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K.T.Ü. Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı 

Özet 

Bu çalışmanın amacı,‘Manyetizma ve Elektromanyetik İndüksiyon’ ünitelerinde öğrencinin kendi 
bilgisini kurabilmesine yardım eden çalışma yaprakları geliştirmektir. Çalışma yaprakları, fizik öğretmen 
adayları, deneyimli fizik öğretmenleri ve alan eğitimi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 
tasarlanmıştır. 28 lise 2.sınıf öğrencisiyle yapılan denemeler sonucunda öğrenci görüşleri doğrultusunda 
materyallere son şekilleri verilmiştir. Bu materyallerin uygulamalarıyla öğrencilerin aktif hale geldiği, 
bireysel çalışmalara fırsat tanındığı ve kavramların öğrenilmesinde etkili olabileceği sonuçlarına 
varılmıştır. Öğretmenlerin benzer materyalleri farklı konularda geliştirip uygulayabilmesi için gerekli 
becerileri kazanmalarına yönelik önerilerle çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fizik Öğretimi, Çalışma Yaprağı, Manyetizma, Elektromanyetik İndüksiyon 

Abstract 

The purpose of this study is to develop worksheets related to the unit of magnetism and 
electromagnetic induction. These materials were developed for the aim of helping students to construct 
knowledge by themselves. Draft form of worksheets designed by taking into consideration views of 
physics teacher candidates, experienced physics teachers and educational experts. Materials were formed 
that they were applied to 28 second year high school students. The results of this study showed that 
students were active in teaching learning process and constructed related knowledge by themselves. This 
study ends up with the suggestions that teachers should train in a way that they can easily develop and 
implement these kind of material for other physics contents.  
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1. Giriş 

Eğitim-öğretim ortamlarının verimli hale getirilmesi öncelikle, bireylerin zihinsel gelişmelerini 
sağlayacak yeni yöntem ve tekniklerin oluşturulmasına bağlıdır. Öğrencilerin zihinsel gelişimi için onlara, 
öğrenmeyi kolaylaştıran ve kalıcılığı artıran araştırma yol ve yöntemleri ile sorumluluk duygusunu 
geliştiren temel becerilerin kazandırılması gerekmektedir. Böylece, bilimsel süreç becerilerini 
geliştirilebilen bireyler yetiştirilebilir (1), (2). 

Ülkemizde öğretim, genellikle yazılı sözlü anlatıma dayalı, öğrenci etkinliklerinin minimum 
olduğu ve bilimsel süreç becerilerinin köreldiği ortamlarda yapılmaktadır (3). Bu durum öğrencilerin 
derslere özellikle de fiziğe karşı olumsuz tutum geliştirmelerine neden olmaktadır. Fiziğe karşı ilgi ve 
tutumların olumlu yönde geliştirilebilmesi, fizik derslerinin uygulamalı olarak yürütülmesine bağlıdır (1). 
Bu tür ortamların hazırlanmasını sağlaması açısından bütünleştirici (constructivist) öğrenme yaklaşımı 
son yılların en çok tartışılan öğrenme teorisidir. Bu yaklaşıma göre, fen öğretiminde etkinliklerin 
kullanımı yalnızca öğrencileri meşgul etmek anlamına gelmemekte, onların meraklarının uyandırılarak 
bilgilerini sorgulamaları ve çevrelerinde gelişen olayları yorumlamaları sağlanmaktadır. Ayrıca, bu 
yaklaşımda etkinlik hazırlanırken öğrencilerin dikkatlerini konuya çekmeye, kavram yanılgılarını 
gidermeye ve soru sormaya teşvik etmeye vurgu yapılmaktadır (4). Bu yaklaşıma göre tasarlanan 
etkinliklerin uygulanmasıyla öğrencilerin daha başarılı oldukları belirtilmektedir (5). Ancak, ülkemiz 
şartlarında bu yaklaşımın tam anlamıyla uygulanması oldukça zordur. Öğrenci durumları, zaman, sınıf ve 
laboratuar şartları göz önüne alındığında pratikte uygulanabilecek materyalleri geliştirmede zorluklarla 
karşılaşılmaktadır (6), (7). Çağdaş öğrenme kuramlarının uygulamalarından beklenen verimin elde 
edilmesi   görsel, işitsel olanaklardan yararlanılmasına bağlıdır. Bireyin kalıcı öğrenmesi, okulda dış 
dünyaya benzer ortamlar ve gerçek yaşam kesitlerinin kendilerine sunulmasıyla mümkündür (8). Bunun 
sağlanabilmesi için öğrencilerin öğrendikleri bilgileri soruşturabildikleri ve deneyebildikleri aktif 
öğrenme yöntemleri kullanılmalıdır (1). Bu yöntemlerin kullanılması, uygulamaların iyi tasarlanmış 
ortamlarda yürütülmesiyle gerçekleşebilir. Mevcut sınıf-laboratuar ortamlarının yetersizliği 
düşünüldüğünde, yürütmeden kaynaklanan sorunları en aza indirebilecek yazılı dokümanların öğrencilere 
sunulamaması, onların derse ilgilerinin azalma nedenlerinden biri olarak düşünülebilir. Bununla birlikte, 
üniversite sınavında, teknolojik gelişmelerin temelindeki bazı fizik konularına yönelik yeterince soru 
sorulmaması da öğrencilerin konulara ilgilerini azaltmaktadır (9). Bu çalışmanın konusunu oluşturan 
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manyetizma ve elektromanyetik indüksiyon ünitelerinin ortaöğretim kurumlarında etkili öğrenilmesi, bu 
kavramları temel kabul eden meslekler için oldukça önemlidir (9). Bu konularda nitelikli temel eğitim 
imkanlarının sağlanabilmesi, uygulamalarda öğrencilerce kullanılacak yardımcı materyalleri 
gerektirmektedir. Çağdaş öğrenme kuramlarına göre bilginin bireyin zihninde kurulması 
savunulduğundan, istenen düzeyde öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencilere bilgilerini 
kurabilecekleri ve uygulayabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır. Bunu gerçekleştirme yollarından biri, 
öğrenci çalışma yaprağı uygulamalarıdır. Çalışma yaprakları, takip edilmesi gereken bütün basamakların 
sırayla belirtildiği ve aynı anda bütün sınıfın etkinliğe katılmasını sağlaması bakımından kullanışlı 
araçlardır (3), (10), (11). Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekici olması, uygulama sürecindeki adımları 
takip edebilme imkanı vermesi ve değerlendirmeye olanak sağlaması açısından çalışma yapraklarının 
önemi büyüktür. Bu çalışmada planlanan dokümanların, öğrencilerin, yaparak öğrenmelerine ve derslere 
olan ilgilerinin artmasına yardımcı olacağına inanılmaktadır.  

2. Amaç 

Bu çalışmanın amacı, manyetik alanlar konusunun öğreniminde öğrenci katılımının daha etkin 
olmasını sağlayacak çalışma yaprakları geliştirmektir.  

3. Yöntem  

Bu çalışma, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılı içinde deneyimleri 15 ile 25 yıl arasında değişen biri 
bayan olmak üzere toplam 5 fizik öğretmeni ve  materyalleri kullanan öğrenci gruplarıyla yarı formal 
mülakatlar yapılarak yürütülmüştür. Çalışma yapraklarının uygulanması ise fizik öğretmenliği 4. sınıftan 
“Alan Çalışması 2” dersine katılan iki öğretmen adayı tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Örneklemdeki iki sınıfla yapılan uygulamalar dört ders saatinde tamamlanmıştır. Çalışma 
yaprağı uygulamaları, laboratuarda öğrencilerin grup içindeki iş birliği ve öğretmen adaylarının rehberliği 
ile yürütülmüştür. Etkinlikler, aynı anda farklı çalışma yaprakları uygulanarak ve devamında çalışmasını 
tamamlayan gruba başka bir etkinlik verilmesiyle sürdürülmüştür. Öğrencilerin gruplar halinde 
çalışmasına rağmen onlardan kendi çalışma yapraklarını bireysel olarak tamamlamaları istenmiştir. 

Çalışmada sırasıyla aşağıdaki adımlar izlenmiştir. 

1) Beş lise fizik öğretmeniyle anlaşılmasında güçlük çekilen konu ve kavramları tespit etmek 
amacıyla yarı formal mülakat yapılmış ve belirlenen konularda, 7 tane çalışma yaprağı daha önce yapılan 
çalışmalar ışığında bütünleştirici öğrenme teorisinden de faydalanılarak tasarlanmıştır. 

2) Tasarlanan çalışma yaprakları, yapı ve içerik açısından Alan Çalışması-2 dersine katılan fizik 
öğretmen adayları, iki alan eğitimi uzmanı ve beş lise fizik öğretmeni ile tartışılarak üzerlerinde gerekli 
düzeltmeler yapılmıştır. Öğretmenlerle yapılan tartışmalarda, öncelikle onlara çalışma yapraklarının 
amacı, uygulanma  şekli ve içerdiği bölümler hakkında bilgi verilmiştir.  

3) Uygulamalar, farklı iki lise 2. sınıftan 15 (4+4+4+3) ve 13 (4+3+3+3) kişilik öğrenci 
gruplarıyla 20-35 dakikalık değişen zaman aralıklarında gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar öncesinde, 
öncelikle öğrencilere çalışma yapraklarının amacı ve uygulanma şekli hakkında tanıtıcı bilgiler 
verilmiştir. Öğrenci çalışma yapraklarının uygulamalarda kullanılması sonucu gruplarla yapılan 
mülakatlardan elde edilen veriler doğrultusunda, bir örneği ekte verilen materyaller son hallerine 
getirilmiştir. Materyaller hakkında grup olarak yapılan mülakatlarda, sorulan soruya cevap vermede 
istekli olan öğrencinin görüşü baz alınmıştır. Gerekli düzeltmelerin yapılması aşamalarında, 
uygulamaların öğrencilere ilginç gelip gelmediği, yapraklarda izlenen işlem sırasının uygunluğu, 
yönergelerin anlaşılırlığı ve zaman yeterliği konularına cevap aranmıştır. Ayrıca, öğrencilerin çalışma 
yapraklarına verdikleri cevaplar incelenmiştir. Böylece, yönergelerde ve sorularda yanlış anlamaya sebep 
olan durumlar belirlenerek görülen eksiklikler giderilmiştir. Sonuçta, manyetizma ve elektromanyetik 
indüksiyon ünitelerinde yedi tane çalışma yaprağı oluşturulmuştur. 

4. Bulgular 

Bu bölümde, öğretmenlerle anlaşılmasında zorluk çekilen kavramlar ve çalışma yapraklarının 
uygulamalarına yönelik mülakatlar ile öğrencilerin uygulamalar için belirttiği görüşlere yer verilmiştir. 
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4. 1. Öğretmenlerle Yapılan Mülakatlar  

Laboratuar uygulamalarında öğrencilere yönelik materyallere sahip olunup olunmaması ile ilgili 
olarak öğretmenlerin dördü yeterli materyallere sahip olmadıklarını belirtmektedir. Bir öğretmen, video 
kasetleri, bilgisayar animasyon, CD, deney föyleri gibi materyallere sahip olduklarını ifade ederken bir 
diğeri ise,  

“... Sadece bazı kitaplarda deneylerin düz bir şekilde anlatılışı var...”  

şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

Anlaşılması en güç olan konuların tespitiyle ilgili öğretmen ifadelerine göre, sırasıyla  
“manyetizma”, “elektromanyetik indüksiyon”, “hareket”, “enerji”, “dinamik”, “momentum”, “elektron 
kabukları“ konuları en anlaşılmayanlar olarak belirtilmiştir. Manyetizma ve elektromanyetik indüksiyon  
konularıyla ilgili olarak anlaşılması en güç olan kavramlar, “sağ el kuralı”, “yerin manyetik alanı”, 
“mıknatıslayıcı alan”, “bağıl manyetik geçirgenlik”, “manyetik alan yönü”, “manyetik kuvvet”, “yüklere 
etkiyen manyetik kuvvet” ve “lenz kanunları” şeklinde sıralanmıştır. 

Öğretmenler, tasarlanan çalışma yapraklarında, konuların özetle “eğlenceli hale getirilmesi”, 
“oyun havası vermesi”, “kavramların özüne inilmesi”, “dikkat çekici bir şekilde sunulması”, “oldukça 
basit düşünülmüş olması”, “her seviyeye hitap edici özellikleri taşıması”, “basit aletlerle yapılabilecek 
deneyleri içermesi” gibi özellikleri vurgulamıştır. Bununla birlikte, bir öğretmen,  

“..Beceri kazandırıp geliştirebilecek nitelikte bazı düzenlemeler de 
yapılabilir. Girişte, tanınmış çizgi film karakterleri yerine kendi orijinal 
kahramanlarınızı kullanabilirsiniz...” 

şeklinde yaprakların giriş bölümleriyle ilgili düşüncelerini ifade ederken, başka bir öğretmen ise farklı 
olarak, 

“...20-25 kişilik ideal sınıflarda uygulanabilir...”  

gibi görüşlerle uygulama sürecine yönelik öneriler sunmuştur. 

Çalışma yapraklarının önemi konusunda, iki öğretmen, böyle çalışmaların öğrencilerin ilgisini 
çekebileceğini savunurken diğerleri, bu konulara ilginin ancak ÖSS sisteminin değişmesiyle 
gerçekleşebileceğini belirtmektedirler. Bir öğretmen,  

“...Herkes üniversiteyi kazanmak istiyor. Çok zor olmakla birlikte, 
sistem değişirse çalışma yapraklarına ihtiyaç olabilir...”  

demiştir. Çalışma yapraklarının fiziğe karşı ilgiyi artırabileceği inancında olan öğretmenler, bunun ülkede 
uygulanan merkezi sınav sisteminin değişmesiyle gerçekleşeceğini savunmaktadır.  

Çalışma yapraklarının kavramsal bilgileri geliştirmesi açısından bir öğretmen,  

“...Yeni buluşlara kapı açılabilir....Öğrencilerin kapasitelerini zorlama 
imkanı sunar ve araştırmacı olanların yollarını açar...”  

derken başka bir öğretmen ise 

“...Öğrenciler soyut kavramları somut halde görüp bilgilerini 
sağlamlaştırmış olurlar. Konu, deney sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak 
götürülebilir...”  

şeklinde düşüncelerini belirtmiştir. Öğretmenlerin tümü, bu tür çalışmalarla kavram öğretiminin  
amaçlanan şekilde gerçekleştirilebileceğini  belirtmektedir. Öğretmenler farklı olarak,  

“...Böyle bir öğretme şekli için zamanın ve mekanın uygun olması 
gerekir. Öğrenci seviyesi, mevcudu, laboratuar imkanları gibi...”, “...Basitten 
karmaşığa konuyu vereceğinden öğretimde oldukça etkili olabilir...”, “...Ön 
hazırlık olur. Sınıfta öğrendikleri kalıcı olur..” ve “...Müfredat programı ile 
ÖSS soruları ilişkili olmalıdır. Çünkü, bu sistemde öğrenciler konuların bir 
kısmına çok ilgisizler...”  

şeklindeki ifadeleriyle böyle uygulamaları sınırlayabilecek faktörleri ve bazı yararları üzerine vurgu 
yapmışlardır. 
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Öğretmenler, çalışma yapraklarının basitten karmaşığa doğru konuyu işlemesi ve ön hazırlık 
sağlaması gibi hususlara dikkat ederek kavram öğretimi sağlayabileceğini belirtirken uygun şartların da 
oluşturulması gerekliliği üzerinde durmaktadırlar. Bunun için zaman, mekan, öğrenci giriş yeterlikleri, 
sınıftaki öğrenci sayısı, laboratuar imkanları ve ülkedeki genel ölçme-değerlendirme sisteminin yeni  
yaklaşımlara göre düzenlenmesini beklemektedirler. 

Kısaca, çalışma yapraklarının içerik olarak kavram bilgisini geliştirecek nitelikte olduğu 
belirtilirken, öğretmenler öğretim açısından özellikle böyle yaklaşımların önemi üzerinde durmaktadırlar. 
Çalışma yapraklarının öğrencilerin kalıcı öğrenmesi, hayal güçlerinin zenginleşmesi, olayları görerek 
daha iyi anlamaları, yeni buluşlara teşvik etmesi, soyut kavramları somut hale getirmesi ve teorik bilgiyi 
uygulama sonuçlarıyla karşılaştırması gibi bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yardım edebileceği 
belirtilmiştir.  

 
4. 2. Öğrencilerle Yapılan Mülakatlar 

Öğrencilerin çalışma yaprakları ile ilgili deneyimlerine ait görüşleri aşağıda özetlenmektedir. 

Öğrencilerin tamamı daha önce çalışma yaprağı görmediklerini belirtirken çoğu öğrenci de fizik 
laboratuarını hiç kullanmadıklarını belirtmiştir. Bir gruptaki öğrenci,  

“...Hepimize ayrı ve özel kağıtların verilmesi çok güzel. Böylece 
kendi başımıza anladığımızı yazabiliyoruz...”  

derken başka bir öğrenci ise 

“...Bir deneyin böyle hazırlandığını ilk defa gördük. Kitaplardaki 
deneyler böyle değil ve bir şey anlamıyoruz...”  

şeklinde görüşünü ifade etmektedir. 

Öğrenciler, materyallerle kendilerine bireysel çalışma olanağı verilmesi açısından  
uygulamalardan memnun kaldıklarını belirtirken laboratuar deneyimlerinin yok denecek kadar az 
olduğunu vurgulamışlardır. 

Çalışma yapraklarında, “giriş kısmındaki şekil ve açıklamalar”, “karikatürler”, “kullanılacak 
araç-gereçlerin isimlerinin yazılması ve düzenek şekillerinin çizilmesi”, “tablo ve yönergelerin verilmiş 
olması”, “çerçeve içersinde bazı tanım ve açıklamaların belirtilmesi” bölümlerinin dikkati çeken 
özellikler  olduğu belirtilirken yönergelerin numaralandırılması, bazı önemli kelime veya kelime 
gruplarının daha belirgin hale getirilmesi ve hatırlatıcı anlamda bir takım kısa bilgilerin yapraklarda yer 
almasının gerekliliği de öğrenciler tarafından vurgulanmıştır.  

Öğrencilerin çoğu, verileri kendi deneyimleriyle elde etme ve bu verilere bağlı olarak grafik 
çizmenin önemine işaret ederken yaparak öğrenmenin daha kalıcı olacağına olan inançlarını dile 
getirmişlerdir. Bir öğrenci,  

“...Sınıftaki anlatımla yani tahtada sayısal ifadelerle öğrenmekle 
burada bu şekilde öğrenmek çok farklı. Sınavda her şey gözümüzde 
canlanabilecek. Bir daha manyetik alanın yönünü unutmayacağız. Artık 
kitapta gördüğümüz şekilleri buradaki düzeneklerle karşılaştırabiliriz...”  

derken başka bir öğrenci, 

“...Biz fiziğin böyle gerçek şeylerle ilgilendiğine inanmıyorduk. 
Meselâ, ben akımın manyetik alan oluşturduğuna inanmıyordum. Çalışma 
yaprağı ve bu uygulama sayesinde artık inanıyorum...”  

şeklinde görüşünü ifade etmiştir. 

Öğrenciler, dersin çalışma yapraklarıyla yürütülmesiyle kalıcı öğrenmeye katkı sağlanacağına 
inanmaktadırlar. Kısaca, konuların somutlaştırılabildiği ve bazı duyuşsal davranışların kazanıldığı 
görülmektedir. 

4. 3. Çalışma Yapraklarının İncelenmesi 

Tablo 1’de, çalışma yapraklarındaki öğrenci cevapların incelenmesiyle kazanıldığı düşünülen 
davranışlar ortaya konulmuştur. 
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Tablo 1. Çalışma Yapraklarının İncelenmesiyle Kazanılan Davranışlar 

 
Çalışma Yaprakları Davranışlar 
Mıknatısta Alan Çizgileri  U mıknatısının içerisindeki manyetik alan çizgilerinin etkisini gözleme, demir tozlarının 

mıknatısın uçlarında birikme nedenini açıklama, mıknatısın çekim kuvvetinin nelere bağlı 
olduğunu ve ortasından kırılan mıknatısın kuvvetinin nasıl değişeceğini açıklama 

Mıknatısın Kuvveti Mıknatıs kuvvetini tanımlama, uzaklıkla mıknatısın kuvvetliliği arasındaki ilişkiyi açıklama  

Dünyanın Manyetik Alanı Herhangi bir yerde manyetik eğilme açısını ölçme, mıknatısın yere paralel durmama sebebini 
açıklama, dünyanın manyetik alanının yönünü söyleme 

Akım Geçen Telde Manyetik 
Alanın Yönü ve Şiddeti 

Akımla oluşturulan manyetik alanın şiddetindeki değişme miktarını pusula ile bulma, manyetik 
alan şiddetinin neye nasıl bağlı olduğu açıklama 

Manyetik Alanın Yönü Manyetik alanın yönünü bulma / gösterme, sarım sayısıyla bileşke manyetik alan şiddeti 
arasındaki ilişkiyi kavrama 

Sağ El Kuralı Sağ el kuralının uygulamalarını gösterme, akımla manyetik kuvvet arasındaki ilişkiyi açıklama 
Manyetik Geçirgenlik Maddeleri manyetik geçirgenliklerine göre sıralama, elektromıknatıs yapımına en uygun 

maddeleri söyleme  

Çalışma yaprağı uygulamalarıyla öğrencilerin kazandıkları bilişsel davranışların yanında, 
“Mıknatısın kuvveti” etkinliğinde ‘verilerden grafik çizme’; “Dünyanın manyetik alanı” etkinliğinde 
‘deney düzeneği kurma’; “Akım geçen telde manyetik alanın yönü ve şiddeti” etkinliğinde ‘verilerden 
grafik çizme/deney düzeneği kurma’ ve “Manyetik alanın yönü” etkinliğinde de ‘deney düzeneği kurma’ 
davranışları özellikle belirtilmiştir. 

Uygulamalarla  elde edilen bilgilerden  çalışma yaprakları kullanılarak derslerin yürütülebileceği 
anlaşılmaktadır. Özellikle deney düzeneği kurma, el becerilerinin gelişmesi, veri elde etme ve kaydetme, 
verilere göre grafik çizme gibi bilimsel süreç becerilerini içeren kazanımlar da dikkat çekmektedir. 
Kısaca, beklenen davranışların kazanılmasının yanında farklı davranışların da geliştirildiği görülmektedir. 

5. Sonuçlar 

Öğrencilerin çalışma yapraklarının uygulamalarından memnun kaldıklarını belirtmeleri, bu 
materyallerin öğrencilere bireysel çalışma imkanı vermesinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. 

Öğrencilerin anlamakta en çok güçlük çektiği konular arasında “manyetizma ve elektromanyetik 
indüksiyon” konuları ilk sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte, bu ünitelerin ÖSS konuları arasında 
yer almaması öğrencilerin bu konulara ilgilerinin azalmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan 
öğretmenlerin çoğu, çalışma yaprağı yaklaşımıyla, bu konulara öğrenci ilgisinin artabileceğine 
inandıklarını belirtmeleri, mevcut durumda çalışma yaprakları yaklaşımlarının uygulanmadığının bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir.  

Çalışma yapraklarında öğrencilerin, yaprağın giriş kısmındaki karikatür, şekil, açıklama, araç-
gerecin belirtilmesi, deney düzeneğinin çizilmesi, verileri kaydetmek için tabloların verilmesi ve 
yönergelerin olması gibi yapısal özelliklere dikkat ettikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, materyallerin 
oyun havası verilerek eğlenceli hale getirilmesi, konunun özünü oluşturması, basit araç-gereçlerle 
yapılabilecek deneyleri içermesi, her seviyedeki öğrenciye hitap etmesi ve kavram öğretmesi gibi 
özellikleri taşıdıklarını belirtmişlerdir. Bu ifadeler seçilen metodoloji ile hazırlanan materyallerin etkili 
bir şekilde geliştirildiğinin bir sonucudur. Bu nitelikler, Şahin ve Yıldırım (12)’ın çalışma yaprakları için  
belirttiği özellikler ile benzerlik göstermektedir. 

Uygulamalar sürecinde öğrencilerin deney düzeneği kurma, el becerilerinin gelişmesi, ölçüm 
yapma, verileri tabloya kaydetme, verilere göre grafik çizme gibi bilimsel süreç becerilerini kazandıkları 
ortaya çıkmıştır. Bu yeterliklerin yürütülen etkinlikler sonucu gözlenmesi, öğrencilerin daha önceki 
yıllarda laboratuar uygulama derslerinde bulunmamalarının bir sonucu olarak düşünülebilir.    

Öğrenci mülakatlarından çalışma yapraklarında verilen yönergelerin numaralandırılıp akıcılığın 
sağlanması, bir yönergede özellikle istenilenler üzerine dikkati çekmek için kelime veya kelime 
öbeklerinin altının çizilmesi ve bazı ön bilgi veya teorik bilgilerin yaprak üzerinde hatırlatılması gerektiği 
ortaya çıkmıştır. Bu, onların geleneksel yaklaşımlardan işlemsel öğrenmeye yatkın olduklarının bir 
göstergesi sayılabilir. Bununla birlikte elde edilen mülakat bulguları, çalışma yapraklarının öğrencilerin 
ilgi ve dikkatini çektiğini  göstermektedir. 
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Uygulamalarda kullanılan çalışma yapraklarının incelemesi sonucu, yapraklarda cevaplanması 
istenilen sorularla öğrencilerin amaçlar doğrultusunda öğrenme sağladıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum, 
basit araç-gereçlerle öğrencilere sağlanan ortamlardaki öğretmen etkisinin  en aza indirilmesi ve yaparak 
yaşayarak öğrenmeyi gerçekleştirmede en önemli araç olan nitelikli çalışma yapraklarının 
uygulamalarının bir sonucu olabilir. 

6. Öneriler 

Bu bölümde, konuyla ilgili çalışmaların geliştirilmesi için araştırmacı ve diğer ilgililere öneriler 
sunulmaktadır.  

Fizik derslerinde laboratuar uygulamalarına yeterince zaman ayrılabilmesi  ve uygulamaların 
daha etkili yürütülebilmesi için laboratuar uygulamaları esnasında öğrencilerin öğretmen yardımına en az 
ihtiyaç duyacağı materyallerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu araştırmadaki yaklaşımla böyle 
materyallere örnek teşkil edeceği düşünülen çalışma yaprakları fiziğin diğer konuları için de 
hazırlanmalıdır. 

Öğrenci çalışma yapraklarının geliştirilmesi sürecinden daha etkili olarak yararlanmak için 
deneyimli öğretmenler yanında özellikle konuya ilgi duyan  yeni fizik öğretmenlerinin görüşlerinden 
yararlanılmalıdır. Farklı fiziksel özelliklere sahip okullardaki öğretmenlerin görüşünün alınmasıyla daha 
etkili çalışma yaprakları geliştirilebilir. Bu şekilde, yanlış kavram öğrenimi gibi problemler en aza 
indirilebilir. 

Çalışma yaprakları ile ilgili uygulamaların öğrenciler üzerindeki etkileri mülakatlar ile 
belirlenmesine karşın, böyle çalışmaların etkililiğinin ortaya konulması için deney ve kontrol grupları 
oluşturularak bilişsel düzeydeki öğrenci başarıları ile duyuşsal davranışlardaki değişiklikler 
karşılaştırılabilir. Bununla birlikte, araştırmalarda özellikle kalıcı öğrenmenin sağlanması üzerinde 
durulmalı ve buna bağlı olarak uygulamalardan sonra belli aralıklarda ölçmeler yapılmalıdır. 
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Ek. Öğrenci Çalışma Yaprağı (Manyetik Alanın Yönü) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B)        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

      Sarım sayısı P (Sapma Miktarı) 
1  
2  
3  
4  

 
C.1) Sarım sayısını artırmakla neyi değiştirmiş oldunuz?  
C.2) Neler yaptığınızı maddeler halinde sayfanın arkasına yazınız. 
C.3) Teli eşkenar üçgen haline getirirsek ağırlık merkezindeki manyetik alanın yönü için ne söylenebilir? 

İlk olarak şekillerde gösterilen benzer düzenekleri eksiksiz olarak kurunuz ve her basamaktaki 
yönergelerle istenenleri yapınız. 
 

                                  Güç kaynağı 
   
                             Lantan 
 
                       
       İletken tel                             Tahta destekler 
  
                      Pusula 
 
        

1- İletken teli kare şekline getirdiğinizde 
merkezdeki toplam manyetik alanın yönü ne 
tarafadır? 
2- Akımın yönünü değiştirirsek telin merkezindeki 
manyetik alan için ne söyleyebilirsiniz? 
3- Kare şeklindeki tele ters taraftan bir sarım daha 
yapsanız merkezdeki alan ne olur? 
4- Çember haline getirilen telin manyetik alanı ne 
tarafa doğrudur? 

C) 

A) 

 

Sedat ile Serdar manyetik 
alan konusunda bir 
uygulama yaparak 
öğrendiklerini 
doğrulayabilirlerse    
TÜBİTAK proje grubuna 
seçilecekler. Acaba, bu 
proje grubuna katılmak o 

Çember şeklindeki telin sarım sayısını değiştirerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz ve soruları 
cevaplandırınız. 
 

                                  Güç kaynağı 
   
                             Lântan 
 
                       
       
       İletken tel                       Tahta destekler 
  
                      Pusula 
 
        

Sedat ile Serdar manyetik alan 
konusunda bir uygulama yaparak 
öğrendiklerini doğrulayabilirlerse 
TÜBİTAK proje grubuna 
seçilecekler. Acaba, bu proje 
grubuna katılmak o kadar zor 
mu? Öğrenmek için aşağıdaki 
basamaklarda sizden istenilenleri 
sırayla yapmanız yeterli... 
 


