
ÖZET: Kimya alan›nda; özellikle soyut kavramlarda yo¤unlaflan yan›lg›lar, ö¤rencilerde bilginin yüksek verimlilikte yap›lanmas›-
n› engelleyen önemli faktörlerden biri olarak belirtilmektedir.  Günümüzde ö¤rencilerde ; kavram yan›lg›lar›n›n oluflumunun engel-
lenmesi , ö¤renme baflar›s›n›n artt›r›lmas› amac›yla yap›land›rmac› modele dayal› aktif ö¤renme etkinliklerinin gelifltirilmesine yöne-
lik araflt›rmalara olan ilgi giderek artmaktad›r.  Kavram yan›lg›lar›n›n yo¤un olarak yafland›¤› konulardan biri de  Lise-1 Kimya Prog-
ram›nda yer alan Kimyasal Ba¤lar Ünitesindeki “‹yonik Ba¤lar” d›r. Gerçeklefltirilen araflt›rmada, Lise-1. s›n›f Kimyasal Ba¤lar Üni-
tesinin tamamlanmas›n› takiben 32 kiflilik bir ö¤renci grubuna, ‹yonik Ba¤lar konusuyla ilgili mevcut kavram yan›lg›lar›n›n belir-
lenmesi amac›yla 7’si çoktan seçmeli ve 5’i aç›k uçlu  toplam 12 sorudan oluflan bir ön-test uygulanm›fl ve sözlü görüflmeler yap›l-
m›flt›r. Ard›ndan,  iyonik Ba¤lar konusuna yönelik yap›land›rmac› modele dayal› bir rehber materyal haz›rlanm›flt›r. Rehber materyal-
de ; ünite ile ilgili neden-niçin irdelemesi ön planda tutulmufl; konu ile ilgili yeterince flekil, foto¤raf ve grafiklerin verilmesine özen
gösterilmifl; iflbirlikli ö¤renme etkinlikleri ve deneysel uygulamalara, bilgisayar animasyonlar›na ve okuma parçalar›na yer verilmifl-
tir. Rehber Materyalin uygulanmas› sonras›nda son-test uygulanm›fl , ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin haz›rlanan rehber materyal uygu-
lamas›na yönelik görüflleri al›nm›flt›r. ‹statistiksel olarak de¤erlendirilen test sonuçlar›, haz›rlanan rehber materyalin belirlenen kav-
ram yan›lg›lar›n›n giderilmesinde baflar›l› oldu¤unu göstermifltir.
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ABSTRACT: Student’s misconceptions that identified especially in abstract subjects in chemistry education are one of the impor-
tant factors which obstacles construction of knowledge with a highly yield. Nowadays, there is a growing interest in investigating re-
mediation of misconceptions with active learning activities according to constructivist model for increasing students’ learning suc-
cess. There are many misconceptions in the subject of Ionic Bonding in the Chemical Bonding Unit which is important subject in
grade 9. In this study, a pre-test consisting of 5 open-ended and 7 multiple-choice totaling 12 questions was applied to 32 students
following the learning of ionic bonding and in addition, interviewed with some of them to define their existing misconceptions in this
subject. Then, a new guide material was developed based on constructivist model about Ionic Bonding. In the guide material reaso-
ning was encouraged; images, photographs and graphics about the subject as well as cooperative learning and experimental activiti-
es, computer animations and reading passages were given. After the application of the guide material, a post-test was administered,
and students and teachers were interviewed about the guide material. Analyzed data from the post-test showed that the developed gu-
ide material was successful in remediation of the determined misconceptions in Ionic Bonding.

Key Words: Misconception, chemical bonding, concepts of ionic bonding, active learning chemistry education.

1. G‹R‹fi

Günümüzde e¤itimcilerin, fen ve özellikle kimya e¤itimi alan›nda var olan kavram yan›lg›lar›n›n be-
lirlenmesi ve bu yan›lg›lar›n çeflitli aktif ö¤renme yöntemlerinden yararlan›larak giderilmesine yönelik arafl-
t›rmalara odakland›klar› görülmektedir. Bu araflt›rmalar aras›nda ö¤renciler için soyut ve anlafl›lmas› güç
olan; mol (Nelson, 1991; Gorin, 1994; Furio, Azcona, Guisasola, ve Ratcliffe, 2000), atom ve molekül (Grif-
fiths ve Preston 1989; Zoller, 1990; Harrison ve Treagust, 1996), maddenin tanecikli yap›s› (Pereira ve Pes-
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tana 1991, Stavy 1991, Hwang 1995; Gabel 1998), çözünürlük (Ebenezer ve Erickson, 1996; Smith ve Metz,
1996), kimyasal ve fiziksel de¤iflim (Bou Jaoude 1990, Hesse ve Anderson 1992), kimyasal reaksiyonlar
(Hesse and Anderson, 1992; Boo ve Watson, 2001), maddenin korunumu (Stepans, Beiswanger ve Dyche
1986), termodinamik (Abraham, Grzybowsk›, Renner, ve Marek, 1992), kimyasal denge (Hackling and Gar-
nett, 1985; Bergquist and Heikkinen, 1990; Gussarsky ve Gorodetsky, 1990; Van Driel, 2002)   asitler ve
bazlar (Nakhleh and Krajcik, 1994; Nakhleh 1996; Bradley ve Mosimege, 1998), elektrokimya (Garnett &
Treagust, 1992; Sanger & Greenbowe, 1997) ve stokiyometri (Schimidt 1992) gibi kavramlarla ilgili çal›fl-
malar yo¤unluk arz etmektedir.  

Belirtilen bu çal›flmalar›n yan› s›ra, gerek orta ö¤retim ve gerekse üniversite düzeyinde kavram ya-
n›lg›lara s›kl›kla rastlanan ve üzerinde pek çok araflt›rman›n yap›ld›¤› konulardan biri de Kimyasal Ba¤lar
d›r (Peterson, Treagust, ve Garnett, 1986; Peterson ve Treagust,1989; Taber, 1994, 1997; Robinson, 1998;
Boo, 1998; Birk and Kurtz, 1999; Tan and Treagust, 1999; Harrison ve Treagust, 2000; Coll ve Taylor, 2001,
Nicoll, 2001; Coll and Treagust, 2001, 2002;). Ö¤rencilerin,  Kimyasal Ba¤lara yönelik sahip olduklar› kav-
ram yan›lg›lar›nda, mevcut programda daha önceki ünitelerde ele al›nan; elektron, iyonlaflma enerjisi, elekt-
ronegatiflik, atom ve molekül kavramlar›n›n iyi anlafl›lmamas›n›n, bu bilgilerin ba¤lar konusuyla sa¤l›kl›
bütünlefltirilemiyor olmas›n›n rolü büyüktür (Nicol, 2001). Araflt›rma sonuçlar›na göre; kimyasal ba¤lar üni-
tesinde genel olarak ba¤lar›n birbiriyle kar›flt›r›ld›¤› ve ba¤ polarl›¤›, molekül polarl›¤›, moleküler yap›, mo-
leküller aras› ba¤lar ve maddenin örgü yap›s›n›n anlafl›lmas›nda da ciddi sorunlar yafland›¤› belirtilmektedir
(Peterson et al., 1986; Nicol, 2001; Özmen, 2004). 

Yap›lan araflt›rma sonuçlar›; ö¤rencilerin büyük bir ço¤unlu¤unda kimyasal ba¤lardan biri olan iyo-
nik ba¤lar la ilgili çeflitli kavram yan›lg›lar›n›n var oldu¤unu göstermektedir. Butts ve Smith (1987), kim-
yasal ba¤lar konusunu görmüfl olan 28 Avustralyal› ö¤renciyle gerçeklefltirdikleri görüflmelerden; bu ö¤ren-
cilerin, - Sodyum klorürün molekül oldu¤u, - Sodyum ve klor aras›nda kovalent ba¤›n bulundu¤u, - ‹yonik
ba¤›n moleküler aras› ba¤ oldu¤u yönündeki yan›lg›lar› rapor etmifllerdir.  

Ö¤rencilerle görüflmelere dayal› gerçeklefltirilmifl olan Taber in (1994) araflt›rma sonuçlar›: -Sodyum
atomun sadece bir elektron vererek bir iyonik ba¤ oluflturdu¤u, -Oluflan sodyum iyonu bir elektron alarak
oluflan klorür iyonuyla ba¤ yapt›¤›; - Bu iyonlarla di¤er iyonlar aras›nda çekim oldu¤u ancak, bu çekimin
iyonik ba¤ özelli¤inde olmad›¤› fleklinde üç kilit noktada odaklanan kavram yan›lg›lar›n› yans›tmaktad›r.
Taber in (1995), bir di¤er araflt›rmas›nda ö¤rencilerin; -‹yonik bilefliklerde moleküller aras› ba¤›n oldu¤u,
1997 deki araflt›rmas›nda ise pek çok ö¤rencinin; -‹yonik ba¤lar›n elektron transfer süreciyle olufltu¤u, -‹yo-
nik çiftlerin bir molekül gibi davrand›klar›n›, -‹yonik ba¤lar›n uygun  de¤erlikteki atomlarla olufltu¤u; -  ‹yo-
nik ba¤ oluflumunda her bir iyon aras›nda eflit etkileflimin oldu¤u fleklindeki kavram yan›lg›lar› rapor edil-
mifltir. Yine Taber taraf›ndan 1998 y›l›nda gerçeklefltirilen çal›flmada; ö¤rencilerin, -‹yonik ba¤ ile kovalent
ba¤›n ayn› flekilde olufltu¤una yönelik görüflleri ortaya ç›kar›lm›flt›r. . 

Boo nun (1998) bir araflt›rmas›nda: Butts, Smith (1987) ve Taber in  (1995), yay›nlar›nda oldu¤u gi-
bi ö¤rencilerin; iyonik bileflikleri molekül olarak tan›mlamalar›n›n yan› s›ra bu moleküllerin birbirine çok
yak›n bulunmas› halinde, moleküller aras› iyonik ba¤›n olufltu¤u ve bu ba¤›n di¤er ba¤lardan daha kuvvet-
li oldu¤una yönelik kavram yan›lg›lar› belirtilmektedir.

Robinson (1998) taraf›ndan yap›lan çal›flmada ö¤rencilerin; iyonik ba¤larla ilgili kavram yan›lg›lar›;
-‹yonik ba¤›n, iyonlar›n çekiminden ziyade elektron transferi sonucu olufltu¤u, -De¤erlik kabuklar›n›n do-
labilmesi için elektron transferinin gerçekleflti¤i, -Bir iyonik ba¤›n, yaln›zca elektron transferini gerçeklefl-
tiren atomlar aras›nda meydana geldi¤i ve bu nedenle, kat› sodyum klorürde sodyum iyonunun, klor iyonuy-
la bir iyonik ba¤ oluflturup bitifli¤indeki di¤er befl klor iyonuna kuvvet uygulad›¤›, -Na+ ve di¤er iyonlar›n
d›fl kabuklar›n›n dolulu¤u nedeniyle dura¤an oldu¤u fleklinde özetlenmifltir.

Barker (2000), kovalent ba¤ ve hidrojen ba¤› anlamakta zorlanmayan ö¤rencilerin iyonlar ve iyonik ba¤
ile ilgili ciddi sorunlar› oldu¤unu belirtmektedir. Sonuçlara göre bu ö¤renciler; -‹yonik bileflikleri kovalent bile-
flikler gibi ayr› moleküller olarak düflündüklerini ve bu nedenle kovalent ba¤larla ayn› davran›fllar› gösterdikle-
rini, -Kovalent ba¤lar›n iyonik ba¤lardan daha zay›f oldu¤unu ve kolayl›kla k›r›labildi¤ini belirtmektedirler. 
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Coll ve Taylor (2001) çal›flmalar›nda ö¤rencilere; metalik, iyonik ve kovalent madde örneklerini sun-
mufl ve bu maddelerdeki ba¤ türlerini tan›mlamalar›n› istemifllerdir. Elde edilen verilerden ö¤rencilerin, -
‹yonik ba¤›n zay›f bir ba¤ oldu¤u; -Sodyumun iyonik çap›n›n klordan, lityumun iyonik çap›n›n ise sodyum-
dan büyük oldu¤u; iyonik ba¤›n elektron paylafl›m›yla olufltu¤u; -‹yonlar›n flekillerinin bas›nçtan etkilendi-
¤i, -Cam›n bir iyonik kristal madde oldu¤u fleklinde görüflleri belirlenmifltir. 

Ele al›nan tüm bu araflt›rma sonuçlar› göstermektedir ki ö¤renciler, iyonik ba¤lar konusunda ciddi
kavram yan›lg›lar› yaflamaktad›rlar. Soyut kavramlar›n a¤›rl›kl› olarak bulundu¤u kimya alan›nda gözlenen
bu tür kavram yan›lg›lar›, ö¤rencilerde bilgilerin sa¤l›kl› yap›lanmas›n› engellemekte ve ö¤renme verimlili-
¤ini düflürmektedir. Bu nedenle, ö¤renme sürecinde kimya ünitelerinin; ö¤rencilerde kavram yan›lg›lar›n›n
oluflumunu engelleme ve/veya var olan› giderme amac›yla yap›land›rmac› modele göre çeflitli aktif ö¤ren-
me etkinliklerini içerecek flekilde düzenlenmeleri büyük önem tafl›maktad›r. Bu tür bir yap›land›rmayla ger-
çeklefltirilecek ö¤renme süreci, ö¤rencilere yüksek nitelikte etkili düflünme becerilerinin yan› s›ra sorumlu-
luk alma, baflkalar›n›n görüfllerine sayg› duyma, etkili iletiflim kurma, grupta iflbirli¤i içinde çal›flabilme gi-
bi yeterlilikleri de  kazand›rmaktad›r  (Basili ve Sanford, 1991; Johson ve Gott, 1996).

Gerçeklefltirilen çal›flmada; Kimyasal Ba¤lar Ünitesini daha önceden görmüfl olan ö¤rencilerin, iyo-
nik ba¤lar konusunda mevcut kavram yan›lg›lar› belirlenmifl ve bu kavram yan›lg›lar›n› giderme amac›yla
yap›land›rmac› modele dayal› ve özellikle iflbirlikli ö¤renme gibi aktif ö¤renme etkinliklerini içeren bir reh-
ber materyal gelifltirilmifl ve uygulanm›flt›r. 

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem 

‹yonik ba¤lar konusuyla ilgili yap›land›rmac› modele göre haz›rlanan Rehber Materyal, MEB¢na
ba¤l› ‹zmir Çakabey Lisesinde lise 1. s›n›f›nda Kimyasal Ba¤lar Ünitesinin tamamlanmas›n›n hemen ard›n-
dan  32  kiflilik bir gruba ayn› ö¤retmen taraf›ndan uygulanm›flt›r. 

2.2. Uygulama Süreci:

Rehber materyalin uyguland›¤› 32 kiflilik s›n›fta, ö¤rencilerin akademik baflar› düzeyleri dikkate al›-
narak orant›l› tabakal› rasgele örneklem (Proportional Stratified - Random Sampling) oluflturma yöntemin-
den yararlan›larak dördü befl, ikisi ise alt› kiflilik olan toplam alt› grup oluflturulmufltur. S›n›f ortam›nda ya-
p›land›rmac› modele dayal› ifl birlikli ö¤renme etkinliklerinin gerçeklefltirilebilmesi için gerekli fiziksel or-
tam ve materyaller önceden sa¤lanm›flt›r. Uygulama öncesi, aktif ö¤renme konusunda deneyimli olan ö¤ret-
mene, rehber materyali uygulama sürecinde karfl›lafl›labilece¤i olas› soru veya sorunlara yönelik haz›rlan-
m›fl bir Ö¤retmen K›lavuzu sunulmufl ve karfl›l›kl› görüfl al›fl veriflinde bulunulmufltur. Ayr›ca, ö¤renciler de
araflt›rman›n amac›na yönelik bilgilendirilerek motivasyonlar› hedeflenmifltir. ‹flbirlikli ö¤renme etkinlikle-
rinde; gruptaki her bir ö¤rencinin, grubun ö¤renme baflar›s›ndan sorumlu oldu¤u belirtilmifltir. Oluflturulan
gruptaki ö¤renciler, her etkinlikte periyodik olarak de¤iflen grup liderini belirlemifllerdir. Gruptaki ö¤renci-
lerin, tak›m ruhu ile dayan›flma içinde çal›flmalar› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Ö¤retmen; ö¤renme sürecinde-
ki rolünün rehber niteli¤inde oldu¤u, etkinlik boyunca ö¤rencilere yaln›zca gerekli hallerde müdahale ede-
bilece¤i, sorular›yla onlar› analitik düflünmeye sevk etmesi gereklili¤i konusunda bilgilendirilmifltir. Grup-
ta gerçeklefltirilen etkinlik sürecinde ö¤rencilerin; akademik baflar› düzeyleri, özgüvenleri, iletiflim becerile-
ri, problem çözme, yarat›c›l›k ve elefltirel düflünme kapasitelerindeki geliflmeler rehber ö¤retmen taraf›ndan
izlenmifl ve gerekti¤inde ö¤rencilere destek sa¤lanm›flt›r. Ö¤retmen, tüm ö¤rencilerin etkinliklere aktif ka-
t›l›mc› olup olmad›klar›n› sürekli izlemifltir.

2.3. Veri Toplama Arac›: 

Uygulama öncesinde ö¤rencilerin; atom numaras›, orbital, elektron dizilifli, de¤erlik elektron say›s›,
metalik ve ametalik özellikler, iyonlaflma enerjisi, elektron ilgisi kavramlar›na yönelik yan›lg›lar›n› ve mev-
cut bilgi eksikliklerini giderme amac›yla karfl›l›kl› soru-cevaba dayal› herkesin kat›l›m›n›n sa¤land›¤› bir tar-
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t›flma ortam› yarat›larak  2 saatlik  bir haz›rl›k dersi yap›lm›flt›r. Ard›ndan iyonik ba¤lar konusunda mevcut
kavram yan›lg›lar›n› belirleme amac›yla 7 si çoktan seçmeli, 5 i aç›k uçlu olan toplam 12 soru yöneltilmifl
ve baz› ö¤rencilerle görüflmeler yap›lm›flt›r. Bu sorular›n haz›rlanmas›nda, deneyimli ö¤retim üyeleri ve li-
se ö¤retmenlerinden destek al›nm›fl,  Buca Lisesinde ön uygulamas› yap›larak geçerlili¤i 0.83 (KR-20) ola-
rak belirlenmifltir. Bu test, Rehber Materyalin uygulanmas› sonras›nda tekrarlanm›flt›r. 

2.4. Verilerin Analizi:

‹yonik Ba¤lar konusunda gerçeklefltirilen çal›flman›n veri analizi aflamas›nda ö¤renci cevaplar›, çok-
tan seçmeli sorularda: do¤ru (3 puan), yanl›fl ve bofl cevap (0 puan) yüzdeleri belirlenmifl; mevcut bilgilere
dayal› analiz ve yorum gerektiren aç›k uçlu sorular ise anlama (3 puan), k›smen anlama (2 puan), yanl›fl an-
lama (1 puan) ve cevaps›z (0 puan) fleklinde de¤erlendirilmifltir. Aç›k uçlu sorular›n cevaplar›: Anlama,
mevcut bilgilerin tümünü veya büyük bir k›sm›n› kullanarak soruyla ilgili hedeflenen sonucu sa¤layan ce-
vaplar; k›smen anlama, kabul edilebilir düzeyde olan ancak soruda hedeflenen sonucu tam olarak karfl›la-
mayan cevaplar; yanl›fl anlama, soruda hedeflenen sonucu hiçbir flekilde karfl›lamayan veya yanl›fl bilgi içe-
ren cevaplar; cevaps›z, soruya hiç cevap vermeyerek bofl b›rak›lanlar fleklinde de¤erlendirilmifltir. Sonuçla-
r›n anlaml›l›¤›, student’s t-testi SPSS paket program› uygulanarak istatistiksel olarak test edilmifltir.

2.5. Rehber Materyal:

Kimyasal Ba¤lar Ünitesine giriflte;  kovalent ve iyonik ba¤lar konular›na temel teflkil eden de¤erlik
elektronu, iyonlaflma enerjisi ve elektronegatiflik gibi kavramlarla ilgili ö¤rencilerin mevcut bilgileri s›n›f
ortam›nda soru-cevap tekni¤iyle de¤erlendirilip varsa eksiklik ve kavram yan›lg›lar› giderilir. ‹yonik Ba¤-
lar konusunda haz›rlanan yeterince renkli resim ve flekillerle donat›lm›fl olan Rehber Materyalin bafllang›-
c›nda, günlük yaflam›m›zda büyük önemi olan ve s›kl›kla karfl›laflt›¤›m›z baz› bilefliklerden örnekler verile-
rek yap›lar›nda nas›l bir ba¤›n oldu¤unun bu derste ö¤renilece¤i belirtilir. Bu ön aç›klamayla motivasyon-
lar› sa¤lanan ö¤renciler, iflbirlikli ö¤renme etkinli¤iyle konuya bafllarlar. Önceden oluflturulmufl gruplara, et-
kinli¤in çal›flma yapraklar› da¤›t›l›r. ‹flbirlikli ö¤renme etkinli¤inin ad› “Bir Metal ve Ametalin Birlikteli¤i”
olup amac›, metal ve ametaller aras›nda elektron al›flverifliyle oluflan z›t yüklü iyonlar aras›ndaki çekim kuv-
vetiyle oluflan iyonik ba¤lar›n ö¤renilmesidir. 
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Etkinlik 1

“Bir Metal ve Ametalin Birlikteli¤i”

Grubunuzda afla¤›daki sorular› irdeleyerek bir rapor haz›rlay›n›z.

1. 1 A grubu Na metali ve 7 A grubu CI ametali için orbital elektron dizilimini az›n›z.

2. Na metali ve CI ametalinin iyonlaflma enerjileri ve elektron ilgilerini birbirleriyle 

k›yaslay›n›z.

3. Bu iki elementin; oktetlerini tamamlayabilmeleri için birbiri aras›nda nas›l bir elektron 

al›flverifli olmal›d›r? Bu durumda elementlerin yükleri ne olur, çaplar› de¤iflir mi?

4. Tepkime ortam›nda elektron al›fl veriflinde bulunan bu iki element iyonik yüklerine göre 

nas›l bir araya gelirler?

5. Na ve CI elementlerinin, elektron al›fl verifli sonras› iyonik özelliklerine göre bir araya 

gelmesiyle oluflacak ba¤›n ad› ne olabilir?

Etkinlik tamamland›¤›nda ö¤retmen taraf›ndan seçilen bir grubun liderinin, ulaflt›klar› 

sonuçlar› ve saptad›klar› ba¤›n ad›n› s›n›f ortam›nda savunmas›n› ister.



Etkinlik 1 de ö¤renciler; iyonlaflma enerjisi düflük olan metallerle elektron ilgisi yüksek olan ametal-
ler aras›nda elektron al›fl verifliyle meydana gelen anyon ve katyon olarak tan›mlanan z›t yüklü iyonlar›n bir-
birini çekmesiyle iyonik ba¤lar›n olufltu¤u sonucuna ulafl›rlar. Ö¤retmen, gerekti¤inde bilgisayar ortam›n-
daki deneysel sunumla; Na ve Cl elementleri aras›ndaki bu reaksiyonun ›s› ve ›fl›k yayarak kendili¤inden
kolayl›kla meydana geldi¤ini, çevreye enerji verdi¤inden sistemin enerjisinin azald›¤›n› yani ürünün daha
kararl› oldu¤unu aç›klar. Ard›ndan, afla¤›daki sorular›n yöneltilmesiyle gruplarda yeni bir çal›flma bafllat›l›r. 

1. ‹yonik ba¤ ile kovalent ba¤ aras›ndaki ne gibi farkl›l›klar vard›r? ‹rdeleyerek k›yaslay›n›z.

2. Elde etti¤iniz bilgilere göre; kovalent ve iyonik ba¤dan hangisinin moleküler yap› 
tan›mlamas›na uydu¤unu veya uymad›¤›n› irdeleyiniz.

Gerçeklefltirilen grup çal›flmas›n›n ard›ndan sonuçlar, s›n›f ortam›nda sunularak tart›flmaya aç›l›r. Ar-
d›ndan  ö¤retmen, tek atomlu ve çok atomlu iyonlara yönelik aç›klamalar yap›p, metal ve ametallerin de-
¤erlik elektron say›s›na ba¤›ml› olarak iyonik ba¤lar›n oluflumunda al›nan veya verilen elektron say›s›n›n
nas›l de¤iflece¤ine yönelik sorular yönelterek olay›, MgO ve CaF2 örnekleriyle irdeleyerek aç›klar. ‹yonik
ba¤l› bir bilefli¤in kimyasal formülünün gösteriminde izlenmesi gereken aflamalar belirtildikten sonra her bir
grubun farkl› örneklerle uygulama çal›flmalar› yapmalar› sa¤lan›r. 

Uygulama çal›flmalar› sonras›nda ö¤rencilere; -daha önce hep birlikte belirlendi¤i gibi, iyonik ba¤›n
oluflumunda elektrostatik çekim kuvvetlerinin etkin oldu¤u, bu çekim kuvvetlerinin ayn› zamanda o bilefli-
¤i oluflturan iyonik ba¤›n gücü olarak da tan›mland›¤›- aç›klamas› yap›l›r. Ard›ndan özellikle tek atomlu
iyonlar aras›nda oluflan ‹yonik Ba¤ Gücünün Büyüklü¤ünde Etkin Faktörlerin ö¤renilmesi amac›yla yeni bir
iflbirlikli ö¤renme etkinli¤i bafllat›lmak üzere çal›flma yapraklar› gruplara da¤›t›l›r. Etkinli¤in ad› “‹yonlar
Aras›ndaki Ba¤ Gücünün  Farkl›laflma Nedenleri”dir. 
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Etkinlik 2

‹yonik Ba¤la›n Güçleri Ayn› m›d›r?

CsI bilefli¤inin iyonik ba¤› LiI den daha kuvvetli; CsF un iyonik ba¤›n›n ise her ikisinden 

de daha kuvvetlidir. 1 A grubu Li ve Cs, 7 A grubu I ve F elementleri aras›ndaki iyonik 
ba¤lar›n güçleri aras›ndaki bu farkl›l›¤›n nedenlerini, iflbirlikli bir çal›flma kapsam›nda 

afla¤›daki sorular› cevapland›rarak belirleyiniz.

1. 1A grubu elementlerinden Li ve Cs için atom çap›, iyonlaflma enerjisi ve elektron 

ilgisi de¤iflimlerini belirleyiniz.

2. CsI ve LiI iyonik bileflikleri için orta ametal olan 7A grubu elementlerinden 1 için 

yukar›da belirtilen özellikleri Li ve Cs ile k›yaslayarak tekrar tan›mlay›n›z.

3. I ametali, her iki iyonik bileflikte de ortak oldu¤una göre; CsI ün iyonik ba¤ kuvvetinin 

LiI den büyük olmas›n›, metalin iyonlaflma enerjisi de¤iflimiyle nas›l aç›klars›n›z?

4. CsF ün iyonik ba¤ kuvvetinin CsI den daha yüksek olmas›n› ametalin elektron ilgisi 

de¤iflimiyle nas›l aç›klars›n›z?

5. ‹yonik ba¤ gücünün; metallerin iyonlaflma enerjileri, ametallerin ise elektron 

ilgilerine ba¤›ml› de¤iflimine yönelik nas›l bir genelleme yapabilirsiniz?

Gruplar tart›malar sonucunda ulaflt›klar› kararlarla ilgili rapor haz›rlarlar. Ö¤retmen  

taraf›ndan belirlenen bir grubun lideri de s›n›f ortam›nda sunum yaparak ola› tart›flmaya açar.



Ö¤renciler, 1 A ve 7 A grubu aras›nda oluflan iyonik ba¤lar›n gücünün; metalin iyonlaflma enerjisinin
düflüklü¤üne ve ametalin elektron ilgisinin yüksekli¤ine ba¤›ml› olarak de¤iflti¤i sonucuna var›rlar. Ard›n-
dan mevcut bilgilerinden yararlanarak 2. periyot 1A, 2A, 3A grubu metalleriyle ve 5A, 6A, 7A grubu ame-
tallerinin d›fl orbital elektron dizilimi, de¤erlik elektron say›s› ve iyon yüklerinin nas›l de¤iflece¤i ve ne tür
iyonik bilefliklerin oluflabilece¤ine yönelik bir Tablo haz›rlan›r. Bu konuyla ilgili ö¤rencilere yeni problem-
ler verilerek çözümlenmesi istenir. Bu uygulamalardan sonra, ‹yonik Yap›l› Bileflikler konusuna geçilir. Te-
mel birim tan›mlamas› yap›larak iyonik yap›l› bilefliklerde her bir iyonun çevresinde düzgün elektriksel alan
meydana geldi¤i, bu elektriksel alan›n dengelenmesiyle minimum enerjili, kararl› kristal örgü yap›s›n›n
olufltu¤u vurgulan›r. Bu iyonik kristal örgünün üç boyutlu yap›s› ve kararl›¤›n›n; bu yap›y› oluflturan her bir
iyonun yüküne, çap›na ba¤›ml› olarak de¤iflim gösterdi¤i NaCl ve CsCl kubik kristal örneklemlerinde de-
tayl› olarak aç›klan›r.  Her bir kristal yap›da bulunan iyonlar›n; belirli bir flekilde düzenlenmeleriyle benzer
yüklü iyonlar›n itme, z›t yüklü iyonlar›n çekme kuvvetlerinin dengelendi¤i ve net çekim kuvvetinin kristal
yap›y› olas› en sa¤lam flekilde bir arada tuttu¤u belirtilir. Ard›ndan, ‹yonik yap›l› bilefliklerin: erime ve  kay-
nama noktalar›ndaki farkl›l›klar; sert ve k›r›lgan yap› özelli¤i; ›fl›k geçirgenli¤i; kat› halde elektri¤i iletme-
yifli, çözelti halinde ise elektri¤i iletifli gibi genel özellikleri irdelenerek ele al›n›r ve çeflitli örnekler verilir.
Konu, pek çok kitapta yayg›n olarak rastlanan iyonik yap›l› bilefliklerin sulu çözeltilerindeki iletkenli¤ine
yönelik bir gösteri deneyi sonras›, özellikle kat› haldeki iyonik yap›l› bilefliklerin elektri¤i neden iletmedik-
leri, bu bilefliklerin suda çözünmeleri halinde yap›lar›nda ne gibi de¤iflimlerin olabilece¤i, tuz kristallerinin
erimifl halde elektri¤i iletip iletemeyece¤i gibi sorular yöneltilerek tüm bu sorular›n toz fleker örne¤i için de
irdelenmesi istenir ve rehber materyal, ö¤rencilerin çok daha bilinçli kavrayacaklar› “Yaflam›m›zdaki ‹yon-
lar” isimli bir okuma parças›yla bütünlefltirilir. 

3. BULGULAR

Kimyasal Ba¤lar Ünitesinde kovalent ba¤lar›n ard›ndan ele al›nan ‹yonik Ba¤lara yönelik haz›rlan-
m›fl olan Rehber Materyalin uygulanmas› öncesinde; s›n›ftaki toplam 32 ö¤rencide haz›r bulunufllu¤u sa¤-
lama amac›yla konuya temel teflkil eden kavramlarla ilgili 2 saatlik bir ek ders  sonras›nda uygulanan ön test
sonuçlar›ndan ö¤rencilerin afla¤›da belirtilen kavram yan›lg›lar› saptanm›flt›r.   

Yap›lan araflt›rman›n ön test ve bireysel görüflme sonuçlar›na göre ö¤rencilerin belirlenen kavram ya-
n›lg›lar› di¤er araflt›rma sonuçlar›yla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Belirlenen yan›lg›lardan; “Bir
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Tablo 1: Ön-Test Sonucunda ‹yonik Ba¤lar Konusunda ‹lgili Belirlenen Kavram Yan›lg›lar›

• Bir metal bir ametalle eflit say›da elektron al›fl-verifliyle iyonik ba¤ yapar.

• Z›t yüklü iki iyon aras›nda bir iyonik ba¤ oluflur.

• Na+ ve Cl– yan yana gelince birbirini nötrallefltirir ve yükleri yok olur.

• Al2(SO4)3 kovalent bir moleküldür.

• Kristal tuzda yan yana dizilen NaCl ler birbirine moleküller aras› kovalent ba¤ ile tutulur. 

• Art› ve eksi yükü fazla olan iyonlar›n  tuzlar› daha sa¤lamd›r, daha serttir.

• Bir tuz parças›nda en ufak tanecikli yap› NaCl dir.

• Kat› tuzun sertli¤i, iyonik ba¤›n gücünden kaynaklan›r.  

• Tuzdaki NaCl ler küp fleklinde dizilirler.

• Kat› tuz parças› elektri¤i iletmez; çünkü geçen elektronlar, elektronunu vermifl olan  Na+ taraf›ndan yakalan›r. 

• Tuz kristali k›r›l›nca NaCl ler birbirinden ayr›l›r.

• NaCl ler yan yana gelerek kat› beyaz tuz oluflur.   



metal bir ametalle eflit say›da elektron al›fl-verifliyle iyonik ba¤ yapar”, “Art› ve eksi yükü fazla olan iyon-
lar›n  tuzlar› daha sa¤lamd›r, daha serttir”, “Bir tuz parças›nda en ufak tanecikli yap› NaCl dir”, “Kat› tuz
parças› elektri¤i iletmez; çünkü geçen elektronlar, elektronunu vermifl olan Na+ taraf›ndan yakalan›r” bu-
güne kadar saptanm›fl olanlardan farkl›l›k göstermektedir. Tablo 1 deki bulgular›n tümü de¤erlendirildi¤in-
de ö¤rencilerin; iyonik ba¤lar›n oluflumuyla ilgili % 34, iyonik kristal örgüye yönelik % 62,5 oran›nda kav-
ram yan›lg›lar› yaflad›klar› belirlenmifltir. Yap›lm›fl pek çok araflt›rmadan farkl› olarak ö¤rencilerin, yaln›z-
ca %12,5 i tek atomlu z›t yüklü iyonlar aras›ndaki iyonik ba¤› kovalent ba¤ ile kar›flt›r›yor iken, % 25 i po-
liatomik yap›l› tuzlar›n kovalent ba¤ ile bir arada bulunduklar›n› ifade etmektedir. Tek Atomlu ‹yonik Ba¤-
lar için düflük olan bu kavram yan›lg›s›n›n yüzdesinin; ö¤renilen bilgilerin, konu içindeki bilgi ak›fl›nda yer
alan Poliatomik Yap›l› Bileflikler ve Kristal Örgü Yap›s›¢na anlaml› bir flekilde yans›t›lamamas›ndan kay-
nakland›¤› düflünülmektedir. 

Uygulanan ön-test ve bireysel görüflme sonuçlar›, gerek iyonik ba¤ gerekse iyonik ba¤ kristal yap›-
s›n›n oluflumu ve bu oluflumlarda etkin faktörlerin irdelenmesi aflamalar›nda bilgilerin ö¤rencilerde yap›lan-
d›r›lmas›n›n yüksek verimlilikte olamad›¤›n› ve kavram yan›lg›lar›na neden oldu¤unu göstermektedir. Ö¤-
rencilerin, baz› kavram yan›lg›lar›n›n yan› s›ra mevcut bilgilerini kullanma ve iliflkilendirme konular›nda da
ciddi s›k›nt›lar yafland›¤› gözlenmifltir. Mevcut duruma yönelik ö¤renci savunmalar›nda -iyonik ba¤lar ko-
nusunun soyut oldu¤u, hayal etmekte zorland›klar›, ö¤rendiklerini k›sa sürede unuttuklar›, bu duruma prog-
ramlar›n çok yo¤un olmas›n›n neden oldu¤u- ileri sürülmüfltür.      

Ö¤renme sürecinde  yüksek verimlili¤i sa¤lama amac›yla; iflbirlikli ö¤renme, gösteri deneyi, grup ça-
l›flmalar› ve bilgisayar animasyonlar›yla desteklenerek yap›land›r›lm›fl Rehber Materyalin 2 ders saatinde
uygulanmas› sonras›nda tekrarlanan son-testin istatistiksel de¤erlendirilmesine göre ö¤renci baflar›s› %
52,76 ± 1,3 ten  % 90,2 ± 7,1 e yükselmifltir (p<0.05) (Tablo 2). Sonuçlar, yap›land›rmac› modelin göz önün-
de bulunduruldu¤u ve her aflamas›nda irdeleme ve tart›flman›n oldu¤u aktif ö¤renmeye dayal› grup etkinlik-
leri içeren Rehber Materyal uygulamas›n›n baflar›s›n› yans›tmaktad›r. Son test sonuçlar›na göre ö¤rencilerin
iyonik ba¤lar konusundaki kavram yan›lg›lar› çok büyük bir oranda giderilmifltir. Ö¤rencilerin yaln›zca;  %
9.4 ünde iyonik kristal örgüye, % 6.3 ünde ise poliatomik yap›l› tuzlar›n kovalent ba¤ ile bir arada bulun-
du¤una yönelik kavram yan›lg›lar› belirlenmifltir. ‹yonik Ba¤lar konusundaki rehber materyalin uygulama-
s›yla bilginin yap›land›r›lmas›, kavram yan›lg›lar›n›n oluflumunun engellenmesinin yan› s›ra ö¤rencinin sos-
yal geliflimine de olumlu katk›lar sa¤lad›¤› görüflü gerek ö¤retmen gerekse ö¤rencilerin hemen hemen tümü
taraf›ndan benimsenmifltir. 

4. SONUÇ VE ÖNER‹LER

‹yonik ba¤lar konusundaki bu çal›flma, gerek ön test uygulamalar› gerekse daha önceki araflt›rmalar
sonucunda belirlenmifl olan kavram yan›lg›lar› göz önünde bulundurularak yap›land›rmac› yaklafl›mla aktif
ö¤renme etkinlikleri içeren bir rehber materyalin haz›rlanmas›, uygulanmas› ve de¤erlendirilmesiyle ger-
çeklefltirilmifltir. ‹yonik Ba¤lar konusunun yan› s›ra Kimyasal Ba¤lar Ünitesindeki tüm konulara; atom nu-
maras›, orbital, elektron dizilifli, de¤erlik elektron say›s›, metalik ve ametalik özellikler, iyonlaflma enerjisi,
elektron ilgisi gibi kavramlar temel teflkil etmektedir (Nicol, 2001). Ö¤rencilerin; bu kavramlarla ilgili her-
hangi bir yan›lg›ya düflmemeleri, bu kavramlara yönelik bilgileriyle Kimyasal Ba¤lar Ünitesindeki ‹yonik
Ba¤lar gibi di¤er tüm konular aras›nda da neden-niçine dayal› iliflkiyi, özellikle ö¤rencileri merkeze alan et-
kinliklerle gerçeklefltirmeleri, bilginin onlarda yap›land›r›lma baflar›s›nda büyük önem arz etmektedir. 
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Tablo 2: Ön-Test ve Son-Test t testi Sonuçlar› 

N X t P

Ön test 32 52,76 7,61 0,05

Son Test 32 90,2



Ön test çal›flmas›n›n t-testi sonuçlar›ndan, belirlenen kavram yan›lg›lar›ndan, 8 i yap›lm›fl di¤er arafl-
t›rmalarda büyük oranda örtüflmekteyse de 4 ü yeni kavram yan›lg›s› niteli¤indedir. Bu araflt›rmada, dünya
literatüründe yayg›n olarak rastlanan iyonik ba¤lar›n kovalent ba¤larla kar›flt›r›lmas› daha düflük düzeyde
gözlemlenmesine ra¤men Poliatomik ve Kristal Örgü Yap›s›nda çok daha yüksek oranda belirlenen yan›lg›-
lar  kavramlar aras›nda sa¤l›kl› iliflkilerin kurulamad›¤›, bilginin yap›land›r›lamad›¤›n›n bir göstergesidir.
Yüksek verimlilikte ö¤renme, ö¤rencinin bu süreçte bizzat aktif rol oynamas›yla gerçekleflir. Bu nedenle,
gerçeklefltirilen son araflt›rmalarda yap›land›rmac›l›¤a dayal› aktif ö¤renme etkinlikleriyle desteklenen ö¤-
renme süreçlerinin ön plana ç›kar›lmas›na yönelik araflt›rmalar büyük önem verilmektedir ( Bodner, 1986;
Hameed, Hackling ve Garnett, 1993; Ebenezer ve Erickson, 1996; Johson ve Gott, 1996 ). ‹yonik Ba¤larla
ilgili gelifltirilen Rehber Materyalin uygulanmas› sonras› son-test sonuçlar›, ö¤rencilerin mevcut kavram ya-
n›lg›lar›n›n çok büyük oranda giderildi¤ini, analitik düflünme, bilgiyi kullanma, sentez yapma kapasiteleri-
nin artt›¤›n›  göstermektedir. 

Kavram yan›lg›lar›n›n oluflumunu engelleme ve yüksek ö¤renme baflar›s›n› sa¤lama amac›yla gelifl-
tirilen bu rehber materyal uygulamalar›nda gerek ö¤retmen gerekse ö¤rencilerin aktif ö¤renme süreciyle il-
gili deneyimli ve istekli olmalar› kaç›n›lmaz bir zorunluluktur. Her ne kadar ö¤retmen, aktif ö¤renmeyle
destekli materyallerin uygulanabilirli¤ine yönelik; program› yetifltirmede yaflanan zaman s›n›rl›l›¤›, ders yü-
kü fazlal›¤›, gerekli materyallerin yeterli olmamas› veya sa¤lanamamas› gibi sorunlar› gerekçe olarak gös-
terse de ö¤rencilerin gerek ö¤renme baflar›s›na gerekse sosyal geliflimlerine olan katk›lar›n›n tart›flmas›z ol-
du¤una inand›¤›n›, yaflad›¤› bu uygulamaya dayal› somut örne¤in de bunu kan›tlad›¤›n› ileri sürmüfltür. Ö¤-
retmen merkezli ezber sistemine al›flk›n olan ö¤renciler, ‹yonik Ba¤lar konusundaki etkinliklerle ilgili bafl-
lang›çta ayn› konu etraf›nda tart›flma ve bilgileri iliflkilendirmede baflar›l› olamad›klar›n› ileri sürseler de uy-
gulanan rehber materyal sürecinde kendilerinde bu durumla ilgili geliflimin bilincinde olduklar›n› belirtmifl-
lerdir. Ö¤renciler, derste sürekli düflünmek zorunda kald›klar›n›, aksi taktirde sorumlu olduklar› etkinli¤i ta-
mamlamama endiflesini tafl›d›klar›n› ifade etmifllerdir. ‹flbirlikli ö¤renmeye yönelik uygulamalar, ö¤renciler
taraf›ndan “Birlikten Kuvvet Do¤ar” ›n güzel bir örneklemi olarak tan›mlanm›fl ve aktif ö¤renmenin moti-
vasyonlar›n› artt›rd›¤›, güven kazand›klar› belirtilmifltir. Sonuçlar göstermektedir ki ö¤renciler, bulundukla-
r› okullarda aktif ö¤renme ortamlar›n›n sa¤lanmas›n›n yararl› olaca¤›na inanmaktad›rlar.

Türkiye deki E¤itim Sisteminde mevcut programlarda ön plana ç›kar›lmas› hedeflenen yap›land›rma-
c›l›¤a dayal› aktif ö¤renme uygulamalar›n›n sa¤l›kl› bir flekilde gerçeklefltirebilmesi için; mevcut alt yap›
imkanlar›nda baz› düzenlemelerin ve geliflimlerin,  gerek ö¤retmen gerekse ö¤renci baz›nda aktif ö¤renme-
ye yönelik e¤itim çal›flmalar›n›n ve bu konuda MEB ile E¤itim Fakülteleri aras›nda, özellikle aktif ö¤ren-
me etkinliklerinin gelifltirilmesine yönelik iflbirli¤inin sa¤lanmas›n›n büyük önem arz etti¤i belirtilebilir.     
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