonuçları 

FÖYMÖ 

Boyutları 

Son test- 

Ön test 
N 

Sıra 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
Z P 

Araştırma 

Yapmaya Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 4
a
 6.50 26.00 -.176

*
 .030 

Pozitif sıra 12
b
 9.17 110.00   

Eşit 2
c
     

Toplam 18     
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Performansa 

Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 5
a
 7.50 37.50 -1.850

*
 .064 

Pozitif sıra 12
b
 9.63 115.50   

Eşit 1
c
     

Toplam 18     

İletişime Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 11
a
 9.68 106.50 -.915

*
 .360 

Pozitif sıra 7
b
 9.21 64.50   

Eşit 0
c
     

Toplam 18     

İşbirlikli Çalışmaya 

Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 0
a
 0.00 00.00 -.00

**
 1.00 

Pozitif sıra 0
b
 0.00 00.00   

Eşit 18
c
     

Toplam 18     

Katılıma Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 8
a
 7.44 59.50 -.986

*
 .324 

Pozitif sıra 5
b
 6.30 31.50   

Eşit 5
c
     

Toplam 18     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

**Negatif sıralar toplamı pozitif sıralar toplamına eşit 

 

Tablo 3.11 incelendiğinde FÖYMÖ alt boyutları arasında sadece “araştırma yapmaya 

yönelik motivasyon” alt boyutunun ön test ve son test sıra ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmektedir (z=-.176; p<.05). Bu sonuca göre 

REACT stratejisinin öğrencilerin araştırma yapmaya yönelik motivasyonlarını 

artırmaya yönelik olumlu bir etkisinin olduğunu göstermektedir. 

REACT stratejisinin öğrencilerin fen öğrenmeye karşı motivasyonlarının kalıcılığına 

etkisi, FÖYMÖ son test ve kalıcılık testi verilerinin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile 

analiz edilerek belirlenmiştir. Tablo 3.12’de FÖYMÖ son test ve kalıcılık testi 

puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.12. FÖYMÖ son test-kalıcılık testi puanlarının Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları 
FÖYMÖ Kalıcılık Testi-  

FÖYMÖ Son Test 
N Sıra Ortalama Sıra Toplamı Z p 

Negatif sıra 9 9.00 81.00 -.196* .845 

Pozitif sıra 9 10.00 9.00   

Eşit 0 - -   

Toplam 18     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

Tablo 3.12 incelendiğinde FÖYMÖ son test ile FÖYMÖ kalıcılık testi sıra ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (z=-,196; p>.05). 

Bu sonuç, REACT stratejisiyle öğretiminin öğrencilerin fen dersine karşı 

motivasyonlarının kalıcılığını sağladığını göstermektedir.  
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FÖYMÖ boyutları açısından son test ve kalıcılık testi değerleri arasında anlamlı bir 

farklılık olup olmadığı Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile incelenmiş ve sonuçları 

aşağıdaki Tablo 3.13’de verilmiştir. 

Tablo 3.13. FÖYMÖ boyutlarının son test-kalıcılık testi puanlarının Wilcoxon İşaretli 

Sıralar Testi sonuçları 

FÖYMÖ 

Boyutları 

Kalıcılık testi-

Son test 
N 

Sıra 

Ortalama 

Sıra 

Toplamı 
Z P 

Araştırma 

Yapmaya Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 7
a
 10.00 70.00 -.308

*
 .758 

Pozitif sıra 10
b
 8.30 83.00   

Eşit 1
c
     

Toplam 18     

Performansa 

Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 9
a
 7.83 70.50 -.285

*
 .776 

Pozitif sıra 8
b
 10.31 82.50   

Eşit 1
c
     

Toplam 18     

İletişime Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 7
a
 8.93 62.50 -.285

*
 .776 

Pozitif sıra 9
b
 8.17 73.50   

Eşit 2
c
     

Toplam 18     

İşbirlikli 

Çalışmaya Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 7
a
 8.21 57.50 -.902

*
 .367 

Pozitif sıra 10
b
 9.55 95.50   

Eşit 1
c
     

Toplam 18     

Katılıma Yönelik 

Motivasyon 

Negatif sıra 6
a
 10.00 60.00 -.782

*
 .434 

Pozitif sıra 11
b
 8.45 93.00   

Eşit 1
c
     

Toplam 18     

 

Tablo 3.13 incelendiğinde FÖYMÖ’nün “araştırma yapmaya yönelik motivasyon” (z=-

.308; p>.05), “performansa yönelik motivasyon” (z=.285; p>.05), “iletişime yönelik 

motivasyon” (z=.285; p>.05), “işbirlikli çalışmaya yönelik motivasyon” (z=.902; p>.05) 

ve “katılıma yönelik motivasyon” (z=.782; p>.05) olmak üzere tüm alt boyutlarının son 

test ve kalıcılık testi sıra ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

bulunmadığı görülmektedir. Bu sonuca göre REACT stratejisinin öğrencilerin 

motivasyonlarının kalıcılığını sağladığı söylenebilir. 

3.3. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerinin Fen Öğrenimi 

Özyeterliklerine ve Fen Öğrenimi Özyeterliklerinin Kalıcılığına Etkisine İlişkin 

Bulgular 

REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerinin fen öğrenimi özyeterliklerine ve fen 

öğrenimi özyeterliklerinin kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla Fen ve Teknoloji 
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Dersi Öz-yeterlik Ölçeği (FTÖÖ) uygulama öncesinde ön test ve uygulama sonrasında 

son test ve uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak 

uygulanmıştır. Tablo 3.14’de FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait 

betimsel istatistikler ve Tablo 3.15’de FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine 

ait Shapiro-Wilks normallik testi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3.14. FTÖÖ’ne ait betimsel istatistikler 

Ölçek Öğrenci sayısı (n) Aritmetik Ortalama (  ) Standart Sapma(ss) 

FTÖÖ Ön test 18 3.35 0.44 

FTÖÖ Son test 18 3.85 0.57 

FTÖÖ Kalıcılık testi 18 3.84 0.46 

 

Tablo 3.14 incelendiğinde FTÖÖ ön test ortalamasının 3.35, son test ortalamasının 3.85 

ve kalıcılık testi ortalamasının 3.84 olduğu görülmektedir. FTÖÖ ön test ve son test 

ortalamaları arasında son test lehine %12.50’lik ve ayrıca FTÖÖ son test ve kalıcılık 

testi ortalamaları arasında da kalıcılık testi lehine %0.25’lik bir artış olduğu 

görülmektedir. Fakat bu ortalamalar arasındaki farkın istatistiki açıdan anlamlılığını 

incelemeden önce, verilerin normal dağılım gösterip göstermediği araştırılmıştır. Tablo 

3.15’de FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait Shapiro-Wilks ile 

normallik testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.15. FTÖÖ Shapiro-Wilks ile normallik testi sonuçları 
Ölçek İstatistik df P 

FTÖÖ Ön test .968 18 .756* 

FTÖÖ Son test .968 18 .757* 

FTÖÖ Kalıcılık testi .935 18 .237* 

*p>.05 

Tablo 3.15 incelendiğinde FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerinin Shapiro-

Wilks testi sonucu hesaplanan p değerlerinin α=.05’den büyük çıktığı için normal 

dağılım sağladığı görülmektedir. Tablo 3.16’da FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi 

çarpıklık ve basıklık katsayıları verilmiştir. 
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Tablo 3.16. FTÖÖ çarpıklık ve basıklık katsayı değerleri 
 Çarpıklık Basıklık 

Ölçek İstatistik Standart Hata İstatistik Standart Hata 

FTÖÖ Ön test .149 .536 -.661 1.038 

FTÖÖ Son test -.433 .536 .283 1.038 

FTÖÖ Kalıcılık testi .431 .536 -.856 1.038 

 

Tablo 3.16 incelendiğinde FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait 

çarpıklık ve basıklık katsayı değerlerinin ±1 aralığında olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle FÖYMÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerin normal dağılım gösterdikleri 

söylenebilir. Benzer sonuçlara grafiksel yöntemle yapılan analizler sonucunda da 

ulaşılmıştır. Aşağıda şekil, 3.8, 3.9 ve 3.10’da FTÖÖ ön test, son test ve kalıcılık testi 

verilerine ait normal Q-Q plots grafikleri yer almaktadır. 

                     

Şekil 3.8. FTÖÖ ön test normal Q-Q plots grafiği 
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Şekil 3.9. FTÖÖ son test normal Q-Q plots grafiği 

                    

Şekil 3.10. FTÖÖ kalıcılık testi normal Q-Q plots grafiği 

Şekil 3.8, 3.9, ve 3.10’da yer alan Q-Q plots grafikleri FTÖÖ ön test, son test ve 

kalıcılık testine ait verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Verilerin normal 

dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla Shapiro-Wilks testi çarpıklık-

basıklık katsayıları ve Q-Q plots grafikleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım 

gösterdiği anlaşılmıştır. Bundan dolayı FTÖÖ ile elde edilen verilin analizinde 
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parametrik testler kullanılmıştır (Kalaycı, 2009).  Aşağıda Tablo 3.17’de FTÖÖ ön test-

son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.17. FTÖÖ ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi sonuçları 

Ölçek n    Ss sd t P 

FTÖÖ Ön Test  18 3.35 0.49 
17 -3.196 .005 

FTÖÖ Son Test  18 3.85 0.57 

 

Tablo 3.17 incelendiğinde FTÖÖ ön test ve son test ortalama puan değerlerinin 

birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Bağımlı gruplar t-testi ile bu ortalamalar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplanan t 

değeri ve anlamlılık düzeyine göre (p<0.05), gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmiştir (t(17)= -3.196; p<.05). Bu sonuca bakılarak, REACT stratejisine dayalı 

öğretimin öğrencilerinin fen öğrenimi özyeterlikleri üzerinde olumlu bir etkisinin 

olduğu söylenebilir. Bu sonucu doğruluğunu kanıtlayan öğrenci görüşlerinden bazıları 

aşağıda verişmiştir. 

“derse olan ilgim daha da arttı. Neredeyse sadece bu derse girmek istedim.” (Ö3) 

 “...kendime güvenim arttı. Çünkü yapmak istediklerimi kâğıda yaptım.” (Ö6) 

REACT stratejisinin öğrencilerin fen öğrenimi özyeterliklerinin kalıcılığına etkisini 

belirlemek amacıyla, FTÖÖ son test ve kalıcılık testi verileri bağımlı gruplar t-testi ile 

analiz edilmiştir. Tablo 3.18’de FTÖÖ son test ve kalıcılık testi puanlarının bağımlı 

gruplar t-testi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3.18. FTÖÖ son test-kalıcılık puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi sonuçları  

Ölçek n            ss sd t P 

FTÖÖ Son Test  18 3.85 0.57 
17 .192 .850 

FTÖÖ Kalıcılık 18 3.84 0.46 

 

Tablo 3.18 incelendiğinde FTÖÖ son test ve kalıcılık ortalama puan değerlerinin 

birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Bağımlı gruplar t testi ile bu ortalamalar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplanan t 

değeri ve anlamlılık düzeyine göre (p<0.05), gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir (t(17)= 0.192; p>.05). Bu sonuç, REACT stratejisinin öğrencilerin fen 

öğrenimi özyeterliklerinin kalıcılığını sağladığını göstermektedir. 
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3.4. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme 

Becerisi Algılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerisi Algılarının Kalıcılığına 

Etkisine İlişkin Bulgular 

REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerisi 

algılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarının kalıcılığına etkisini incelemek 

amacıyla Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği (FYSÖBAÖ) 

uygulama öncesinde ön test ve uygulama sonrasında son test ve uygulamanın 

bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Tablo 3.19’da 

FYSÖBAÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait betimsel istatistikler ve Tablo 

3.20’de FYSÖBAÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait Shapiro-Wilks 

normallik testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.19. FYSÖBAÖ ait betimsel istatistikler 

Ölçek N    Ss 

FYSÖBAÖ Ön test 18 3.95 0.38 

FYSÖBAÖ Son test 18 4.17 0.35 

FYSÖBAÖ Kalıcılık testi 18 4.20 0.51 

*p>.05 

Tablo 3.19 incelendiğinde FYSÖBAÖ ön test ortalamasının 3.95, son test ortalamasının 

4.17 ve kalıcılık testi ortalamasının 4.20 olduğu görülmektedir. FYSÖBAÖ ön test ve 

son test ortalamaları arasında son test lehine %5.50’lik ve ayrıca FYSÖBAÖ son test ve 

kalıcılık testi ortalamaları arasında da kalıcılık testi lehine %0.75’lik bir artış olduğu 

görülmektedir. Fakat bu ortalamalar arasındaki farkın istatistikî açıdan anlamlılığını 

incelemeden önce, verilerin normal dağılım gösterip göstermediği  araştırılmıştır. 

Tablo 3.20’de FYSÖBAÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait Shapiro-Wilks 

ile normallik testi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3.20. FYSÖBAÖ Shapiro-Wilks ile normallik testi sonuçları 
Ölçek İstatistik df P 

FYSÖBAÖ Ön test .966 18 .726* 

FYSÖBAÖ Son test .926 18 .165* 

FYSÖBAÖ Kalıcılık testi .952 18 .452* 

 

REACT stratejisinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerileri üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği 
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[FYSÖBAÖ], uygulamadan önce ön test ve uygulamadan sonra son test olarak daha 

sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. FYSÖBAÖ ön test, son test ve kalıcılık testi 

verilerinin hesaplanan p değerlerinin α=.05’den büyük çıktığı için normal dağılım 

sağladığı görülmektedir. Ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup 

olmadığı anlayabilmek ve yaşam temelli REACT stratejisinin öğrencilerin sorgulayıcı 

öğrenme becerilerini ne ölçüde etkilediğini belirleyebilmek için çarpıklık ve basıklık 

katsayı değerleri analiz edilmiştir. 

Tablo 3.21. FYSÖBAÖ çarpıklık ve basıklık katsayı değerleri 

Ölçek İstatistik Standart Hata İstatistik Standart Hata 

FYSÖBAÖ Ön test -.319 .536 .522 .1.038 

FYSÖBAÖ Son test .351 .536 -.535 .1.038 

FYSÖBAÖ Kalıcılık testi -.398 .536 -.855 .1.038 

 

Tablo 3.21 incelendiğinde FYSÖBAÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerine ait 

çarpıklık ve basıklık katsayı değerlerinin ±1 aralığında olduğu görülmektedir. Bu 

nedenle FYSÖBAÖ ön test, son test ve kalıcılık testi verilerin normal dağılım 

gösterdikleri söylenebilir. Benzer sonuçlara grafiksel yöntemle yapılan analizler 

sonucunda da ulaşılmıştır. Aşağıda şekil, 3.11, 3.12 ve 3.13’de FYSÖBAÖ ön test, son 

test ve kalıcılık testi verilerine ait normal Q-Q plots grafikleri yer almaktadır. 

 

Şekil 3.11. FYSÖBAÖ ön test normal Q-Q plots grafiği 
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Şekil 3.12. FYSÖBAÖ son test normal Q-Q plots grafiği 

 

 

Şekil 3.13. FYSÖBAÖ kalıcılık testi normal Q-Q plots grafiği 

Şekil 3.11, 3.12 ve 3.13’de yer Q-Q plots grafikleri FBSÖÖ ön test, son test ve kalıcılık 

testine ait verilerin normal dağıldığını göstermektedir. Verilerin normal dağılıma sahip 

olup olmadığını belirlemek amacıyla Shapiro-Wilks testi çarpıklık-basıklık katsayıları 

ve Q-Q plots grafikleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. 
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Bu nedenle FBSÖÖ ile elde edilen verilin analizinde parametrik testler kullanılmıştır 

(Kalaycı, 2009). 

Tablo 3.22. FYSÖBAÖ ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi 

sonuçları 
Ölçek n    ss sd t p 

FYSÖBAÖ Ön Test  18 3.95 0.38  

17 

 

-2.757 

 

.013 FYSÖBAÖ Son Test  18 4.17 0.35 

 

Tablo 3.22 incelendiğinde FYSÖBAÖ ön test ve son test ortalama puan değerlerinin 

birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Bağımlı gruplar t testi ile bu ortalamalar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplanan t 

değeri ve anlamlılık düzeyine göre (p<.05), gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmiştir (t(17)= -2.757; p<.05). Elde edilen bu sonuç, REACT stratejisiyle 

öğretiminin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerine olumlu etkisi olduğunu 

göstermektedir. 

REACT stratejisinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarının kalıcılığına 

etkisini belirlemek amacıyla, FYSÖBAÖ son test ve kalıcılık testi verileri bağımlı 

gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Tablo 3.23’de FYSÖBAÖ son test ve kalıcılık testi 

puanlarının bağımlı gruplar t-testi sonuçları yer almaktadır.  

Tablo 3.23. FYSÖBAÖ son test-kalıcılık puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi 

sonuçları 

FYSÖBAÖ n    Ss sd t P 

Son Test  18 4.17 0.35  

17 

 

-.289 

 

.776 Kalıcılık testi 18 4.20 0.51 

 

Tablo 3.23 incelendiğinde FYSÖBAÖ son test ve kalıcılık ortalama puan değerlerinin 

birbirlerine çok yakın olduğu görülmektedir. Bağımlı gruplar t testi ile bu ortalamalar 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı incelenmiştir. Hesaplanan t 

değeri ve anlamlılık düzeyine göre (p<.05), gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir (t(17)= -.289; p>.05). Bu sonuç, REACT stratejiyle yapılan öğretimin 

öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerilerinin kalıcılığına olumlu etkisi olduğunu 

belirtmektedir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Bu bölümde, “7. sınıf fen bilimleri dersi saf maddeler, karışımlar ve karışımların 

ayrılması konularının REACT stratejisine dayalı öğretiminin öğrencilerin akademik 

başarılarına, fen öğrenmeye karşı motivasyonlarına, fen öğrenimi özyeterliklerine, fene 

yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algıları ve bunların kalıcılığına etkisini” 

belirlemek amacıyla elde edilen bulgular alanyazında yer alan ilgili çalışmalar ışığında 

tartışılmıştır. Ayrıca bu alanda ileride yapılacak olan benzer çalışmalara yol göstereceği 

düşünülen gerekli önerilere yer verilmiştir.     

4.1. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Fen Dersindeki 

Akademik Başarılarına ve Akademik Başarılarının Kalıcılığına Etkisine İlişkin 

Sonuç ve Tartışma 

REACT stratejisine dayalı öğretiminin öğrencilerin fen dersindeki akademik 

başarılarına ve akademik başarılarının kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla “Madde 

Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi” (MK-YTBT) uygulama öncesinde ön test ve 

uygulama sonrasında son test ve uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi 

olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucu REACT stratejisinin 

öğrencilerin akademik başarıları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ve REACT 

stratejisinin öğrencilerin akademik başarılarının kalıcılığını sağladığı görülmektedir. 

Öğrencilerin akademik başarılarında son test ile kalıcılık puanları arasındaki artışın 

olması aynı başarı testinin ön test, son test ve kalıcılık testi olarak kullanılması, aynı 

soruları görmeleri ve bilemedikleri soruları hatırlayıp cevaplarına bakmış olabilmeleri 

kalıcılık puanlarını artırmıştır. Ayrıca yarı yapılandırılmış görüş formuyla elde edilmiş 

olan öğrenci görüşleri, elde edilen bu sonuçların doğruluğunu kanıtlamaktadır. Bu 

sonuçların elde edilmesinde öğrenci görüşlerinden yola çıkarak, REACT stratejisiyle 

yapılan öğretimde derse başlamadan önce kullanılan bağlamlar aracılığıyla öğrencilerin 

işlenen konuyla kendi yaşamları arasındaki ilişkinin farkına varmalarını ve bu sayede 

öğrencilerin dikkatlerinin konuya çekilmesinin etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca derste 

öğrencilerin küçük gruplar halinde deney yaparak kendi bilgilerini keşfetmelerinin ve 
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öğrendiklerini uygulayabildikleri etkinliklerinin olmasının öğrencilerde anlamlı 

öğrenmelerin gerçekleşmesine katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Alanyazın incelendiğinde elde edilen bu bulguları destekleyen birçok farklı çalışmaya 

rastlanmaktadır (Ingram, 2003; Aktaş, 2013; Bilgin, 2015; Sevinç, 2015). Sonuç olarak 

gerek bu çalışmadan gerekse alanyazından elde edilen benzer bulgular, REACT 

stratejisinin öğrencilerin akademik başarılarını artırması ve akademik başarının 

kalıcılığını sağlamasına yönelik yararını göstermesi ve fen konu ya da kavramlarının 

öğretiminde kullanımının artırılmasının gerekliliğini ortaya koyması açısından oldukça 

önemlidir.  

4.2. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye 

Karşı Motivasyonlarına ve Fen Öğrenmeye Karşı Motivasyonlarının Kalıcılığına 

Etkisine İlişkin Sonuç ve Tartışma 

REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerinin fen öğrenmeye karşı 

motivasyonlarına ve fen öğrenmeye karşı motivasyonlarının kalıcılığına etkisini 

incelemek amacıyla “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” (FÖYMÖ) 

uygulama öncesinde ön test ve uygulama sonrasında son test ve uygulamanın 

bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin 

analizi sonucu, öğrencilerin başlangıçtaki motivasyon ortalamalarının iyi düzeyde 

olduğu, öğrencilerin motivasyon ortalamalarında bir artışın olduğu fakat istatistiksel 

açıdan son test ve ön test ortalamaları arasındaki bu farkın anlamlı olmadığı 

görülmüştür. Yaklaşık dört hafta olan uygulama süresinin, öğrencilerin motivasyonları 

üzerinde anlamlı bir değişiklik yapabilecek yeterlikte uzun olmamasının bu bulgunun 

elde edilmesinde etkili olduğu söylenebilir. Bu nedenle ileride REACT stratejisinin 

öğrencilerin motivasyonları üzerinde etkisinin inceleneceği çalışmalarda, uygulama 

süresine dikkat edilmesi önerilebilir. 

FÖYMÖ’nün alt boyutları açısından incelendiğinde ölçeğin beş alt boyutundan sadece 

“araştırma yapmaya yönelik motivasyon” boyutunun son test ve ön test ortalamaları 

arasında istatistiksel açıdan bir fark olduğu görülmektedir. Bu nedenle REACT 

stratejisinin öğrencilerin araştırmaya yapmaya yönelik motivasyonlarını artırdığı 

söylenebilir. FÖYMÖ ön test ve son test verilerine göre; performansa yönelik 
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motivasyon ortalamalarında istatistiksel açıdan anlamlı olmayan bir atış olduğu fakat, 

işbirlikli çalışmaya yönelik motivasyon ortalamalarının eşit, iletişime yönelik ve 

katılıma yönelik motivasyon ortalamalarında düşüş olduğu görülmüştür. Bu sonucun 

elde edilmesinde bazı öğrencilerin işbirlikli ya da grup çalışmalarına karşı isteksiz 

olmalarının etkili olduğu düşünülmektedir. Öğrenci görüş formundan elde edilen veriler 

de bunu desteklemektedir. 

“Grup arkadaşlarım iş dağılımda sorun yaşadı.” (Ö7) 

Ayrıca FÖYMÖ son test ve kalıcılık testi ortalamaları incelendiğinde kalıcılık testi 

ortalamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. Fakat istatistiksel açıdan ele 

alındığında REACT stratejisinin öğrencilerin motivasyonlarının kalıcılığını sağladığı 

tespit edilmiştir. 

Alanyazın incelendiğinde elde edilen bu bulguları destekleyen birçok farklı çalışmaya 

rastlanmaktadır (Kumaş, 2015; Gül, 2016; Gül, Yalmancı ve Yalmancı, 2017).  Sonuç 

olarak gerek bu çalışmadan gerekse alanyazından elde edilen benzer bulgular, REACT 

stratejisinin öğrencilerin motivasyonu üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

oluşturacak kadar etkili olmadığı söylenebilir. REACT stratejisinin öğrencilerin 

motivasyonları üzerinde etkili olmamasının neden olarak, öğrencilerin işbirlikli ya da 

grupça beraber çalışma alışkanlığı kazanamamış olmalarının etkili olduğu söylenebilir.  

4.3. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerinin Fen Öğrenimi 

Özyeterliklerine ve Fen Öğrenimi Özyeterliklerinin Kalıcılığına Etkisine İlişkin 

Sonuç ve Tartışma 

REACT stratejisine dayalı öğretiminin öğrencilerin fen öğrenimi özyeterliği ve fen 

öğrenimi özyeterliğinin kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla “Fen ve Teknoloji 

Yönelik Dersi Öz-yeterlik Ölçeği” (FTÖÖ) uygulama öncesinde ön test ve uygulama 

sonrasında son test ve uygulamanın bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak 

uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucu REACT stratejisinin öğrencilerin fen 

öğrenimi özyeterliği üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ve REACT stratejisinin 

öğrencilerin özyeterliklerinin kalıcılığını sağladığı görülmektedir. Alanyazında bu 

sonucu destekleyen çalışmalara rastlanmaktadır (Sevinç, 2015). Ayrıca yarı 
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yapılandırılmış görüş formuyla elde edilmiş olan öğrenci görüşleri, elde edilen bu 

sonuçların doğruluğunu kanıtlamaktadır.  

Öğrenci görüşlerine bakıldığında REACT stratejisiyle yapılan öğretimin öğrencilerin 

derse karşı özyeterliklerini arttırdığı görülmektedir. REACT stratejisinin ilişkilendirme 

aşamasında kullanılan gerçek yaşamdan bağlamların öğrencilerin ilgisini konuya 

çekmeyi başardığı ve tecrübe etme aşamasında küçük gruplar halinde yaptırılan 

deneyler öğrencilerin derse karşı özyeterliklerini geliştirdiği düşünülmektedir 

“Sınıf içerisinde uygulamış olduğumuz deney bize katkıda bulundu. Çünkü derse 

olan motivasyonum arttı”. (Ö3) 

“Günlük yaşamda konular anlatılınca o konuyu anlıyorum ve günlük yaşamda da 

yapabiliyorum.” (Ö5) 

“…kendime güvenim arttı. Çünkü yapmak istediklerimi kâğıda yaptım.” (Ö6) 

“Deney hocanın anlattığı konuyu somutlaştırdı ve daha iyi oldu.” (Ö9) 

“[Deneylerle] hocanın anlattıklarını daha iyi öğrendim.” (Ö10) 

“Günlük hayattan öğrendiklerimle konuyu daha iyi öğreniyorum.” (Ö10) 

Sonuç olarak REACT stratejisinin öğrencilerin derse karşı özyeterliklerinin 

gelişmesinde olumlu bir etkisinin olduğu söylenebilir. REACT stratejisinin öğrencilerin 

özyeterliklerinin gelişiminde, yaptırılan deneylerin ve kullanılan bağlamların etkili 

olduğu düşünülmektedir. İleride benzer konuda yapılacak olan çalışmalarla REACT 

stratejisinin öğrencilerin özyeterliklerini gelişiminde daha farklı olarak nelerin etkisi 

olduğu araştırılabilir. 

4.4. REACT Stratejisine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Sorgulayıcı Öğrenme 

Becerisi Algılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerisi Algılarının Kalıcılığına 

Etkisine İlişkin Sonuç ve Tartışma 

REACT stratejisine dayalı öğretimin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerisi 

algılarına ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarının kalıcılığına etkisini incelemek 

amacıyla “Fene Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algısı Ölçeği” (FYSÖBAÖ) 
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uygulama öncesinde ön test ve uygulama sonrasında son test ve uygulamanın 

bitiminden sekiz hafta sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin 

analizi sonucu REACT stratejisinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarını 

geliştirdiği ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarının kalıcılığını sağladığı tespit 

edilmiştir.  

Alanyazın incelendiğinde Gül, 2016; Gül, Yalmancı ve Yalmancı, 2017’nı elde etmiş 

oldukları bulguların tam tersi bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Mevcut çalışmada 

öğrencilerin FYSÖBAÖ ön test ortalamalarının iyi düzeyde olmasına rağmen, son test 

ortalamalarında iyi bir artışın olduğu ve bu artışın istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu 

görülmektedir.  Bu sonucun elde edilmesinde REACT stratejisinin işbirliği aşamasında 

grupça ve transfer etme aşamasında bireysel olarak konu ile ilgili araştırmaya 

yönlendirilmesinin etkisinin olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Sonuç olarak, REACT stratejisinin öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarına 

gelişiminde ve sorgulayıcı öğrenme becerisi algılarının kalıcılığını sağlamada etkili bir 

yöntem olduğu görülmektedir.  

 4.5. Öneriler 

Bu başlık altında, mevcut çalışmadan elde edilen sonuçların ışığında, ileride benzer 

konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterebilecek öneriler yer 

almaktadır. 

 Çalışmada elde edilen bulgular, çalışma grubu ile sınırlıdır. Bu nedenle, benzer 

çalışmalar farklı okul ortamlarında ve öğretim kademelerinde yapılarak, REACT 

stratejisinin fen öğretimindeki etkililiği daha kapsamlı olarak incelenebilir.  

 Bu çalışmada REACT stratejisi 2013 Fen bilimleri öğretim programı, 7. sınıf fen 

bilimleri dersi “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” konularının 

öğretiminde kullanılmıştır. 2018 yılında güncellenen fen bilimleri öğretim 

programında yer alan farklı konu ve kavramların öğretiminde REACT 

stratejisinin etkisi incelenebilir. 

 REACT stratejisinin öğrencilerin başarı, motivasyon, özyeterlik ve sorgulayıcı 

öğrenme algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Her ne kadar durum çalışması 
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araştırma yöntemi ile elde edilen sonuçlar genellenemese de mevcut çalışmadan 

elde edilen sonuçlara göre REACT stratejisi öğrencilerin başarı, özyeterlik, 

sorgulayıcı öğrenme algısı becerilerini artırma ve ayrıca başarı, motivasyon, 

özyeterlik ve sorgulayıcı öğrenme algısı becerilerinin kalıcılığını sağlama 

konusunda etkili olduğu söylenebilir. Bu konuda ileri yapılacak olan 

çalışmalarda REACT stratejisinin öğrencilerin ilgi, tutum, kaygı düzeyi ve 

problem çözme becerisi gibi farklı bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi de 

incelenebilir.  

 Ayrıca deneysel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmalar yapılıp, daha 

genelleyici yargılara varılabilir. 

 Çalışmanın sonucunda REACT stratejisinin öğrencilerin fen bilimleri dersine 

karşı motivasyonları üzerinde istatistiksel olarak farkın olmadığı sonucu elde 

edilmiştir. Mevcut çalışmanın uygulama süresi 14 ders saati olup, motivasyon 

gibi duyuşsal bir özelliğin değişmesi için yeterli değildir. Daha uzun süreli 

yapılacak olan çalışmalarla REACT stratejisinin öğrencilerin motivasyonları 

üzerindeki gerçek etkisi belirlenebilir.   

 Bu çalışmada “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” konuları 

kapsamında geliştirilen Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi (MK-

YTBT) geçerliği ve güvenirliği belirlenmiş olup, bu konuda yapılacak olan 

çalışmalarda kullanılması tavsiye edilebilir.  

 Bu çalışmada “saf maddeler, karışımlar ve karışımların ayrılması” konuları 

kapsamında REACT stratejisine dayalı olarak hazırlanan öğretmen ve öğrenci 

ders materyalleri, fen bilimleri öğretmeleri tarafından bu konuların öğretimi 

amacıyla kullanılması tavsiye edilebilir.  

 

 

 



62 
 

KAYNAKÇA 

Acar, B., Yaman, M., 2011. Bağlam temelli öğrenmenin öğrencilerin ilgi ve bilgi 

düzeylerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 1-10. 

Acar-Şeşen, B.,  Avcı, F., Kırbaşlar, F. G., 2018. Maddenin yapısı ve özelikleri 

ünitesine yönelik iki aşamalı teşhis testinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 

26(4), 1007-1014. 

Akbulut, Ö. E., “Dokuzuncu Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bilgisayar 

Destekli Bağlam Temelli Öğretim Etkinliklerinin İncelenmesi”, Doktora Tezi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2013. 

Akdaş, E., “İlköğretim Yedinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi İnsan ve Çevre Ünitesinde 

Yaşam Temelli Öğrenme Modelini Kullanmanın Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılık 

Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Ankara, 2014. 

Akpınar, M., Kasım, Ş., 2017. Bağlam Temelli Öğretim Yaklaşımı: REACT Modeli. 

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III, Pegem Akademi, Ankara, s.133-147. 

Aktaş, L., “Maddenin Tanecikli Yapısı ve Isı Konusunda REACT Öğretim Stratejisine 

Yönelik Geliştirilen Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin Öğrenci Başarısına 

Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Trabzon, 2013. 

Akyol, S., “Sosyal Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Tasarımının Öğrenenlerin 

Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi (İlköğretim 5. Sınıf Fen Ve 

Teknoloji Dersi)”, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul, 2011. 

Arslan, M., 2017. Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 41-61. 

Ayvacı, H. Ş., Bebek, G., 2018. Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların 

değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim 

Dergisi, 26(1), 125-134. 

Ayvacı, H. Ş., Şenel-Çoruhlu, T., 2009. Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki 

kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikâye yönteminin etkisi. Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 93-104. 

Badeli, Ö., Derman, A., 2017. İlkokul 4. sınıf “saf madde ve karışım” konusunun 

öğretiminde 5E modeli ile desteklenen bağlam temelli öğretim yönteminin öğrencilerin 

kavramsal anlamalarına ve fene yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1860-1881. 

Balım, G. A., Taşkoyan, N. S., 2007. Fene yönelik sorgulayıcı öğrenme becerileri algısı 

ölçeğinin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 

58-63. 



63 
 

Baltacı, S., “Dinamik Matematik Yazılımının Geometrik Yer Kavramının Öğretiminde 

Kullanılmasının Bağlamsal Öğrenme Boyutundan İncelenmesi”, Doktora Tezi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2014. 

Baltacı, S., Baki, A., 2018. Parabol kavramının öğretiminde dinamik matematik 

yazılımının bağlamsal öğrenme ortamının oluşmasında rolü. Uludağ Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 31 (1), 1-28. 

Bandura, A., 1994. Self-efficacy. (V. S. Ramachaudran, Ed.) Encyclopedia of Human 

Behavior. Academic Press, New York, s. 71-81.  

Baran, M., “Yaşam Temelli Probleme Dayalı Öğretim Yönteminin Termodinamik 

Konusunun Öğretimine Etkisi”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Erzurum, 2013. 

Barker, V.,  Millar, R., 1999. Students’ reasoning about basic chemical reactions: what 

changes occur during a context-based post-16 chemistry course. International Journal 

Science Education, 21(6), 645-665. 

Bennett, J., Gräsel, C., Parchmann, I., Waddington, D., 2005. Context-based and 

conventional approaches to teaching chemistry: Comparing teachers’ views. 

International Journal of Science Education, 27(13), 1521–1547. 

Bennett, J., Holman, J., 2003. Context-Based Approaches to the Teaching of Chemistry: 

What are They and What are Their Effects Chemical Education: Towards Research-

Based Practice. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.165-185. 

Bennett, J., Lubben, F., 2006. Context-based chemistry: The salters approach. 

International Journal of Science Education, 28(9), 999-1015. 

Bilgin, A. K., “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” Ünitesi Kapsamında REACT 

Stratejisine Yönelik Tasarlanan Öğretim Materyallerinin Etkililiğinin 

Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Trabzon, 2015. 

Bilgin, A. K, Yiğit, N., 2017. Öğrencilerin “maddenin tanecikli yapısı" konusu ile 

bağlamları ilişkilendirme durumlarının incelenmesi. Mersin University Journal of the 

Faculty of Education, 13(1), 303-322. 

Bodner, G. M., 1986. Constructivism: A theory of knowledge. Journal of Chemical 

Education, 63(10), 873-878. 

Bulte, A. W. M., Westbroek, H., De Jong, O.,  Pilot, A., 2006. A research approach to 

designing chemistry education using authentic practices as contexts. Context-based 

Chemistry Education, International Journal of Science Education, 28(9), 1063-1086. 

Büyüköztürk, S., 2009. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayınları, 

Ankara. 

Campbell, R., Lazonby, J., Millar, R., Nicolson, P., Ramsden, J.,  Waddington, D., 

1994. Science: The salters approach—a case study of the process of large scale 

development. Science Education, 78(5), 415–447. 

https://www.tandfonline.com/toc/tsed20/28/9
https://www.tandfonline.com/toc/tsed20/28/9
https://www.tandfonline.com/toc/tsed20/current


64 
 

Can, H., “Yaşam Temelli Isı ve Sıcaklık Konusu Öğretiminin 8.sınıf Öğrencilerinin 

Kavramsal Anlamalarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir, 2016. 

CORD, 1999. Teaching Science Contextually, CORD Communications, Inc., Waco, 

Texas. 

Coştu, S., “Matematik Öğretiminde Bağlamsal Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımına Göre 

Tasarlanan Öğrenme Ortamlarında Öğretmen Deneyimleri”, Yüksek Lisans Tezi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009. 

Crawford, M. L., 2001. Teaching Contextually: Research, Rationale, and Techniques 

for Improving Student Motivation and Achievement in Mathematics and Science. CCI 

Publishing, Waco, Texas. 

Crawford, M. L.,  Witte M., 1999. Strategies for mathematics: teaching in context. 

Educational Leadership, 57(3), 34-38. 

Çalık, M., Ültay, N., 2011. Asitler ve bazlar konusu ile ilgili örnekler üzerinden 5e 

modelini ve react stratejisini ayırt etmek. Necatibey Eğitim Fakültesi, Elektronik Fen ve 

Matematik Eğitimi Dergisi, 5(2), 199-220. 

Çalık, M., Ültay, N., 2016. A comparison of different teaching designs of ‘Acids and 

Bases’ subject. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 

12(1),  57-86. 

Çam, F., “Biyoloji Derslerinde Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının Etkileri”, 

Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,  Erzurum, 2008. 

Çeliksöz, M., “Farklı Düzeylerdeki Sorgulayıcı-Araştırmaya Dayalı Öğretim 

Yöntemlerinin İlköğretim Öğrencilerinin Başarı, Tutum, Bilimsel Süreç Becerisi ve 

Bilgi Kalıcılıklarına Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü,  Edirne, 2012. 

Çetin, A., 2014. Bağlam temelli öğrenme ile lise fizik derslerinde kullanılabilecek 

günlük hayattan konular. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 45-62. 

Çetin, O., Günay, Y., 2007. Fen öğretiminde  yapılandırmacılık  kuramının  öğrencilerin 

başarılarına ve bilgiyi yapılandırmalarına olan etkisi. Eğitim ve Bilim, 32(146), 24-38. 

Dede, Y., Yaman, S., 2008. Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve 

güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi, Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi 

Dergisi (EFMED), 2(1), 19-37. 

De Vos, W., Bulte, A. M. W.,  Pilot, A., 2002. Chemistry curricula for general 

education: Analysis and elements of a design, in: Gilbert, J. K., De Jong, O., Justi, R.,  

Treagust, D. F., Van Driel, J. H. (Eds.), Chemical education: Towards research-based 

practice Kluwer Academic Press, Dordrecht, The Netherlands, (pp. 101–124). 

De Jong, O., 2008. Context-based chemical education: How to improve it. Chemical 

Education International, 8 (1), 1-7. 



65 
 

Değermenci, A., “Bağlam Temelli Dokuzuncu Sınıf Dalgalar Ünitesine Yönelik 

Materyal Geliştirme, Uygulama ve Değerlendirme”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz 

Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2009. 

Demircioğlu, H., “İçeriğe Dayalı Yaklaşımın Sınıf Öğretmeni Adaylarının Maddenin 

Halleri Konusuna Yönelik Başarıları Üzerine Etkisi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2008. 

Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A., 2006. Hikâyeler ve kimya öğretimi. 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119. 

Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Çalık, M., 2009. Investigating efectiveness of 

storylines embedded within context based approach: The case for the periodic table. 

Chemistry Education: Research and Practice, 10, 241-249. 

Demircioğlu, G., Demircioğlu, H., Vural, S., 2012. “REACT” stratejisine uygun 

hazırlanan materyalin üstün yetenekli öğrencilerin başarısı üzerine etkisi. Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144. 

Demirel, Ö., 2012. Eğitim Sözlüğü (5. Baskı). Pegem Akademi, Ankara. 

Dincel, M., “Öyküleme ve Deney Tekniğinin Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin 

Kavramsal Anlama ve Başarılarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2008. 

Ekici, D. İ., 2017. Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını 

etkileyen faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 497-516. 

Emir, S., Kanlı, E., 2009. İlköğretim öğretmenlerinin öğrencilerini motive etme 

biçimlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 63-79. 

Erçoban, M., “Sınıf Cebir Öğrenme Alanında REACT Stratejisinin Öğrencilerin 

Akademik Başarıları Üzerine Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 2018. 

Esmer Orunlu, E., “İlköğretim 7. Sınıf  Fen Ve Teknoloji Dersi Karışımlar Konusunun 

Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına Etkisi”, Yüksek 

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2012. 

Genç, A. A., “İşbirlikli Öğrenme Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin 

Karışımlar Konusunu Anlamalarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 

Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2009. 

Gilbert, J. K., 2006. On the nature of “context” in chemical education. International 

Journal of Science Education, 28(9), 957-976. 

Gilbert, W. H., De Jong, O., Justi, R., Treagust, D. F., Van Driel, J. H., 2002. General 

preface, in: Chemical Education: Towards Research-Based Practice, Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht. 



66 
 

Gökçe, B., “Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının 6. Sınıf Öğrencilerinin Elektriğin 

İletimi Ünitesine Yönelik Başarı, Tutum ve Motivasyonları Üzerine Etkisi”, Yüksek 

Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2018. 

Gutwill-Wise, J. P., 2001. The impact of active and context based learning in 

introductory chemistry courses: an early evaluation of the modular approach. Journal of 

Chemical Education, 78(5), 684-690. 

Güçlü, N., 1998. Öğrenme ve öğretme sürecinde yapısalcı yöntem. Gazi Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 51-56.  

Gül, Ş., 2016. Yaşam temelli öğretim modeliyle “fotosentez” konusunun öğretimi: 

REACT stratejine dayalı bir uygulama. Necatibey Eğitim Fakültesi, Elektronik Fen ve 

Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 21-45. 

Gül, Ş., Gürbüzoğlu Yalmancı, S., Yalmancı, E., 2017. Boşaltım sistemi konusunun 

öğretiminde REACT stratejisinin etkisi. Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Dergisi 

25(1).79-96. 

Gül, Ş., Konu, M., 2017. Biyoloji dersinde yaşam temelli probleme dayalı öğretim 

uygulamalarının tutum, motivasyon ve problem çözme becerilerine etkisi. Hasan Ali 

Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1 (27), 127-142. 

Gültekin, M., Karaduman, H., 2007. The effect of constructivist learning principles 

based learning materials to students' attitudes, success and retention in social 

studies. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 6(3), 98-112. 

Günaydın, E., Ültay, N., 2014. 7. sınıf öğrencilerinin “karışımlar” konusu ile ilgili 

alternatif kavramlarının kavram karikatürleriyle giderilmesi. Karadeniz Sosyal Bilimler 

Dergisi, 6 (10), 156-170. 

Güneş Koç, R. S., “5E Modeli ile Desteklenen Bağlam Temelli Yaklaşımın Yedinci 

Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fen 

Dersine Karşı Olan Tutumlarına Etkisi”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2013. 

Hanımoğlu, A., “Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesine Yönelik Olarak Geliştirilen 

TGA Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi”, Yüksek 

Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman, 2015. 

Hennessy, S., 1993. Situated cognition and cognitive apprenticeship: Implications for 

classroom learning. Studies in Science Education, 22, 1-41. 

Hırça, N., 2012. Bağlam temelli öğrenme yaklaşımına uygun etkinliklerin öğrencilerin 

fizik konularını anlamasına ve fizik dersine karşı tutumuna etkisi. Mustafa Kemal 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(17), 313-325. 

House, J. D., 1996. Students expectancies and academic self-concept as predictors of 

science achievement. Journal of Psychology, 130(6), 679-682. 



67 
 

Hoşbaş, A. A., “Fen Bilimleri Öğretiminde Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının 

Öğrenme Ürünleri Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale, 2018. 

Hun, F., “Probleme Dayalı Öğrenme Yöntemi ile Geliştirilmiş 5E Öğretim Modelinin 7. 

Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarı ve Tutumlarına Yönelik Etkisi”, Yüksek Lisans 

Tezi, Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun, 2017. 

Ingram S. J., “The Effects of Contextual Learning Instruction on Science Achievement 

Male and Female Tenth Grade Students”, Doktora Tezi, University South of Alabama, 

USA, 2003. 

İlhan, N., “Kimyasal Denge Konusunun Öğrenilmesinde Yaşam Temelli Öğretim 

Yaklaşımının Etkisi”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Erzurum, 2010. 

Kalaycı, Ş., 2009. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın, 

Ankara. 

Karagölge, Z., Ceyhun, İ., 2002. Öğrencilerin bazı kimyasal kavramları günlük hayatta 

kullanma becerilerinin tespiti. Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(2), 287–290. 

Karagöz, F., Korkmaz, S. D., 2015. Fen ve teknoloji dersinde web destekli öğretim 

yönteminin 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve öğrendikleri bilgilerin 

kalıcılığına etkisi. Electronic Turkish Studies, 10(11), 927-948. 

Karaman, P., Karaman, P., 2016. Fen bilimleri öğretmenlerinin yenilenen fen bilimleri 

öğretim programına yönelik görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

18(1), 243-269. 

Karslı, F., Yiğit, M., 2016. Lise 12. sınıf öğrencilerinin alkanlar konusundaki kavramsal 

anlamalarına bağlam temelli öğrenme yaklaşımının etkisi. İnönü Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 16(1), 43-61. 

Keengwe, J., Onchwari, G., 2011. Fostering meaningful student learning through 

constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information 

and Communication Technology Education, 7(4), 1-10. 

Kehoe, J., 1995. Basic item analysis for multiple-choice tests. Practical Assessment, 

Research & Evaluation, 4(10), 1-3. 

Keskin, F., Çam, A., 2019. Yaşam temelli REACT stratejisinin altıncı sınıf 

öğrencilerinin akademik başarısına ve fen okuryazarlığına etkisi. Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 49, 38-59. 

Kesner, M., Hofstein, A., Ben-Zvi, R., 1997a. Student and teacher perceptions of 

industrial chemistry case studies. International Journal of Science Education, 19(6), 

725-738.  

Kesner, M., Hofstein, A., Ben-Zvi, R., 1997b. The development and implementation of 

two industrial chemistry case studies for the Israeli high school chemistry curriculum. 

International Journal of Science Education, 19(5), 565-576. 



68 
 

Kılıç-Alemisoğlu, Ö., “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Karışımlar Konusundaki 

Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesinde Kavram Değişim Metinlerinin 

Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Samsun, 2014. 

Kistak, Ö., “İlköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Ses Ünitesinin Yasam Temelli 

Yaklaşımla Öğretimi”, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Balıkesir, 2014. 

Konu, M., Gül, Ş., 2017. Biyoloji dersinde yaşam temelli probleme dayalı öğretim 

uygulamalarının tutum, motivasyon ve problem çözme becerilerine etkisi. Hasan Ali 

Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 127-142. 

Korkmaz, S., “Eğitsel Oyun Geliştirerek Desteklenen Fen Bilimleri Öğretiminin 

Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi,  Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, Bartın, 2018. 

Kumaş, A., “Fizik Öğretiminde REACT Öğretim Stratejisine Dayalı Olarak Geliştirilen 

Yenilikçi Teknoloji Destekli Zenginleştirilmiş Öğretmen Rehber Materyallerinin 

Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Trabzon, 2015.   

Kutu, H., “Yaşam Temelli ARCS Öğretim Modeliyle 9. Sınıf Kimya Dersi 

“Hayatımızda Kimya” Ünitesinin Öğretimi”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü, 2011. 

Kutu, H., Sözbilir, M., 2011. Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya 

dersi “hayatımızda kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62. 

Lee, O., Hart, J. E., Cuevas, P.,  Enders, C., 2004. Professional development in ınquiry-

based science for elementary teachers of diverse student groups. Journal of Research in 

Science Teaching,  41(10), 1021-1043. 

Liang, L. L., Gabel, D. L., 2005. Effectiveness of a constructivist approach to science 

ınstruction for prospective elementary teachers. International Journal of Science 

Education, 27(10), 1143- 1162. 

Mcmillan, J. H., Schumacher, S., 2010. Research in Education: Evidence-Based Inquiry 

(7th edition). Pearson Publishing, New York. 

McMillan, J. H., Schumacher, S., 2016. Research in education: A conceptual 

introduction, Pearson Education, Inc., New York. 

MEB, 2007. Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programı. Ankara. 

Merriam, S. B., 2013. Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (çev. Ed. 

Turan, S.). Nobel Yayıncılık, Ankara. 

Mertler, C. A., Vannatta, R. A., 2005. Advanced and Multivariate Statistical Methods: 

Practical Application And Interpretation (third edition). Pyrczak Publishing, USA. 



69 
 

Murphy, P., 1994. Gender Differences in Pupils’ Reactions to Practical Work Teaching 

Science. Routledge, London. 

Navarra, A., 2006. Achieving pedagogical equity in the classroom. CORD Publishing. 

Oguz, A., 2008. The effects of constructivist learning activities on trainee teachers’ 

academic achievement and attitudes. World Applied Sciences Journal, 4(6), 837-848. 

Osborne, J.,  Collins, J., 2001. Pupils’ views of the role and value of the science 

curriculum: A focus-group study. International Journal of Science Education, 23(5), 

441–467. 

Özmen, H., 2003. Kimya öğretmen adaylarının asit ve baz kavramlarıyla ilgili 

bilgilerini günlük olaylarla ilişkilendirebilme düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 

11(2), 317-324. 

Özmen H., Ayvaci H. Ş., Bebek G. , Güven O., Bülbül S.,  "The Effect of the Computer 

Based Context-Based Teaching Method on Student Achievement: The Case of 

Friction", 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 

Trabzon, Türkiye, Eylül, 2017. 

Perkins, D., 1999. The many faces of constructivism. Educational Leadership, 57(3), 6-

11. 

Ramsden, J. M., 1997. How does a context-based approach influence understanding of 

key chemical ideas at 16+?. International Journal of Science Education, 19(6), 697-710. 

Rayner, A., “Reflections on Context Based Science Teaching: A Case Study of Physics 

Students For Physiotherapy”, UniServe Science Blended Learning Symposium, Sydney, 

Australia, January 2005. 

Rioseco, M., 1995. Context related curriculum planning for science teaching: A 

proposal to teach science around ozone problem. Science Educatin International, 6(4) 

10-16. 

Rusçuklu, P., “Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımının 6.sınıf Öğrencilerinin Maddenin 

Tanecikli Yapısı Ünitesindeki Akademik Başarı ve Kalıcılıklarına Etkisi”, Yüksek 

Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa, 2017. 

Sadi, S., “Kimyasal Değişimler Ünitesinin İşlenmesinde Yaşam Temelli Öğrenme 

Yaklaşımının Etkileri”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 

Erzurum, 2013. 

Saka, A. Z., 2011. Investigation of student-centered teaching applications of physics 

student teachers. Eurasian J. Phys. Chem. Educ., Jan (Special Issue), 51-58. 

Sevinç, B., “Asitler ve Bazlar Konusunda React Stratejisine Göre Materyallerin 

Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2015. 

Souders, J., “Contextually Based Learning: Fad or Proven Practice”, American Youth 

Policy Forum, Washington, USA, July 1999. 



70 
 

Sözbilir, M., Sadi, S., Kutu, H.,  Yıldırım, A., “Kimya Eğitiminde İçeriğe/Bağlama 

Dayalı (Context-Based) Öğretim Yaklaşımı ve Dünyadaki Uygulamaları”, I. Ulusal 

Kimya Eğitimi Kongresi,108, İstanbul, Türkiye, Haziran, 2007. 

Stake, R., 2003. Case studies in: Denzin, N., Lincoln, Y. S. (Eds.), Strategies of 

Qualitative Inguiry., Thousand Oaks, CA, Sage, pp. 134-164. 

Stolk, M. J., Bulte, A. W. M., De Jong, O.,  Pilot, A., 2009. Towards a framework for a 

professional development programme: empowering teachers for context-based 

chemistry education. Chemistry Education Research and Practice, 10, 164-175. 

Şahin, Y. İ., “Drama Tekniği ile Zenginleştirilmiş 5e Öğretim Modelinin Öğrenci Başarı 

ve Tutumlarına Yönelik Etkileri:Maddenin Tanecikli Yapısı ve Karışımlar”, Yüksek 

Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun, 2016. 

Şeker, H., Gençdoğan B., 2006. Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Nobel 

Yayınları, Ankara. 

Şimşek-Öztürk, A., “İlköğretim 7.Sınıf Öğrencilerine “Maddenin İç Yapısına Yolculuk” 

Ünitesinin Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarı 

Düzeyine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Konya, 2008. 

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., 2013. Using Multivariate Statistics (6. Baskı). Pearson 

Education, Boston. 

Tanner, C. K., Chism, P. J., 1996. The effects of administrative policy on mathematics 

curricula, student achievement, and attitudes, The High School Journal, 79, 315-323. 

Tatar, N., Yıldız, E., Akpınar, E., Ergin, Ö., 2009. A study on developing a self efficacy 

scale towards science and technology. Eurasian Journal of Educational Research 

(EJER), 36, 263-280. 

Tekbıyık, A., Akdeniz, A. R., Bağlam Temelli Yaklaşımla 5E Modeline Uygun Olarak 

Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi. IX. Ulusal Fen Bilimleri 

ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir, Türkiye, Eylül 2010. 

Turgut, M. F., 1992. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Saydam Matbaacılık, Ankara.  

Uz, Ö., “Programlı Öğretim ile İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımının 7. Sınıf Öğrencilerinin 

Akademik Başarısı ve Fen Tutumuna Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 2008. 

Uzun, F., “Bağlam Temelli Yaklaşıma Dayalı Genel Fizik-1 Laboratuvar Dersinin Fen 

Bilgisi Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Bilimsel Süreç Becerilerine, 

Motivasyonlarına ve Hatırlamalarına Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2013. 

Ültay, N., “Asit ve Baz Konusuyla İlgili REACT Stratejisine ve 5E Modeline Göre 

Etkinliklerin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Karşılaştırılması”, Doktora Tezi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2012.  



71 
 

Ültay, E., “İtme, Momentum ve Çarpışmalar Konusuyla İlgili Bağlam Temelli Öğrenme 

Yaklaşımına Dayalı Açıklama Destekli REACT Stratejisine Göre Geliştirilen 

Etkinliklerin Etkisinin Araştırılması”, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2014. 

Ültay, E., Alev, N., 2017. Investigating the effect of the activities based on explanation 

assisted REACT strategy on learning impulse, momentum and collisions topics. Journal 

of Education and Practice, 8(7), 174-186. 

Ültay, E., Ültay, N., Usta, N. D., 2018. Sınıf öğretmeni adaylarının “basit elektrik 

devreleri” konusunda 5E modeli ve REACT stratejisine uygun hazırladıkları ders 

planlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(3), 855-864. 

Ünal, H., “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinin Yaşam Temelli Yaklaşıma Uygun 

Olarak Yürütülmesinin “Madde-Isı” Konusunun Öğrenilmesine Etkilerinin 

Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Erzurum, 2008. 

Yıldırım, G., Gültekin, M., 2017. İlkokul 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde bağlam 

temelli öğrenme uygulamaları. Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 18, 81-101. 

Yıldırım, N., Konur, K., 2014. Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya kavramlarını 

günlük hayatla ilişkilendirebilmelerine yönelik gelişimsel bir araştırma. International 

Journal of Social Science, 30, 305-323. 

Yıldırım, A., Şimşek, H., 2016. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 10. Baskı, 

Seçkin Yayıncılık, Ankara. 

Yiğit, M., “12. Sınıf Öğrencilerinin Hidrokarbon Bileşikleri Konusundaki Kavramsal 

Anlamalarına, Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımının REACT Stratejisine Göre 

Hazırlanmış Materyallerin Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Giresun, 2015. 

 

 

 



72 
 

EKLER 

Ek 1. REACT Stratejisine Dayalı Öğretmen Materyali 

          



73 
 

 

 

 



74 
 

 

 



75 
 

 

 



76 
 

 



77 
 



78 
 

               



79 
 

 

 



80 
 

 



81 
 

 



82 
 

            

 



83 
 

 



84 
 

 



85 
 

 



86 
 



87 
 



88 
 

 



89 
 

 

 



90 
 

                                   



91 
 

       

      



92 
 

 



93 
 

 



94 
 

 



95 
 

Ek 2. REACT Stratejisine Dayalı Öğrenci Materyali 
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Ek.3 Madde Konusu Yaşam Temelli Başarı Testi 
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Ek 6. Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği 
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