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ÖZET: Bu çalışmanın amacı; kavram haritaları ile yapılan fen ve teknoloji öğretiminin, öğrencilerin akademik 
başarıları üzerine geleneksel yöntemlere kıyasla ne derece etkili olduğunu araştırmaktır. Çalışma grubu olarak, 
2009-2010 öğretim yılında Şanlıurfa’daki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan ve ön test 
sonuçlarında başarı düzeyleri birbirine denk olarak belirlenen iki sınıf öğrenci seçilmiştir. Geleneksel öğretim 
metodu ile öğretim yapılan sınıf, kontrol grubu ve kavram haritaları ile öğretim yapılan diğer bir sınıf da deney 
grubu olarak belirlenmiştir. İnsanlarda Solunum Sistemi Başarı Testi, her iki gruba farklı iki öğretimin etkisini 
karşılaştırmak için, ön test ve 2 haftalık bir öğretim sonunda da son test olarak uygulanmış olup çalışma 4 hafta 
sürmüştür. Elde edilen veriler, SPSS-15’de değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, iki ortalamanın 
karşılaştırılmasında bağımlı ve bağımsız t-testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlık düzeyinde 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kavram haritaları ile yapılan öğretimin öğrencilerin İnsanlarda Solunum Sistemi 
konusundaki başarılarının geleneksel öğretim metoduna göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Fen ve teknoloji, kavram haritası, geleneksel öğretim
 

ABSTRACT: The aim of this study is to investigate how effective science teaching with conception map is effec-
tive on students’ academic success compared with the traditional teaching. As a study group; two 6. grade students 
studying in a primary school in Şanlıurfa in 2009-2010 education year and having similar success levels are se-
lected. The students who have education with the traditional method were determined as control group and those 
who have education with conception map were determined as experiment group. Success test about humankind’s 
breating system was carried out as a pre-test and a post-test after a two week education with a totally study of 4 
weeks. The obtained data were evaluated by using SPSS-15. In statistical evaluation, paired and unpaired t-tests 
were used to compare two means. The significance level was considered as 0.05.  As a result, it was determined 
that the education with conception map was more effective compared to the traditional education method when 
students’ success about humankinds’ breathing system was tested.   
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İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla 
Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Concept Maps to Learn the Topic of the Respiratory System in 
Humans Effect of Students’ Academic Achievement
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GİRİŞ 
Fen bilimleri ve fen eğitimine verilen önem; bi-

lim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip edebil-
mek, toplum içinde var olan ekonomik, sosyal ve çev-
resel sorunlarını çözebilmek ve bütün bunları yapabi-
lecek bilinçli, yaratıcı ve kritik düşünme becerisine sa-
hip bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla her geçen 
gün artmaktadır.

Nitelikli insan gücüne ihtiyacın her an attığı ül-
kemizde 06-14 yaş gurubu çocukların devam ettiği ve 
zorunlu eğitim dönemini kapsayan ilköğretim kurum-
larında fen bilgisi öğretiminin önemli bir yeri bulun-
maktadır. Fen ve teknoloji dersi sosyal bilgiler dersiyle 
birlikte diğer derslerin gövdesini oluşturan mihver bir 
derstir (Kaptan ve Korkmaz, 2002). 

Fen eğitimiyle, genelde, bireylerin bilimsel düşün-
me, problem çözme gibi bilimsel süreç becerilerinin ge-
lişimine yönelik yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlan-
maktadır (Sökmen ve Bayram, 1999). Fen öğretiminin 
en önemli amaçlarından biri ise, bu süreç içerisinde öğ-
rencilerin, soyut ve karmaşık olan fen kavramlarını ez-
berlemelerinden ziyade anlamlı öğrenmelerini sağla-
mak ve bunun için gerekli öğrenme ortamlarının hazır-
lanmasıdır (Ayvacı ve Devecioğlu, 2002).

Öğrenciler yalnızca işittikleri şeyleri kolayca unut-
maktadırlar. Oysa bizzat katıldıkları bir eğitim etkinliği 
onların konuyu daha iyi anlamalarına ve kolayca unut-
mamalarına yardım etmektedir. Öğrenciler sınıflarda 
pasif bir durumda oturarak eğitilmek istememektedir-
ler. Klasik yöntemlere yapılan eleştirilerin hemen he-
men tümü bu noktadan kaynaklanmaktadır. Yapılan pek 
çok çalışma klasik yöntemlerle öğretimin etkinliğinin 
son derece düşük olduğunu ortaya koymaktadır (Gür-
dal, 1991). Bu nedenle öğretimin daha verimli olabil-
mesi, öğrencilerin öğrendiklerini kalıcı bir şekilde zi-
hinlerinde yapılandırabilmesi için etkili olarak kullanı-
lan kavram haritaları ile öğretim yöntemi son yıllarda 
büyük önem kazanmıştır.

Kavram haritaları; öğrencilerin öğrenmeleri gere-
ken kavramların neler olduğu ve bu kavramlar arasın-
da nasıl bir bağ bulunduğunu gösteren planlama düze-
nekleri olarak düşünülebilir (Kaptan,1998). Kavram-
lar bilgilerin yapıtaşlarını, kavramlar arası ilişkiler de 
bilimsel ilkeleri oluştururlar. Kavram haritaları ise öğ-
renciler için, öğrenilecek temel fikirleri ve bunlar ara-
sındaki ilişkileri açık hale getirmede ve önceki bilgi-
lerle yeni bilgiler arasından bağlantı kurmada yardımcı 
olmaktadır. Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmeye yar-
dımcı olan kavram haritaları öğretmenlere; kavramları 
organize etme, öğrencilerle tartışma yollarına karar ver-
me ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarma olanağı ver-
mektedir. Öğrenciler bu sayede kavramların anlamları-
nı keşfetme ve öğrendiklerini daha uzun süre hatırlaya-

bilmektedirler (Korkmaz, 2004).

Kavram haritalarının yapısı, kavramlar arası ilişki-
lerin grafiksel bir yolla ifade edilmesine dayanmakta-
dır. Kavram haritaları öğrencilerin kavramları anlaya-
rak anlamlı bir şekilde öğrenmelerini, daha önceki öğ-
rendikleri kavramlarla ilişki kurabilmelerini sağlamak 
ve en önemlisi yanlış anlamalarını önleyerek kavram 
kargaşasını azalttığı gerekçesiyle tercih edilmektedirler 
(Ayvacı ve Devecioğlu, 2002). Bundan dolayı araştır-
mamızda; fen ve teknoloji müfredatında yer alan, solu-
num sistemi ünitesinin öğretiminde ilköğretim 6. sınıf 
öğrencilerinin akademik başarıları üzerine kavram ha-
ritaları ile yapılan öğretimin geleneksel yöntemle ya-
pılan öğretime kıyasla ne derece etkili olduğu araştı-
rılmıştır.

MATERYAL
Problem Cümlesi ve Alt Problemler
Problem Cümlesi: İlköğretim 6. sınıf öğrencile-

rinin “ İnsanlarda Solunum Sistemi” konusuna ilişkin 
akademik başarıları açısından kavram haritası yönte-
mi ile geleneksel öğretim yöntemi arasında anlamlı bir 
fark var mıdır? 

Alt problemler;
1. Kavram haritası ile öğretim yönteminin uygu-

landığı deney grubunun ön test ve son test puanları ara-
sında anlamlı bir fark var mıdır?

2. Geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol gru-
bunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir 
fark var mıdır?

3. Kavram haritası yönteminin uygulandığı de-
ney grubuyla, geleneksel yöntemin uygulandığı kont-
rol grubunun son test puanları arasında anlamlı bir fark 
var mıdır?

Sınırlılıklar: Bu araştırma; 2009–2010 eğitim-
öğretim yılıyla, Şanlıurfa’da bir ilköğretim okulunun 
iki 6. sınıfıyla, İnsanlarda Solunum Sistemi konusuyla 
ve kavram haritası ile geleneksel yönteme göre hazırla-
nan öğrenme öğretme ortamlarıyla (plan, teknik, etkin-
lik ve materyal) sınırlıdır.

YÖNTEM
Bu araştırmada çalışma grubu olarak, 2009-2010 

öğretim yılında Şanlıurfa’da bir ilköğretim okulunda 
öğrenim görmekte olan 6. sınıf öğrencileri seçilmiştir. 
Altıncı sınıf fen ve teknoloji müfredatında yer alan “İn-
sanlarda Solunum Sistemi” konusunun geleneksel yön-
temle işlenişi ile kavram haritaları tekniğine göre işle-
nişi arasında, öğrencilerin akademik başarılarını etkile-
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me açısından anlamlı bir fark olup olmadığının saptan-
masını amaçlayan bu çalışmada, nicel araştırma yön-
temlerinden deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırma-
da deney-kontrol gruplu ön test-son test karşılaştırma-
lı yöntem kullanılmıştır. Araştırmada deney ve kont-
rol guruplarının denk olup olmadıklarını belirlemek ve 
grupların gelişim aşamalarını göstermek için ön test, 
yöntemlerin etkinliğini göstermek için de son test uy-
gulanmıştır. “İnsanlarda Solunum Sistemi” konusu, de-
ney gurubuna iki hafta boyunca kavram haritası tekni-
ği kullanılarak örneklerle beraber anlatılmıştır. Kavram 
haritaları, çeşitli kaynaklardan seçilen ve araştırmacı 
tarafından uzman görüşüne başvurularak oluşturulan 
etkinliklerden oluşmaktadır. Aynı konu kontrol grubu-
na iki hafta boyunca geleneksel öğretim yöntemiyle iş-
lenmiştir. Araştırma bir hafta ön testlerin uygulanma-
sı, iki hafta konunun işlenmesi ve bir hafta da son test-
lerin uygulanması şeklinde toplam dört hafta sürmüş-
tür. Araştırmanın yapıldığı ilköğretim okulunun 6. sı-
nıf öğrencilerinden seçilen deney ve kontrol gurupları 
yansız seçim yoluyla belirlenmiştir. Araştırmanın dese-
ni Çizelge 1’de görülmektedir.

Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini 2009-
2010 öğretim yılında Şanlıurfa’da bir ilköğretim oku-
lunda öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Ör-
neklemini ise Şanlıurfa’da bir ilköğretim okulunun 6. 
sınıfında öğrenim gören uygulama grubunda 40 ve de-
ney grubunda 40 olmak üzere toplam 80 öğrenciden 
oluşmaktadır. Bu okuldaki A şubesi kontrol grubu ve B 
şubesi de uygulama grubu olarak yansız seçim yoluyla 
atanmıştır. Örneklemi oluşturan sınıfların öğrenci sayı-
ları ve şubeleri Çizelge 2’de verilmiştir. 

Veri Toplama Aracı: Araştırmanın genel amacı-
nı gerçekleştirmek için geliştirilen soruların cevapları-
nı test edebilmek için 30 sorudan oluşan çoktan seçme-
li bir başarı testi hazırlanmıştır. Testin geçerliliği için 
uzman görüşüne başvurulmuştur. Öncelikle hazırlanan 
30 soruluk başarı testi, çalışmanın yapıldığı ilköğretim 

okulundaki toplam 60 kişilik 7. sınıf öğrencisine uy-
gulanmıştır. Testin sonuçları yorumlanmış ve sorula-
rın madde analizi yapılmıştır. Madde analizi sonuçla-
rına göre 5 sorusu çıkarılan testin güvenilirlik katsayısı 
0.81 bulunmuştur. Araştırma sürecinde ön testler yapıl-
dıktan sonra deney grubunda kavram haritasıyla öğre-
tim yöntemine uygun bir öğretim, kontrol grubunda ise 
geleneksel yönteme uygun bir öğretim uygulanmıştır. 
Konunun bitirilmesinden sonra ise aynı başarı testi son 
test olarak her iki gruba da uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi: Öğrencilerin testlerden aldıkları 
puanlar, SPSS-15 (Statistical Package for Social Scien-
ces) programında analiz edilmiştir. Araştırmanın 1. ve 
2. alt problemlerini test etmek için ‘‘ilişkili (paired) ör-
neklemler t-testi’’ kullanılmıştır. Büyüköztürk (2007)’e 
göre ilişkili örneklemler t-testi, ilişkili iki örneklemin 
ortalamaları arasındaki farkın sıfırdan (birbirinden) an-
lamlı bir şekilde farklı olup olmadığını test etmek için 
kullanılır. Ayrıca tanımlayıcı istatistik bilgilerinden ya-
rarlanılmıştır. 

BULGULAR
İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi “İnsanlarda So-

lunum Sistemi’’ konusunun, geleneksel yöntemle işle-
nişi ile kavram haritasıyla öğretim yöntemine göre işle-
nişi arasında öğrencilerin akademik başarılarını etkile-
me bakımından anlamlı bir fark olup olmadığının sap-
tamasını amaçlayan bu çalışmada aşağıdaki bulgular 
elde edilmiştir.

Kavram haritası ile öğretim yönteminin uygulan-
dığı deney grubunun ön test (DGBÖT) ve son testinin 
(DGBST) bağımlı örneklem t-testi ile karşılaştırılması 
yapılmıştır (Çizelge 3). 

Çizelge 3 incelendiğinde, çift yönlü olasılık değe-
ri önemli olduğundan deney grubunun başarı ön test 
ve başarı son test sonuçları arasında fark bulunmuştur 

Çizelge 1. Araştırmanın deseni

Çizelge 2.  Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrenciler
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(P<0.05). Bu farklılığın ne yönde olduğunun tespiti için 
ön test ve son test grubunun tanımlayıcı istatistiklerine 
bakılır (Çizelge 4).

Çizelge 4’e göre, deney grubunun başarı ön test 
sonuçlarının ortalaması X=22.00, son test sonuçlarının 
ortalaması ise X=70.70 bulunmuştur. Deney grubu ba-
şarı son testi sonuçlarının ön test sonuçlarından yakla-
şın 3 kat daha olumlu olduğu sonucu çıkmaktadır. 

Geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol grubu-
nun ön test (KGBÖT) ve son testinin (KGBST) bağım-
lı örneklem t-testi  ile karşılaştırılması yapılmıştır (Çi-
zelge 5).

Çizelge 5 incelendiğinde, çift yönlü olasılık değe-
ri P=0,00 < 0,05 olduğundan kontrol grubunun başarı 
ön test ve son test sonuçları arasında fark olduğu görül-
mektedir. Bu farklılığın yönünün ve büyüklüğünün tes-
piti için ön test ve son test grubunun tanımlayıcı istatis-
tiklerinin bilinmesi gerekmektedir  (Çizelge 6).

Kontrol grubunun başarı ön test sonuçlarının or-
talaması X=21.10, son test sonuçlarının ortalaması ise 
X=50,05’ olarak hesaplanmıştır (Çizelge 6). Deney gru-
bu başarı son testi sonuçlarının ön test sonuçlarından 
yaklaşık 2 kat daha olumlu olduğu söylenebilir. Çizel-
ge 5’de görüleceği üzere t(39)=6.12, söz konusu farkın 
KGBST öğrencilerinin lehine olduğunu göstermiştir. 

Kavram haritası yönteminin uygulandığı deney 
grubuyla, geleneksel yöntemin uygulandığı kontrol 
grubunun son testinin bağımsız örneklem t-testi (inde-
pendent) ile karşılaştırılması yapılmıştır (Çizelge 7).

Çizelge 7’de bulunan Levene testi sonucuna göre 
varyanslar eşit olmadığından ikinci satır sonuçları dik-
kate alınacaktır. İkinci satırda son sütunda verilen olası-
lık değeri (P =0,00< 0,05) olduğundan deney grubu ba-
şarı son test ile kontrol grubu başarı son testinin sonuç-
larının birbirinden farklı olduğunu göstermektedir. Bu 
farklılığın hangi yönde oluştuğunu belirlemek için Çi-
zelge 8’de bulunan tanımlayıcı istatistiklere bakılma-
lıdır.

Çizelge 8 incelendiğinde, deney grubu başarı testi 
ortalaması X=70.70 ve kontrol grubu başarı testi ortala-
ması ise X=50.05’dir. Deney grubu başarı testi sonuçla-
rının kontrol grubundan oldukça yüksek değerde oldu-
ğu görülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Son yıllarda fen ve teknoloji konularının eğitimin-

de kavram haritalarının ölçme değerlendirme aracı ola-
rak kullanılmasına ilişkin birçok araştırma bulunmak-
tadır (Bahar, 2002; Bolte, 1999; Gaffney, 1992; Kap-
tan, 1998; Markham et al., 1994; Novak, 1990). Eğitim-

Çizelge 3.  DGBÖT - DGBST puanlarına ilişkin t-testi sonuçları

Çizelge 4. DGBÖT-DGBST puanları tanımlayıcı istatistik sonuçları

Çizelge 5.  KGBÖT-KGBST puanlarına ilişkin t-test sonuçları

Çizelge 6. KGBÖT - KGBST puanları tanımlayıcı istatistik sonuçları
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de kavram haritaları kullanımının öğrenciler için anla-
mayı artırdığı, kavramsal ilişkilerin gelişmesini, man-
tıklı düşünmeyi, anahtar düşünceler üzerinde yoğunlaş-
mayı, zor ve yeni kavramların öğrenilmesini kolaylaş-
tırdığı rapor edilmiştir (Novak et al., 1983; Lehman et 
al., 1985; Okebokola ve Jegede, 1988). Aynı zamanda, 
kavramların apaçık görsel sunumlarının okuyucunun 
görüş açısını kolaylaştırdığı, kayıp noktaları görmesini 
sağladığı, yanlış anlamaları önlediği, konuşma ve man-
tıksal muhakeme yollarını öğrettiği (Novak ve Gowin, 
1984) ve bilişsel yapıdaki karmaşık organizasyonun 
problem çözme ve diğer bilişsel aktiviteleri kolaylaştır-
dığı vurgulanmıştır (Baxter et al., 1996). İlaveten, kav-
ram haritaları bir konunun başlangıç aşamasında, geliş-
me aşamasında, açıklama aşamasında ve değerlendir-
me aşamasında kullanılabilir. Bu nedenlerle araştırma-
mızda ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi İnsanlarda So-
lunum Sistemi konusunun, kavram haritasıyla yöntemi 
ile işlenişinin geleneksel yöntemle işlenişine göre öğ-
rencilerin akademik başarılarını etkileme bakımından 
anlamlı bir fark olup olmadığı saptamaya çalışılmıştır. 
Araştırmamızda, deney ve kontrol gruplarında uygula-
maya başlamadan önce, bu grupların seviyelerini tes-
pit etmek için yapılan ön test uygulamasının sonucun-
da, her iki grupta bulunan öğrencilerin İnsanlarda So-
lunum Sistemi ile ilgili sorularda ve genel kavramlar-
da belirli hatalara düştükleri belirlenmiştir. Öğrencile-
rin bu hatalara düşmelerinin, konuyu daha önce ayrın-
tılarıyla öğrenmemiş olmalarından, konuyu daha önce 
öğrenmiş olmalarına rağmen eksik veya yanlış öğren-
melerinden veya sadece ezbere dayalı öğrenmelerinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu alanda yapılan ça-
lışmalar, öğrencilerin biyoloji konularında birçok kav-
ram yanılgısına sahip olduğunu (Özkan et al., 2001; Te-
melli, 2006; Yılmaz et al., 1998), kavram yanılgılarının 
giderilmesinin çok kolay olmadığını ve kavram yanıl-
gılarının, öğrenmenin önündeki en büyük engellerden 
biri olduğunu ortaya koymuştur (Kendirli, 2008). An-

cak, kavram haritaları öğrencilerin kavramları anlaya-
rak anlamlı bir şekilde öğrenmelerini, daha önceki öğ-
rendikleri kavramlarla ilişki kurabilmelerini sağlamak 
ve en önemlisi yanlış anlamalarını önleyerek kavram 
kargaşasını azalttığı gerekçesiyle tercih edilebilir (Ay-
vacı ve Devecioğlu, 2002).

Uygulamanın son testinin sonuçlarına göre de-
ney ve kontrol guruplarının sonuçları arasında anlam-
lı bir fark olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Bu farkın de-
ney gurubunda konunun kavram haritaları yöntemiy-
le, kontrol gurubunda ise geleneksel yöntemle öğretil-
mesinden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Bulgu-
muzu destekler şekilde kavram haritalarının öğrenci-
lerin başarısını artırdığı ifade edilmiştir (Öner ve Ars-
lan, 2005; Ayvacı ve Devecioğlu, 2002; Eken, 2000; 
Kulaberoğlu ve Gürdal, 200; Sarıçayır, 2000; Okebu-
la, 1990).

Deney grubunda İnsanlarda Solunum Sistemi ko-
nusunun kavram haritalarıyla öğretim yöntemine göre 
işlenmesi, bu grubun son test sonuçlarının kontrol gu-
rubunun son test sonuçlarına göre daha başarılı olması-
na neden olmuştur. Deney grubu öğrencilerine uygula-
nan kavram haritalarının, öğrencilerin ilgisini çekme-
sinin yanında motivasyonu ve derse katılımı artırdığı, 
geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu gözlen-
miştir (Ayvacı ve Devecioğlu, 2002). Ayrıca, kavram 
haritalarının kullanılması ile kavramlar arası ilişkile-
rin daha iyi öğrenildiği (Bayram et al., 1999) ve kav-
ram haritalarının kavram yanılgılarının giderilmesinde 
de etkili olduğu vurgulanmıştır (Karamusaoğlu, 2003).

Son test sonucunda, her iki grubun da başarılı ol-
duğu gözlenmiştir. Öğretimde geleneksel yöntem uy-
gulanırken, kavram haritaları yönteminin de uygulan-
masının konunun daha iyi anlaşılmasında etkili olduğu, 
öğrencilerin bilgileri ezberleme yerine anlamlı öğren-
me gerçekleştirmelerine yardımcı olduğu, fen ve tek-
noloji dersinin başarılı bir şekilde öğretilmesine katkı 
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sağladığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda aşağıdaki öne-
riler verilebilir: 

1. Öğrencilerin Fen ve Teknoloji derslerinde ba-
şarılı olmaları ve kavram yanılgılarına düşmemeleri 
için öğretim sürecinde kullanılacak kavram haritaları 
sınıf seviyesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

2. Biyoloji konularının birçoğunda kavram ha-
ritasının hazırlanması mümkündür. Bu açıdan öğret-
men adaylarının zor, karmaşık, bilgi içerik ve organi-
zasyonları öğrencileri ile birlikte temel öğelere ayırıp 
öğeler arası ilişkileri gösteren şemalar halinde geliştire-
rek, kavram haritalarını öğretim sürecinde kullanmaları 
sağlanabilir (Çakmak ve Hevedanlı, 2004).

3. Kavram haritaları anlamlı öğrenme-
nin oluşmasını sağlayacak önemli bir yöntem ol-
duğu için öğretim süreci içinde kullanılması yarar-
lı olacaktır. Ayrıca, Fen ve Teknoloji ders kitapla-
rı hazırlanırken, kavram yanılgılarının giderilmesiy-
le ilgili olarak, kavram haritalarına yer verilmesi et-
kili bir fen öğretimine önemli katkılar sağlayabilir.
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