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ABSTRACT: The current study aims to develop the “Science Process Skills Scale” for the 6th, 7th and 8th grade
elementary school students. First, items about basic and high level skills (34 items) were developed. Then, the item
number was reduced to 28 after expert review. The revised scale was administered to 6th, 7th, and 8th grade elementary
school students (n=345) attending 5 different elementary schools in Sivas, Turkey. Convenience sampling was done
to select participants. Item analysis was done via the Finesse Package Program. Moreover, item difficulty and
distinctiveness indexes of each item were calculated. As a result, the reliability coefficient was found to be (KR–20)
0.83, and the item difficulty was found to be 0.54 for the 28-item science process skills scale. One of the items was
found to have a distinctiveness index below 0.20; therefore, it was excluded from the scale. The reliability for the
scale with the remaining 27 items was found to be (KR–20) 0.84. All the items in the scale were found to be
significantly (p<0.05) distinctive when distinctiveness between the scores of upper and lower 27% groups was
examined. The scale is considered to be appropriate to measure the science process skills of elementary school
students.
Key words: science teaching, science process skills, scale development

SUMMARY
Purpose and Significance: Science process skills form the basis of science. They also enable
people to reach inquiry and research findings. For this reason, the acquirement of these skills in
science education is of great significance (Myers, Washburn, & Dyer, 2004). Harlen (1999)
emphasizes that science process skills are very important for the acquirement of science literacy.
These skills are used not only in the teaching-learning process in school, but also in everyday
life (Rillero, 1998). The development of science process skills makes students be able to solve
the problems of everyday life (Kazeni, 2005). Why science process skills of Turkish students
are at low level is an important issue to be studied in detail. In Turkey, there is a need for
science process skills scales in order to determine the level of science process skills especially
of elementary students. When Turkish literature was reviewed, it was found that there are scale
development studies conducted to determine science process skills of elementary students
(Aktam & ahin-Pekmez, 2011; Aydo du, 2009; Haz r & Türkmen, 2008; Öztürk, Tezel &
Acat, 2010; Tatar, 2006). The following scales reviewed in the literature: developed for
elementary students by Haz r and Türkmen (2008); developed for certain grades by Öztürk,
Tezel and Acat (2010), developed for a certain unit by Aydo du (2009), and one developed by
Aktam and ahin-Pekmez (2011) that is composed of both open-ended and multiple-choice
questions. It is seen that there has been a need for an original scale that can be administered to
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all students in a elementary school that is limited to a certain subject, and composed of easily
measurable items. Accordingly, the purpose of the present study is to develop such a scale that
determines the science process skills of 6th, 7th and 8th grade elementary school students.
Methods: Study Group: The study group of the research is composed of 6th, 7th and 8th grade
elementary school students (n=345) attending 5 elementary schools in Sivas, Turkey.
Participants were selected via convenience sampling.
Scale Development: The literature was scanned, and related scales were examined to develop
the Science Process Skills Scale for elementary school students. Then, the researchers
developed a scale of 34 items that is composed of 12 items for basic skills, and 22 items for high
level skills. The opinions of five experts (two science and technology teachers and three
lecturers with a PhD degree in science teaching) were obtained to assess the internal consistency
of the scale. Six items which were difficult to understand were excluded from the scale in the
light of experts’ opinions and suggestions. As a result, the scale with 28 items was developed
and administered to the study group.
Data Analysis: Content analysis was done via the Finesse package program; and the
distinctiveness between the scores of students in the lower and upper 27% groups was examined
by the SPSS package program.
Results: The reliability coefficient was found to be (KR–20) 0.83, and the item difficulty was
found to be 0.54 for the 28-item science process skills scale. One of the items was found to have
a distinctiveness index below 0.20; therefore, it was excluded from the scale. The reliability for
the scale with the remaining 27 items was found to be (KR–20) 0.84. All the items in the scale
were found to be significantly (p<0.05) distinctive when distinctiveness between the scores of
upper and lower 27% groups was examined.
Discussion and Conclusions: “The Science Process Skills Scale” developed in the present
study consists of 27 items which measure basic and high level skills. The scale includes items
related to the basic skills such as observing, classifying, using space/time relations, making
estimation, and making inference. It includes items related to high level skills such as problem
statement, generating hypothesis, variable determination and control, testing, and data
interpretation. There are 9 items on basic skills and 18 items on high level skills. The scale can
be used to determine the science process skills of elementary school students. That the items in
the scale referred to all skills at basic and high level can be regarded as an advantage. There are
more items on high level skills in the scale because the scale was developed for elementary
school students because high level skills of these students should be developed at this stage of
their education. Çepni and Çil (2009: 52) stated that students are expected to acquire more
complicated science process skills when they are in secondary school. For this reason,
acquisition of science process skills becomes more profound as they become mature.
Accordingly, it is important to determine grade level in which students start to acquire high
level skills. Special attention was paid to include the fields of physics, chemistry and biology in
the items of the scale. Thus, the scale makes it possible to examine all skills of students in
detail. It is also hoped that the scale will provide researchers to assess test items in review
studies.
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ÖZET: Bu çal man n amac , ilkö retim 6, 7 ve 8. s f ö rencilerine yönelik bilimsel süreç becerileri ölçe inin
geli tirilmesidir. Ölçek geli tirme sürecinde ilk olarak temel ve üst düzey becerilere yönelik sorular (34 madde)
haz rlanm ve uzman görü üne sunulmu tur. Uzman görü lerinden sonra kalan 28 maddelik ölçek, Sivas il
merkezinde kolay ula labilir örnekleme yöntemiyle seçilmi be ilkö retim okulunda ö renim gören 6, 7 ve 8. s f
(n=345) ö rencilerine uygulanm r. statistiksel analiz için Finesse Paket Program kullan larak madde analizi
yap lm ve her sorunun madde güçlü ü ile ay rt edicilik indeksleri hesaplanm r. 28 maddeden olu an bilimsel
süreç becerileri ölçe inin güvenirlik katsay (KR–20) 0.83, ölçe in ortalama güçlü ü ise 0.54 olarak belirlenmi tir.
Bir sorunun ay
k indeksinin 0.20’nin alt nda oldu u görülmü ve bu yüzden soru ölçekten ç kar lm r. Kalan
27 maddelik ölçe in güvenirli i (KR–20) 0.84 bulunmu tur. Alt ve üst % 27’lik gruplar n puanlar aras ndaki ay rt
edicilikler incelendi inde, ölçe in bütün sorular n istatistiksel olarak anlaml biçimde (p<.05) ay rt edici oldu u
belirlenmi tir. Ölçe in ilkö retim ikinci kademedeki ö rencilerin bilimsel süreç becerilerini ölçmede uygun oldu u
dü ünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: fen ve teknoloji ö retimi, bilimsel süreç becerileri, ilkö retim, ölçek geli tirme

Bilgi ça
n ya and
günümüzde e itim sistemimizde temel amaç, ö rencilere mevcut
bilgileri aktarmaktan çok, bilgiye ula ma becerilerini kazand rmakt r (Kaptan, 1999: 22). Bu
nedenle, ö rencilerin bilimsel ara rma sürecini ö renmeleri gerekir. Bilimsel ara rma,
rencilerin soru sorma, ara rma yapma, problem çözme, ileti im kurma gibi üst düzey
dü ünme becerilerini geli tirir (Cuevas, Lee, Hart, & Deaktor, 2005). Bilimsel süreç becerileri
de ara rma sürecinde s kl kla kullan lan üst düzey dü ünme becerileri aras ndad r. Germann
(1989), bilimsel süreç becerilerinin e itimciler taraf ndan ö rencilere kazand lmas gereken en
önemli kazan mlardan birisi oldu unu belirtmektedir.
Bilimsel süreç becerileri ara rmac lar taraf ndan farkl ekilde tan mlanmaktad r. Baz
ara rmac lar (Osborne & Fryberg, 1985; Ostlund, 1992), bilimsel süreç becerilerini dünya
hakk nda bilgi edinmek ve bu bilgiyi düzenli hâle getirmek için sahip olunan beceriler olarak
tan mlarken, Çepni, Ayas, Johnson ve Turgut (1997), fen bilimlerinde ö renmeyi kolayla ran,
ara rma yol ve yöntemlerini kazand ran, ö rencilerin ö renmede aktif olmas
sa layan,
kendi ö renmelerinde sorumluluk alma duygusunu geli tiren ve ö renmenin kal
art ran
temel beceriler olarak tan mlamaktad r. Bu beceriler, sadece okuldaki ö renme-ö retme
sürecinde de il, ayn zamanda günlük hayatta da kullan lan becerilerdir (Rillero, 1998).
Myers, Washburn ve Dyer (2004), bilimsel süreç becerilerinin, fenin temelini
olu turdu unu, ki ilerin sorgulama ve ara rma sonuçlar na ula malar
sa lad
, bu
nedenle bu becerilerin fen e itiminde kazand lmas n oldukça önemli oldu unu
belirtmektedir. Benzer olarak Harlen (1999), bilimsel okuryazarl
kazanmak için bilimsel
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süreç becerilerinin gerekli oldu unu vurgulamaktad r. Bilimsel süreç becerilerinin geli imi,
rencilere günlük ya amdaki problemleri çözme yetene i kazand r (Kazeni, 2005).
Bilimsel süreç becerileri, temel ve üst düzey beceriler olarak iki grupta ele al nmaktad r
(Saat, 2004; Yeany, Yap, & Padilla, 1984). Temel bilimsel süreç becerileri Tablo 1’de
tan mlanmaktad r.
Tablo 1. Temel Bilimsel Süreç Becerileri
Temel Beceriler

Aç klamalar

Gözlem yapma

Gözlem yapma; duyu organlar yla veya duyu organlar n hassasiyetini art ran
araç ve gereçlerle objelerin ve olaylar n incelenmesi olarak tan mlanabilir
(Arthur, 1993: 12).

flama yapma
leti im kurma

Objeleri veya olaylar temsil eden bilgileri baz metotlar ve sistemler
kullanarak, benzerlik ve farkl klar na göre gruplara ay rmakt r (Arthur, 1993).
nsanlar n dü üncelerini di erlerinin bilmesine izin veren herhangi bir yol ya da
tüm yollar olarak tan mlan r (Martin, 2003: 86).

Ölçme

En basit tan

Uzay/zaman
ili kilerini kullanma

Objelerin birbirleri ile kar la
larak yön, hareket, uzaysal düzenleri, kuvvet,
z simetri, de im oran
ve ekillerinin tan mlanmas ve ay rt edilmesini
içerir (Abruscato, 2004).

Say lar kullanma

Say lar , ölçümleri maniple etmek, nesneleri düzenlemek ve s
kullanmakt r (Abruscato, 2000: 41).

Tahmin yapma

Tahmin, bireyin verilen bir durumda ne olaca
(Martin, 2003: 106).

kar m yapma

yla k yaslama ve saymad r (Akdeniz, 2006: 115).

flamak için

hakk nda görü bildirmesidir.

Abruscato (2000: 44) ç kar m yapmay , gözlemlerden elde edilen sonuçlar
ekillendirmede mant k kullanma olarak tan mlamaktad r. Benzer olarak Martin
(2003: 114), ki ilerin baz eylerin niçin oldu unu en iyi tahmin (yordama)
etmesi olarak tan mlamaktad r.

Temel beceriler üst düzey becerilerin temelini olu turmaktad r (Padilla, 1990; Rambuda
& Fraser, 2004). Bu beceriler, okul öncesi dönemden itibaren ö rencilere kazand labilirken,
üst düzey beceriler ilkö retim ikinci kademeden itibaren kazand labilir. Bu beceriler, sadece
ad m ad m izlenmesi gereken basamaklar olarak görülmemeli, bir dü ünce biçimini olu turacak
becerilerin bir bütünü olarak benimsenmelidir (Ergin, ahin-Pekmez & Öngel-Erdal, 2005: 7).
Bu ba lamda ilkö retim ikinci kademeye geçi ile birlikte ö rencilerin daha karma k bilimsel
süreç becerilerini kazanmalar beklenmektedir. Bu nedenle bilimsel süreç becerileri kazan mlar
üst kademelere do ru derinle mektedir (Çepni & Çil, 2009: 52). Üst düzey bilimsel süreç
becerileri Tablo 2’de tan mlanmaktad r.
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Tablo 2. Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerileri
Üst Düzey Beceriler

Aç klamalar

Problemi belirleme

Günlük hayatta kar la lan ve çözülmesi gereken sorunlar belirleme becerisidir.
Ele al nan bir problemin ö renciler taraf ndan belirlenmesi onlar n
güdülenmesini dolay yla ba ar lar
art r (Ergin, ahin-Pekmez & ÖngelErdal, 2005: 45).

Hipotez kurma

Hipotez olaylar n olas aç klamas veya problemin olas çözümüdür (Turgut,
Baker, Cunningham, Piburn, & Cunningham, 1997). ki de ken aras nda
ili kiyi en iyi tahmin etme cümlesidir (Martin, 2003: 132).

De kenleri
belirleme ve kontrol
etme

De kenleri belirleme; yap lacak deneyi etkileyebilecek tüm etkenlerin ifade
edilmesidir (Arthur, 1993). De kenleri kontrol etme ise, bir ara rmadaki
artlar kontrol alt na alma anlam na gelmektedir (Abruscato, 2000: 44).
rencilerin kontrollü bir deney yapabilmeleri için, ba ml , ba ms z ve kontrol
de kenini belirleyebilmeleri gerekir (Saat, 2004).

Verileri yorumlama

Verileri yorumlama süreci, bir ara rmada toplanan verilerden tahmin yapmay ,
kar m yapmay ve hipotez kurmay içermektedir (Abruscato, 2000: 45).

lemsel tan mlama

Deney yapma

lemsel tan mlama, do rudan ölçülemeyen de
etmede kullan r (Martin, 2003: 149).

kenleri ya da olaylar tarif

De kenleri belirleme ve kontrol etme sürecidir. Bu süreç, tüm becerileri içerir
(Martin, 2003). Deney yapma süreci, hem temel hem de üst düzey becerileri
içermektedir (Sittirug, 1997).

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ölçülmesi
Bilimsel süreç becerileri hakk nda yap lan çal malar incelendi inde, Türkiye’de ilkö retim
düzeyindeki ö rencilerin bilimsel süreç becerilerinin dü ük düzeyde oldu u belirlenmi tir
(Aydo du, 2006; Haz r & Türkmen, 2008; Tan & Temiz, 2003; Temiz, 2001). 1999 y nda
yap lan Uluslararas Matematik ve Fen Çal malar -Tekrar (The Trends in International
Mathematics and Science Study -TIMSS-R) s nav sonuçlar na göre Türkiye’nin genel
ralamada 38 ülkeden 33. olmas ve 2007 y nda yap lan Uluslararas Matematik ve Fen
Çal malar (TIMSS) s nav sonuçlar na göre genel s ralamada 59 ülkeden 31. olmas (NCES,
1999, 2007), ilkö retim ö rencilerinin bilimsel süreç becerileri düzeylerinin dü ük oldu unun
bir ba ka göstergesidir. Bu sonuçlara, Türkiye’nin fen bilimleri ve problem çözme ortalama
ba ar
n, Ekonomik Kalk nma ve birli i Örgütü (Organization for Economic Co-Operation
and Development-OECD) üyesi ülkelerin ba ar ortalamas n alt s ralar nda yer ald
gösteren Uluslararas Ö renci De erlendirme Program (PISA) rapor sonuçlar da eklenebilir
(OECD, 2003, 2006, 2009).
Ülkemizdeki ö rencilerin bilimsel süreç becerilerinin neden dü ük oldu u ayr nt olarak
ara
lmas gereken önemli bir konudur. Ö rencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerini tespit
etmek için özellikle ülkemizde ilkö retim ö rencilerine yönelik geli tirilecek bilimsel süreç
becerileri ölçeklerine ihtiyaç duyulmaktad r. Ulusal ve uluslararas alan yaz n incelendi inde,
ilkö retim düzeyinde geli tirilen bilimsel süreç beceri ölçeklerine rastlanmaktad r. Bu ölçeklerle
ilgili bilgilere Tablo 3’te yer verilmektedir.
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Tablo 3. lkö retim Düzeyinde Kullan lan Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeklerine li kin Bilgiler
ra

Ölçe in Ad

Ara

rmac /lar (Y l)

1

The Science Process Instrument

Walbesser, 1965

2

Test of Science Processes

Tannenbaum, 1971

3

Test Science Process Skills

Molitor & George, 1976

4

Test of Integrated Process Skills

Dillashaw & Okey, 1980

5

Test of Integrated Process Skills

Tobin & Copie, 1982

6

Test of Integrated Process Skills II

Burns, Okey, & Wise, 1985

7

The Test of Basic Process Skills

Padilla, Cronin, & Twiest, 1985

9

The Science Process Assessment for Elementary Students

Smith & Welliver, 1986*

10

Science Process Skills Test

Onwu & Mozube, 1992

11

Science Process Assessments for Middle School Students

Smith & Welliver, 1994

12

Science Process Skills Test

Kazeni, 2005

13

Bilimsel Süreç Becerileri Testi

Tatar, 2006

13

Bilimsel Süreç Becerileri Testi

Haz r & Türkmen, 2008

14

“Kuvvet ve Hareket” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç
Becerileri Testi

Aydo du, 2009; Aydo du &
Ergin, 2009

15

“Ya am zdaki Elektrik” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç
Becerileri Testi

Aydo du, 2009; Aydo du &
Ergin, 2012

16

“Bilimsel Süreç Becerileri Testi”

Öztürk, Tezel, & Acat, 2010

17

“Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri
Ölçe i”

Aktam & ahin-Pekmez, 2011

*Bu ölçek, ara rmac lar taraf ndan 1986 y nda geli tirilmi ve 1995 y nda ise revize edilmi tir

Tablo 3 incelendi inde, ilkö retim düzeyinde geli tirilen bilimsel süreç becerilerini
ölçmeye yönelik ölçeklerin yurt d nda 1960’l y llarda, ülkemizde ise 2000’li y llarda
geli tirilmeye ba land görülmektedir. 2000’li y llardan önce ilkö retim düzeyinde bilimsel
süreç becerileri ile yap lan çal malarda kullan lan ölçeklerin yurt d nda geli tirildi i ve
Türkçeye uyarland tespit edilmi tir (Özkan, A kar, & Geban, 1994, Aktaran: Yavuz, 1998).
Ulusal alan yaz nda yer alan bilimsel süreç becerileri testleri incelendi inde, bu testlerin
baz lar n bir üniteye özgü baz lar n da üniteden ba ms z olarak haz rland görülmü tür.
Ayr ca testlerde farkl soru tipleri (aç k uçlu sorular, çoktan seçmeli maddeler ve iki a amal
sorular) yer almaktad r. Örne in, Tatar (2006)’n n derleme eklinde ilkö retim ö rencilerine
yönelik haz rlanan bilimsel süreç becerileri testinde, çoktan seçmeli toplam 18 soru yer
almaktad r. Haz r ve Türkmen (2008)’in, ilkö retim 5. s f ö rencilerine yönelik geli tirdi i
“Bilimsel Süreç Becerileri Testi”nde ise 19 aç k uçlu soru bulunmaktad r. Öztürk, Tezel ve Acat
(2010), 7. s f ö rencileri için, 26 çoktan seçmeli sorudan olu an “Bilimsel Süreç Becerileri
Testi” geli tirmi lerdir. Aktam ve ahin-Pekmez (2011), “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik
Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i” geli tirmi lerdir. Ara rmac lar n geli tirdi i ölçekte; çoktan
seçmeli, e le tirmeli, bo luk doldurma, aç k uçlu ve yap land lm toplam 27 soru yer
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almaktad r. Aydo du (2009) ise üniteye özgü haz rlanan test geli tirmeye yönelik çal mas nda,
“Kuvvet ve Hareket Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i” ve “Ya am zdaki
Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i” geli tirmi tir. “Kuvvet ve Hareket
Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i” 36 çoktan seçmeli soru, “Ya am zdaki
Elektrik Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i” ise 28 çoktan seçmeli sorudan
olu maktad r.
Ara

rman n Amac ve Önemi

Ulusal alan yaz nda yer alan bilimsel süreç becerileri ölçekleri incelendi inde derleme (Tatar,
2006) ve orijinal olarak geli tirilen (Aktam & ahin-Pekmez, 2011; Aydo du, 2009; Haz r &
Türkmen, 2008; Öztürk, Tezel, & Acat, 2010) ölçeklerin oldu u görülmektedir. Haz r ve
Türkmen (2008)’in ilkö retim birinci kademe ö rencilerine yönelik, Öztürk, Tezel ve Acat
(2010)’un belli bir s f düzeyine yönelik, Aydo du (2009)’un belli bir üniteye yönelik,
Aktam ve ahin-Pekmez (2011)’in hem aç k uçlu hem de çoktan seçmeli sorulardan olu an
ölçek haz rlad belirlenmi tir. lkö retim ikinci kademedeki tüm ö rencilere uygulanabilecek,
belli bir konu ile s rl olmayan ve kolay de erlendirilebilecek sorulardan olu an orijinal bir
ölçe e ihtiyaç oldu u görülmektedir. Buradan hareketle, bu çal man n amac ilkö retim 6, 7 ve
8. s f ö rencilerinin bilimsel süreç becerilerini belirlemeye yönelik bir ölçek geli tirmektir.
Geli tirilen ölçe in, alan yaz na katk sa layaca dü ünülmektedir.
YÖNTEM
Ara

rma Modeli

Ara rman n çal ma grubunu Sivas il merkezinde bulunan kolay ula labilir durum örnekleme
yöntemiyle seçilen be ilkö retim okulunda ö renim gören 6, 7 ve 8. s f (n=345) ö rencileri
olu turmaktad r. Çal maya kat lan ö rencilerin s f düzeyine ve cinsiyete göre da mlar
Tablo 4’te verilmi tir.
Tablo 4. Çal maya kat lan ö rencilerin s
De

kenler

Cinsiyet

f düzeyine ve cinsiyete göre da
N

%

Erkek

181

52

z

164

48

Toplam

345

100

6. S

f

111

32

7. S

f

114

33

8. S

f

120

35

345

100

f Düzeyi
Toplam

Ölçe in Geli tirilmesi
lkö retim ö rencilerine yönelik “Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i”nin geli tirilmesi için alan
yaz n taramas yap lm ve bu alanla ilgili ölçekler incelenmi tir. Daha sonra yazarlar temel
becerilerden 12 ve üst düzey becerilerden 22 tane olmak üzere toplam 34 maddelik bir ölçek
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haz rlam r. Ölçe in iç geçerli ini sa lamak için uzman görü üne (2 fen ve teknoloji
retmeni ve 3 fen e itimi doktoral ö retim üyesi) ba vurulmu tur. Uzmanlardan al nan görü
ve öneriler do rultusunda anla lmas nda güçlük çekilen 6 soru ölçekten ç kar lm r. Böylece,
28 maddeden olu an “Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i” (BSBÖ) haz rlanm r.
Verilerin Analizi
28 maddelik ölçek, ilkö retim 6, 7 ve 8. s fta ö renim gören 345 ö renciye uygulanm r.
Ölçe in güvenirli ini belirlemek için madde analizi yap lm r. Finesse paket program nda
madde analizi, SPSS paket program nda ise alt % 27 ve üst %27’lik gruptaki ö renciler
aras ndaki ay rt edicilik incelenmi tir. Bu programlar yard yla ölçe in KR–20 güvenirlik
katsay , ayr ca her sorunun madde güçlü ü ile ay rt edicilik indeksleri hesaplanm r.
BULGULAR
Bu bölümde ölçe in güvenirli i hakk nda bilgiler yer almaktad r. Finesse Paket program
kullan larak yap lan madde analizi sonuçlar Tablo 5’te gösterilmektedir.
28 maddelik ölçe in güvenirlik katsay (KR–20) 0.83 bulunmu tur. Özçelik (1997),
bireyler hakk nda karar vermede kullan lacak testlerin güvenirliklerinin 0.80’in üzerinde
olmas n beklendi ini belirtmi tir. Bu nedenle geli tirilen bu ölçe in güvenilir oldu u
söylenebilir. Ölçe in ortalama güçlü ü ise 0.55 olarak bulunmu tur. Tekin (1996), bir ba ar
testinin ortalama güçlü ünün 0.50 civar nda olmas gerekti ini, bunun nedeninin ise bu
güçlükteki bir testin daha güvenilir ve daha ay rt edici oldu unu belirtmi tir. Tekin, testin
ortalama güçlü ü 0.50 den küçükse, testin ö rencilere güç gelece ini, 0.50 den büyükse kolay
gelece ini belirtmi tir.
Tablo 4 incelendi inde, 8. sorunun ay rt edicilik indeksinin, 0.20’nin alt nda oldu u
görülmü ve bu sorunun ölçekten ç kar lmas na karar verilmi tir. Genel olarak, madde toplam
korelâsyonu 0.30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ay rt etti i, 0.20–0.30
aras nda kalan maddelerin zorunlu görülmesi hâlinde teste al nabilece i, 0.20’den daha dü ük
maddelerin ise testten at lmas gerekti i söylenebilir (Büyüköztürk, 2004; Osborne & Ratcliffe,
2002; Tekin, 1996).
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Tablo 5. 28 Soruluk BSBÖ’nün Madde Analiz Sonuçlar
Madde
Ölçtü ü Bilimsel Süreç Becerisi
No

Madde Güçlü ü

Madde Ay rt Edicili i (d)

1

Gözlem yapma

0.304

0.407

Çok iyi

2

Gözlem yapma

0.429

0.269

Kullan labilir

3

flama yapma

0.835

0.407

Çok iyi

4

flama yapma

0.826

0.388

Oldukça iyi

5

kar m yapma

0.339

0.278

Kullan labilir

6

kar m yapma

0.330

0.231

Kullan labilir

7

Tahmin yapma

0.646

0.341

Oldukça iyi

8

Tahmin yapma

0.829

0.180

Ölçekten ç kar lmal

9

Deney yapma

0.368

0.419

Çok iyi

10

Verileri yorumlama

0.670

0.419

Çok iyi

11

Hipotez kurma

0.606

0.448

Çok iyi

12

Hipotez kurma

0.632

0.503

Çok iyi

13

Deney yapma

0.620

0.590

Çok iyi

14

Deney yapma

0.499

0.466

Çok iyi

15

Uzay/zaman li kilerini kullanma

0.446

0.480

Çok iyi

16

Deney yapma

0.536

0.458

Çok iyi

17

Problemi belirleme

0.745

0.497

Çok iyi

18

Hipotez kurma

0.754

0.443

Çok iyi

19

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.270

0.294

Kullan labilir

20

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.536

0.368

Oldukça iyi

21

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.441

0.448

Çok iyi

22

Deney yapma

0.525

0.581

Çok iyi

23

Problemi belirleme

0.733

0.511

Çok iyi

24

Hipotez kurma

0.554

0.544

Çok iyi

25

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.478

0.486

Çok iyi

26

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.461

0.548

Çok iyi

27

Verileri yorumlama

0.472

0.527

Çok iyi

28

Uzay/zaman ili kilerini kullanma

0.684

0.492

Çok iyi

Madde ay rt edicilik indeksi dü ük olan 8. soru ölçekten ç kar ld ktan sonra, kalan 27
soruluk ölçe in madde analiz sonuçlar tekrar yap lm ve analiz sonuçlar Tablo 6’da
verilmi tir.
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Tablo 6. BSBÖ’nün Madde Analiz Sonuçlar
Madde
Ölçtü ü Bilimsel Süreç Becerisi
No

Madde
Güçlü ü

Madde Ay rt Edicili i (d)

1

Gözlem yapma

0.304

0.408

Çok iyi

2

Gözlem yapma

0.429

0.276

Kullan labilir

3

flama yapma

0.835

0.404

Çok iyi

4

flama yapma

0.826

0.388

Oldukça iyi

5

kar m yapma

0.339

0.285

Kullan labilir

6

kar m yapma

0.330

0.230

Kullan labilir

7

Tahmin yapma

0.646

0.337

Oldukça iyi

8

Deney yapma

0.368

0.415

Çok iyi

9

Verileri yorumlama

0.670

0.395

Çok iyi

10

Hipotez kurma

0.606

0.450

Çok iyi

11

Hipotez kurma

0.632

0.505

Çok iyi

12

Deney yapma

0.620

0.591

Çok iyi

13

Deney yapma

0.499

0.463

Çok iyi

14

Uzay/zaman li kilerini kullanma

0.446

0.486

Çok iyi

15

Deney yapma

0.536

0.464

Çok iyi

16

Problemi belirleme

0.745

0.500

Çok iyi

17

Hipotez kurma

0.754

0.440

Çok iyi

18

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.270

0.296

Kullan labilir

19

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.536

0.368

Oldukça iyi

20

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.441

0.449

Çok iyi

21

Deney tasarlama

0.525

0.583

Çok iyi

22

Problemi belirleme

0.733

0.512

Çok iyi

23

Hipotez kurma

0.554

0.549

Çok iyi

24

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.478

0.482

Çok iyi

25

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

0.461

0.544

Çok iyi

26

Verileri yorumlama

0.472

0.532

Çok iyi

27

Uzay/zaman ili kilerini kullanma

0.684

0.493

Çok iyi

Tablo 6’ya göre, 27 maddelik bilimsel süreç becerileri ölçe inin güvenirlik katsay
(KR–20) 0.84, ölçe in ortalama güçlü ü ise 0.54 olarak bulunmu tur. Ölçe in, üst %27 ve alt
%27 dilimde yer alan ö rencileri ay rt edip etmedi ini belirlemek için üst %27 ve alt %27
dilimde yer alan ö rencilerin ortalama puanlar aras ndaki farklar her bir madde için
incelenmi tir (Büyüköztürk, 2004). Tablo 7’de elde edilen sonuçlar görülmektedir.
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Tablo 7. BSBÖ’deki Her Bir Maddenin Düzeltilmi Madde-Toplam Korelâsyonu ve Bu
Maddeler (Üst % 27 ve Alt % 27) için t De erleri
Madde
No

Ölçtü ü Bilimsel Süreç Becerisi

Maddelerin

Düzeltilmi
Madde-Toplam
Korelâsyonu

(Üst %27-Alt %27)

t de erleri

p
de eri

1

Gözlem yapma

.306

6.267

.000*

2

Gözlem yapma

.184

4.630

.000*

3

flama yapma

.354

7.244

.000*

4

flama yapma

.349

7.954

.000*

5

kar m yapma

.206

3.884

.000*

6

kar m yapma

.143

3.551

.000*

7

Tahmin yapma

.276

7.053

.000*

8

Deney yapma

.339

7.768

.000*

9

Verileri yorumlama

.347

8.261

.000*

10

Hipotez kurma

.374

8.755

.000*

11

Hipotez kurma

.465

11.249

.000*

12

Deney yapma

.555

16.313

.000*

13

Deney yapma

.422

10.906

.000*

14

Uzay/zaman ili kilerini kullanma

.394

8.650

.000*

15

Deney yapma

.387

8.954

.000*

16

Problemi belirleme

.451

10.324

.000*

17

Hipotez kurma

.365

8.958

.000*

18

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

.224

4.181

.000*

19

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

.299

7.285

.000*

20

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

.370

8.227

.000*

21

Deney yapma

.516

15.870

.000*

22

Problemi belirleme

.471

12.347

.000*

23

Hipotez kurma

.475

12.578

.000*

24

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

.431

10.557

.000*

25

De

kenleri belirleme ve kontrol etme

.334

7.218

.000*

26

Verileri yorumlama

.439

10.522

.000*

27

Uzay/zaman ili kilerini kullanma

.439

10.724

.000*

* p<0.05

Tablo 7 incelendi inde, üst %27 ve alt %27 dilimde yer alan ö rencilerin ortalama
puanlar aras ndaki farklar n her bir madde için istatistiksel olarak anlaml (p<0.05) oldu u
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görülmü tür. Böylece geli tirilen ölçekteki 27 sorunun, üst ve alt grupta yer alan ö rencileri
ay rt edebildi i belirlenmi tir (Büyüköztürk, 2004). lkö retim ö rencilerine yönelik geli tirilen
BSBÖ’deki 27 sorunun da
Tablo 8’de yer almaktad r.
Tablo 8. BSBÖ’deki Sorular n Bilimsel Süreç Becerilerine Göre Temsil Edilme Düzeyleri
Bilimsel Süreç
Becerileri

Bilimsel Süreç Becerileri Alt Boyutlar

“Bilimsel Süreç Becerileri
Ölçe i”ndeki Soru Numaralar

Gözlem yapma

1, 2

flama yapma
Temel Beceriler

Uzay/zaman ili kilerini kullanma

14, 27

Tahmin yapma

7

kar m yapma

Üst Düzey
Beceriler

3, 4

5, 6

Problemi belirleme

16, 22

Hipotez kurma

10, 11, 17, 23

De

18, 19, 20, 24, 25

kenleri belirleme ve kontrol etme

Deney yapma

8, 12, 13, 15, 21

Verileri yorumlama

9, 26

SONUÇ ve TARTI MA
Bu çal mada, ilkö retim ö rencilerine yönelik 27 çoktan seçmeli sorudan olu an bilimsel süreç
becerileri ölçe i geli tirilmi tir. Geli tirilen ölçe in güvenirlik katsay (KR–20) 0.84, ortalama
güçlü ü ise 0.54 olarak bulunmu tur. Ölçe in üst %27 ve alt %27 dilimde yer alan ö rencileri
ay rt edip etmedi ini belirlemek için üst %27 ve alt %27 dilimde yer alan ö rencilerin ortalama
puanlar aras ndaki farklar her bir madde için incelenmi ve elde edilen sonuçlardan, farklar n
her bir madde için istatistiksel olarak anlaml (p<0.05) oldu u görülmü tür. Böylece geli tirilen
ölçekteki 27 sorunun, üst ve alt grupta yer alan ö rencileri ay rt etti i söylenebilir. Elde edilen
bu sonuçlar, ilkö retim ö rencilerinin bilimsel süreç becerilerini ölçmek için geli tirilen bu
ölçe in, geçerli ve güvenilir bir ölçme arac oldu unun göstergesidir.
“Bilimsel Süreç Becerileri Ölçe i”, temel ve üst düzey becerileri ölçen sorulardan
olu maktad r. Ölçekte, temel becerilerden “gözlem yapma”, “s flama yapma”, “uzay/zaman
ili kilerini kullanma”, “tahmin yapma”, “ç kar m yapma”, becerilerine yönelik sorular yer
al rken üst düzey becerilerden “problem belirleme”, “hipotez kurma”, “de kenleri belirleme
ve kontrol etme”, “deney yapma” ve “verileri yorumlama” becerilerine yönelik sorular yer
almaktad r. Ölçekteki sorular, temel becerilere ait dokuz soru ve üst düzey becerilere ait 18 soru
olacak ekilde da lm r. Geli tirilen ölçe in sorular n çoktan seçmeli olarak haz rlanmas ,
bu çal man n s rl
olarak kabul edilebilir. Aktam ve ahin-Pekmez (2011), bilimsel
süreç becerileri ölçe inde, farkl soru tiplerinin (çoktan seçmeli, aç k uçlu, vb.) yer almas n
önemli oldu unu belirtmi lerdir. Her ne kadar geli tirilen bu ölçekteki sorular, çoktan seçmeli
olarak haz rlansa da, sorular n temel ve üst düzeydeki bütün becerileri kapsamas bir avantajd r.
Bu ölçek, ö rencilerin bütün becerilerinin ayr nt olarak incelenmesine olanak verecektir.
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Ayr ca tarama türündeki çal malarda, çoktan seçmeli sorular n de erlendirme konusunda
ara rmac lara kolayl k sa layaca dü ünülmektedir.
Ölçekte özellikle üst düzey becerilere ait daha çok soruya yer verilmi tir çünkü ölçek,
ilkö retim ikinci kademeye uygun haz rlanm r ve ikinci kademedeki ö rencilerin özellikle üst
düzey becerilerinin geli tirilmesi gereklidir. Çepni ve Çil (2009: 52), ikinci kademeye geçi ile
rencilerin daha karma k bilimsel süreç becerileri elde etmelerinin beklendi ini, bu nedenle
bilimsel süreç becerileri kazan mlar n üst kademelere do ru derinle ti ini belirtmi tir. Bu
aç dan dü ünüldü ünde, ö rencilerin özellikle üst düzey becerileri hangi düzeyde kazand klar
belirlemek önemlidir. Ayr ca, ölçe in fen ve teknoloji dersinin üç temel alan (fizik, kimya,
biyoloji) ile ilgili sorular içermesi, önemli avantajlar aras nda say labilir. Bu durum,
rencilerin belli bir konuya ili kin kayg lar varsa, ölçe in konuya yönelik bir test oldu unu
dü ünmelerine ve ölçe e yönelik olumsuz tutum sergilemelerine engel olabilir. Geli tirilen
ölçe in fen e itimi alan nda yap lan ara rmalara katk sa layaca dü ünülmektedir.
Öneriler
Bilimsel süreç becerileri ölçe inin ilkö retim ikinci kademedeki tüm ö rencilerin bilimsel süreç
becerilerini belirleyebilmek için tarama ve deneysel türdeki çal malarda kullan lmas
önerilmektedir. Böylece ö rencilerin bilimsel süreç becerilerindeki geli imleri izlenebilir.
Geli tirilen ölçme arac nda yer alan temel ve üst düzey becerilere yönelik sorularla,
rencilerin her bir beceriye ait sorulardan ald klar ortalama puanlar ayr nt
olarak
incelenebilir. Böylece ö rencilerin bilimsel süreç becerilerindeki eksikliklerin nedenleri
hakk nda yeni ara rmalar düzenlenebilir.
Farkl de kenlerle yap lacak (örne in, akademik ba ar , cinsiyet, tutum, vb.)
korelasyonel çal malarda ölçek kullan larak ö rencilerin bilimsel süreç becerileri ile farkl
de kenlerin ili kileri analiz edilebilir.
leride yap lacak ara rmalarda, bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesinde yaln zca tek bir
ölçme arac n kullan lmas yerine, bu ölçümleri nitel olarak destekleyen görü me ve gözlem
gibi yöntemlerin de kullan larak veri toplamada çe itlemenin sa lanmas önerilmektedir.
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EK 1
MSEL SÜREÇ BECER LER ÖLÇE
1.
A)
B)
C)
D)

daki ifadelerden hangisi sadece gözlem sonucunu yans tmaktad r?
Bitkiler büyümü , iyi sulanm olmal .
Heykel, alt ndan yap lm gibi görünüyor.
Duvardaki tablo dikdörtgendir.
Binan n duvarlar nda çatlaklar var, depremden olmal .

2.
A)
B)
C)
D)

daki ifadelerden hangisi sadece gözlem sonucuna dayal olarak olu turulmu tur?
Metal k rm , s cak olmal .
Akvaryumdaki bal klar turuncu renkli ve benekli.
Araba kaza yapm , yoldaki buzdan olmal .
Ev ah aptan yap lm gibi görünüyor.

3.

da verilen malzemeleri iki grupta s
daki seçeneklerden hangisi en uygundur?

fland rman z isteniyor, . Bu s

flamay do ru olarak yapabilmek için

Süt, sabun, zeytinya , peynir, su, buz, meyve suyu, ceviz, elma, spanak, zeytin
A)
B)
C)
D)

Süt ürünleri ve meyveler
Kat lar ve s lar
Meyveler ve sebzeler
Süt ürünleri ve sebzeler

4.
Yanda baz ekiller verilmi tir. Bu ekillerin tümünü
göz önüne alarak nas l bir s fland rma yapabilirsiniz?
A) Üçgen ve dikdörtgen ekiller
B) Kare ve yuvarlak ekiller
C) Dikdörtgen ve yuvarlak ekiller
D) Büyük ve küçük ekiller
5.
Yandaki ekilde özde kaplar içinde ayn hacme
sahip üç s bulunmaktad r. Bu s lar, özde ocaklarla
ayn sürede
lmaktad r. Belli bir süre sonra B s
n
kaynad gözlenmi ve derhal deney sonland lm r. Bu
verilere dayal olarak a
daki ç kar mlardan hangisini
yapabilirsiniz?
A) A ve B s
ayn r, çünkü B s
n kaynamas
önemli de ildir.
B) A ve C s
ayn r, çünkü B s
kaynad anda
ikisi de kaynamam r.
C) B ve C s lar ayn de ildir, çünkü B s
kaynam r.
D) A, B ve C s lar ayn r, çünkü kaynama önemli
de ildir.
6.
Yandaki ekilde görüldü ü gibi ayn boya sahip üç
yaya 250 graml k kütleler as lm r. A ve C yaylar n
uzama miktarlar ayn yken, B yay daha az uzam r. Bu
verilere dayal olarak a
daki ç kar mlardan hangisi
do rudur?
A) A ve B yay özde tir, çünkü farkl uzama miktarlar
önemli de ildir.
B) A ve C yay özde tir, çünkü ayn uzama miktarlar na
sahiptir.
C) B ve C yay özde de ildir, çünkü farkl uzama
miktarlar na sahiptir.
D) Üç yayda özde tir, çünkü uzama miktarlar önemli
de ildir.
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7. Dört adet özde kâ da yandaki ekilde görüldü ü gibi
farkl ekiller veriliyor. Kâ tlar ayn yükseklikten ilk
zs z yere b rak yor. Kâ tlardan hangisinin en önce yere
dü ece ini tahmin ediyorsunuz? (Hava sürtünmesi vard r)
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

8) Merve bitkinin büyümesinde suyun etkisini ara rmaktad r. Özde iki saks bitkisi al p birine hiç su vermezken,
di erine haftada bir 100 ml su verir. Su haricindeki di er tüm ko ullar her iki bitki içinde ayn (özde ) tutar. Merve birkaç
hafta sonra gözlemlerine dayal olarak deney raporunu olu turur. Siz ba ka bir de ken eklemeksizin onun bu deneyi
geli tirmesi için ne önerebilirsiniz?
A) Her iki bitkiye de daha çok besin vermek
B) Farkl iki çe it saks bitkisi ve onlara fakl miktarda su eklemek
C) Farkl miktarlarda suyun eklenece i, daha fazla say da özde saks bitkisi haz rlamak
D) Farkl miktarlarda suyun eklenece i, fakl türden saks bitkileri haz rlamak
9) Ayn miktar ve yo unlukta ancak farkl s cakl klarda su içeren özde kaplar n içerisine özde demir parçalar
rak lmaktad r.

Deney Öncesi

Deney
Sonras

Yukar daki
A) Özde
B) Farkl
C) Özde
D) Özde

ekle bakarak nas l bir sonuç ç karabilirsiniz?
demir parçalar n konuldu u suyun s cakl artt kça, demir parçalar n genle me miktar azal r.
demir parçalar n konuldu u suyun s cakl azald kça, demir parçalar n genle me miktar artar.
demir parçalar n konuldu u suyun s cakl artt kça, demir parçalar n genle me miktar artar.
demir parçalar n konuldu u suyun yo unlu u artt kça, demir parçalar n genle mesi azal r.

10)
daki tabloda araban n h , yak t miktar ve yak ta konan katk maddesi miktar verilmi tir. Bu verilere göre
araban n h ile yak t miktar aras nda nas l bir hipotez kurabilirsiniz?
Araban n h (km/h)
70 km/h
40 km/h
60 km/h
50 km/h
Araban n yak t miktar (lt)
5.6 lt
6.5 lt
5.9 km/h
6.2 km/h
Katk maddesi (gr)
100 gr
100 gr
100 gr
100 gr
A) Arabaya konan katk maddesi miktar artarsa, yak t miktar artar.
B) Araban n h artarsa, yak t miktar artar.
C) Araban n h artarsa, yak t miktar azal r.
D) Araban n motor hacmi artarsa yak t miktar artar.
11)
daki tabloda araban n h , yak ta konan katk maddesi ve yak t miktar verilmi tir. Bu verilere göre yak ta
konan katk maddesi ile yak t miktar aras nda nas l bir hipotez kurabilirsiniz?
Araban n h (km/h)
90 km/h
90 km/h
90 km/h
90 km/h
Katk maddesi (gr)
200 gr
150 gr
250 gr
100 gr
Araban n yak t miktar (lt)
5.8 lt
5.9 lt
5.7 lt
6.0 lt
A) Arabaya konan katk maddesi miktar artarsa, yak t miktar azal r.
B) Araban n h azal rsa, yak t miktar azal r.
C) Arabaya konan katk maddesi miktar artarsa, yak t miktar artar.
D) Araban n kütlesi artarsa, yak t miktar artar.
12)
ulcan, bitkilerin büyümesinde
n etkisini ara rmak istiyor. O ulcan’ n deney yaparken a
daki
yöntemlerden hangisini kullanmas gerekir?
A) Farkl bitkiler almal , onlara fakl miktarda k vermeli ve bitkilerdeki de imi gözlemeli.
B) Özde bitkiler almal , onlar karbondioksit oran yüksek ortama koymal ve bitkilerdeki de imi gözlemeli.
C) Özde bitkiler almal , onlara farkl miktarda k vermeli ve bitkilerdeki de imi gözlemeli.
D) Farkl bitkiler almal , onlara farkl miktarda su vermeli ve bitkilerdeki de imi gözlemeli.
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13) Ece, iletkenin cinsi ile iletkenin direnci aras ndaki ili kiyi ara rmak istiyor. Bu problemine çözüm bulabilmek için
nas l bir deney yapmal r?
A) Özde iletkenler almal ve farkl gerilimler vererek dirençleri ölçmeli.\
B) Ayn kesit ve uzunlukta, farkl cinste iletkenler almal ve ayn gerilim vererek dirençleri ölçmeli.
C) Ayn kesit ve uzunlukta, farkl cinste iletkenler almal ve farkl gerilim vererek dirençleri ölçmeli.
D) Özde iletkenler almal ve ayn gerilimi vererek dirençleri ölçmeli.
14) Melih s lar n bas nc ile s yüksekli i aras ndaki ili kiyi ara rmak için deney yapm r. Bir behere farkl
yüksekliklerde özde s eklemi , her defas nda s
n bas nc ölçmü tür. A
daki tabloda deneyden elde edilen
veriler görülmektedir.

Özde beherler
Yükseklik (cm)
Bas nç (Pa)
Tablodaki verilere göre s
A)

4 cm
8 cm
2 cm
0,4 Pa
0,8 Pa
0,2 Pa
n bas nç-yükseklik grafi i a
dakilerden hangisidir?
B)
C)

6 cm
0,6 Pa

10 cm
1 Pa
D)

15. Handan, tuz miktar n suyun kaynama noktas na etkisini ara rmak istiyor. Handan’a nas l bir deney yapmas
önerirsiniz?
A) Özde kaplar alarak içine ayn hacme sahip su koymal ve her birine farkl miktarlarda tuz eklemelidir. Tüm kaplar
kaynatmal ve kaynama noktalar termometre ile ölçmelidir.
B) Özde kaplar alarak içine farkl hacme sahip su koymal ve her birine farkl miktarlarda tuz eklemelidir Tüm kaplar
kaynatmal ve kaynama noktalar termometre ile ölçmelidir.
C) Özde kaplar alarak içine farkl hacme sahip su koymal ve her birine ayn miktarlarda tuz eklemelidir. Tüm kaplar
kaynatmal ve kaynama noktalar termometre ile ölçmelidir.
D) Özde kaplar alarak içine ayn hacme sahip su koymal ve her birine ayn miktarlarda tuz eklemelidir. Tüm kaplar
kaynatmal ve kaynama noktalar termometre ile ölçmelidir.
Senaryo: Burak, oyuncak araban n ald yolda
farkl zeminlerin etkisini ara rmak için bir deney
yapm r. Burak, deney düzene ini haz rlarken,
daki ekilde görülen özde e ik düzlemleri
kullanm ve e ik düzlemin hemen alt na ayn en
ve boya sahip üç farkl zemin (hal , mermer,
toprak) yerle tirmi tir. Burak daha sonra farkl
zeminlerde oyuncak araban n ald yolu
gözlemi tir.
16) Yukar daki senaryoya göre, ara rman n problemi a
dakilerden hangisidir?
A) Araban n ald yolda farkl zeminlerin etkisi var m r?
B) Araban n ald yolda e imin etkisi var m r?
C) Araban n ald yolda araban n kütlesinin etkisi var m r?
D) Araban n ald yolda araban n h
n etkisi var m r?
17) Yukar daki senaryoya göre, ara rman n hipotezi a
dakilerden hangisidir?
A) Araba ne kadar a r olursa, ald yol o kadar artar.
B) Araba ne kadar yüksekten b rak rsa, ald yol artar.
C) Zeminin pürüzü artt kça, araban n ald yol azal r.
D) Araban n h artt kça, ald yol artar.
18) Yukar daki senaryoya göre, ara rman n ba ml de
A) Araban n kütlesi
B) Araban n h
C) Zeminin cinsi
D) Araban n ald yol

keni a

dakilerden hangisidir?
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19) Yukar daki senaryoya göre, ara rman n ba ms z de
A) Araban n kütlesi
B) Araban n h
C) Zeminin cinsi
D) Araban n ald yol
20) Yukar daki senaryoya göre ara rman n kontrol de
A) Yataydaki zeminin cinsi
B) Araban n kütlesi
C) Araban n ald yol
D) Araban n yatay zemindeki ortalama h

keni a

keni a

dakilerden hangisidir?

dakilerden hangisidir?

21) Ahmet, topun z plama yüksekli inin, b rak ld yükseklikle ili kisini ara rmak istiyor. Ahmet bu problemini
cevaplayabilmek için a
daki seçeneklerde verilen deney düzeneklerinden hangisini tercih etmelidir?
A)
B)
C)
D)

22) Yukar daki deneye göre, ara rman n problemi
dakilerden hangisidir?
A) Yaya as lan kütle miktar artarsa, yay n uzama miktar
artar m ?
B) Yay n boyu azal rsa, yay n uzama miktar artar m ?
C) Yay n cinsi de irse, yay n uzama miktar de ir mi?
D) Yay n al nl artarsa, yay n uzama miktar azal r m ?

Sonra

Önce

Ara rma Konusu: Serkan, özde yaylara as lan farkl
kütlelerin yay n uzama miktar üzerindeki etkisini
ara rmaktad r. Bu amaçla yandaki ekilde görülen deney
düzene ini tasarlayarak ara rmas yapm , elde etti i
verileri de tabloya kaydetmi tir.

Yay n cinsi
Yaya as lan kütle
Yaydaki uzama miktar

Çelik

Çelik

Çelik

Çelik

50 g
1 cm

100 g
2 cm

150 g
3 cm

200 g
4 cm

23) Yukar daki deneye gore, ara rman n hipotezi a
dakilerden hangisidir?
A) Yay n kal nl artarsa, yay n uzama miktar azal r.
B) Yaya boyu azal rsa, yay n uzama miktar artar.
C) Yay n cinsi de irse, yay n uzama miktar de ir.
D) Yaya as lan kütle miktar artarsa, yay n uzama miktar artar.
24) Yukar daki deneye gore, ara rman n ba ml de
A) Yay n cinsi
B) Yay n kütlesi
C) As lan cismin kütlesi
D) Yay n uzama miktar

keni a

dakilerden hangisidir?

25) Yukar daki deneye gore, ara rman n ba ms z de
A) Yay n cinsi
B) Yay n kütlesi
C) As lan cismin kütlesi
D) Yay n uzama miktar

keni a

dakilerden hangisidir?

26) Yukar daki deneyden elde edilen ara rma verilere göre bu ara rmadan nas l bir sonuç ç karabilirsiniz?
A) Yaya uygulanan kuvvet ile yay n uzama miktar do ru orant
r.
B) Yaya uygulanan kuvvet ile yay n uzama miktar ters orant
r.
C) Yay n kal nl ile yay n uzama miktar do ru orant
r.
D) Yay n boyu ile yay n uzama miktar do ru orant
r.
27) Yukar daki deneyden elde
edilen ara rma sonuçlar na
göre yaya as lan kütle ile
yaydaki uzama miktar
aras ndaki ili kiyi gösteren
yandakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)
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