Hacettepe Üniversitesi E¤itim Fakültesi Dergisi 27 : [2004] 206-215

L‹SE K‹MYA 2 DERS K‹TABINDA YER ALAN RADYOAKT‹V‹TE
KONUSUNUN ‹NCELENMES‹, Ö⁄RENC‹LER‹N BU KONUDAK‹
B‹LG‹LER‹N‹N ARAﬁTIRILMASI VE ÖNER‹LER
STUDYING THE TOPIC “RADIOACTIVITY” MENTIONED IN THE 2ND CLASS
CHEMISTRY BOOK OF HIGH SCHOOLS, INVESTIGATION OF KNOWLEDGE OF
THE STUDENTS THEREUPON AND SUGGESTIONS
‹nci MORG‹L*, Ayhan YILMAZ** ve Nesimi ULUDA⁄***
ÖZET: Çal›ﬂma kapsam›nda; Lise 2 Kimya müfredat›nda yer alan “Radyoaktivite” konusu içerik, ö¤retme ve ö¤renme etkinlikleri aç›s›ndan incelenmiﬂ ve radyoaktivite konusunun öneminin daha iyi anlaﬂ›labilmesi için ders kitab›nda anlat›lan konulara ilave
olarak özellikle Radyasyon Teknolojisine de¤inilmiﬂ ve bu konunun e¤itim program›na al›nmas› ile ilgili öneriler getirilmiﬂtir. Ayr›ca, ö¤rencilerin radyoaktivite konusundaki bilgilerini de¤erlendirme amac›yla 20 soruluk Radyoaktivite Bilgi Testi haz›rlanm›ﬂ ve
184 ö¤renciye uygulanm›ﬂt›r. Ö¤renci yan›tlar›n›n de¤erlendirilmesi sonucunda yöneltilen sorular› do¤ru cevapland›rma baﬂar›lar›
%90.8-%31 aral›¤›nda bulunmuﬂtur. Ö¤rencilerin radyoaktif bozunmalarla ilgili 9. ve 19. ve yar›lanma süresi ile ilgili 17. soru için
do¤ru cevap yüzdeleri ise %33-%31 aral›¤›ndad›r. Araﬂt›rma kapsam›nda yer alan ö¤rencilerin radyoaktivite konusu ile ilgili bilgilerinin yaln›zca ders kitaplar›nda yer alan konularla s›n›rl› oldu¤u bulunmuﬂtur. Çal›ﬂmada ö¤rencilere sorulan sa¤l›k, çevre ve endüstride büyük önem taﬂ›yan radyasyon teknolojisi kavram›n› do¤ru olarak aç›klayamad›klar› ve hangi alanda kullan›ld›¤› konusunda ise
bilgi sahibi olmad›klar› saptanm›ﬂt›r.
Anahtar Kelimeler: Lise 2 Kimya Ders Kitab›, Radyoaktivite, Radyasyon Teknolojisi

ABSTRACT: Within the scope of the study, the topic “Radioactivity” available in the 2nd class high school chemistry lessons
was analyzed from the content, teaching and learning activities point of view. The essence of the “Radiation Technology” was especially emphasized in addition to the topics already mentioned in the book and the incorporation of the relevant topic into the education program was recommended. Furthermore, a test on the topic “radioactivity” composed of 20 questions was prepared and applied to 184 students so as to evaluate their knowledge thereupon. Their success was found out to range from 90.8% to 31% accordingly.
The correct answer percentage of the students to questions 9 and 19 about radioactive decay and question 17 about the half-life ranges from 33% to 31%. The knowledge of the students about radioactivity was noticed to be confined to the topics available in the
school books only. The study showed that the students could not well explain the concept of the radiation technology which is of great importance in health, environment and industry, and they did not have knowledge about its applications.
Keywords: High School 2nd Class Chemistry Book, Radioactivity, Radiation Technology

1. G‹R‹ﬁ

Radyoaktivite konusu, dünyadaki yaﬂam› etkileyen önemli bilgileri içermektedir. Çekirdek tepkimeleri ve radyoaktiflik konusu ile ilgili yap›lan araﬂt›rmalar incelendi¤inde; Andersson (1986) çal›ﬂmas›nda,
radyoaktivite konusu ile ilgili bir ö¤retim plan› geliﬂtirmiﬂtir. Geliﬂtirilen planda ö¤rencilerin konuyu günlük yaﬂamla özleﬂtirerek ö¤renmeleri gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r. Örne¤in, ses, ›ﬂ›k, k›z›lötesi, ultraviyole, radyasyonun gaz hali, radyoaktif kaya parças› gibi örneklerle ö¤rencilere radyasyon konusunun ö¤retilmesi ve
derste gerekli yönlendirmelerin yap›lmas›n›n dersin verimlili¤i aç›s›ndan gerekti¤i ifade edilmiﬂtir. Millar
ve Gill (1994), radyoaktivite konusunun okullarda ö¤retilmesindeki zorluklar› aç›klam›ﬂt›r. Çal›ﬂmas›nda
ortaokul ve lise e¤itiminde radyoaktivite konusunun ö¤retilmesi ile ilgili bir öneri program haz›rlam›ﬂt›r. ‹n–––––––––––––––––––––––––––––––––
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giltere’de 16 yaﬂ grubundaki ö¤rencilerin konuyu iyi anlayabilmeleri için derste konularla ilgili gösteri deneyleri yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan deneylerde; radyoaktivitenin, radyasyon ve radyoaktif materyallerin hareketi ile
yay›ld›¤› gösterilmiﬂtir. Ard›ndan radyasyon ve radyoaktif materyaller hakk›nda ö¤rencilere sorular sorularak bilgi düzeyleri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Harrie (1990) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada; ö¤rencilerin radyasyon ve çekirdek tepkimeleri ile ilgili bilgilerini ve fikirlerini inceleyen araﬂt›rmalar›n az oldu¤u aç›klanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada çocuklar›n ve yetiﬂkinlerin bu konu ile ilgili düﬂüncelerine yer verilmiﬂtir. Uygulamalar 14-18 yaﬂ grubundaki ö¤rencilerin radyasyon terimini farkl› ﬂekillerde ve yanl›ﬂ anlad›klar›n› ortaya koymuﬂtur. Örne¤in;
ö¤rencilerin ço¤unlu¤unun bilimsel olmayan “radyasyon emilir” fikrini do¤ru olarak kabul ettikleri, bir
grup ö¤rencinin de “ﬂ›r›nga, sarg› bezi gibi malzemelerin radyasyonla sterilize edilerek radyoaktif hale gelir” ﬂeklinde düﬂündükleri saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada konunun ö¤rencilere tatmin edici bir ﬂekilde ö¤retilmedi¤i vurgulanm›ﬂt›r. Brown ve Clement (1987), radyoaktivite konusunun ö¤rencilere ö¤retilmesinin iki nedenini aç›klam›ﬂt›r. Bunlardan birincisi; çocuklar ve yetiﬂkinlerin günlük hayatta, hastanelerde veya diﬂ doktorlar›nda tedavi olurken iyonlaﬂt›r›c› radyasyonla karﬂ›laﬂmalar›, ikincisi ise medyada konunun son derece
güncel olmas›d›r. Bu kadar önemli olan bir konunun ö¤renciler taraf›ndan do¤ru bir ﬂekilde anlaﬂ›lmas› ve
ö¤renilmesi gerekti¤i vurgulanarak konu ö¤rencilere anlat›l›rken mutlaka günlük yaﬂamla iliﬂkilendirilerek
anlat›lmas› önerilmiﬂtir. Klasson (1990) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada; Almanya’da ö¤renim gören ortaokul
ve lise ö¤rencilerine uygulanan anket çal›ﬂmas›nda, ö¤rencilerin radyoaktiflik konusunda yanl›ﬂ kavramlara sahip olduklar› ve atomun yap›s›n› anlamad›klar› saptanm›ﬂt›r. Ronneau (1990), çal›ﬂmas›nda pek çok insan›n radyoaktivite konusunda yeterli bilgiye sahip olmad›¤›n›, yaﬂam›n içinde bu konu ile ilgili sorunlarla
karﬂ›laﬂ›ld›¤›n›, bundan dolay› da derslerde bu konunun öneminin vurgulanmas› gere¤i belirtilmiﬂtir. Derslerin etkili olabilmesi için s›n›f ortam›nda bu konu ile ilgili basit araç- gereçler kullanarak derslerin anlat›labilece¤i önerilmiﬂtir. Williams (1995), kimya dersinde radyoaktif at›klar konusunun önemli bir yer tuttu¤unu ve derslerde anlat›lmas› gerekti¤ini ifade etmiﬂtir. Çevre ve çevreyi koruma aç›s›ndan önemli oldu¤u
aç›klanan bu konuda geçen kimyasal reaksiyonlar›n, kimyan›n temelini teﬂkil eden konulardan redox, denge, kinetik ve periyodik cetvel konular› ile iliﬂkilendirilerek anlat›lmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir. Atwood ve
Sheline (1989)taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada, lise ve üniversitede kimyan›n bir parças› olan nükleer kimya
konusunun ö¤retmenler taraf›ndan ciddi bir ﬂekilde anlat›lmad›¤› aç›klanm›ﬂt›r. Bunun nedenleri; ö¤retmenlerin bu konuda yeterli bilgi sahibi olmad›klar› veya bu konuyu yeterince önemsemedikleri ya da bu konunun ders kitaplar›n›n sonunda yaln›zca k›sa bir bölüm olarak yer almas› ﬂeklinde belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmada
ö¤rencilere nükleer kimyan›n tarihsel geliﬂiminin anlat›lmas› gerekti¤i, ö¤rencilerin bu alanla ilgili meslek
seçimlerine özendirilmesi, nükleer kavram›n›n sadece silah veya zararl› radyoaktif at›klar olarak bilinmemesi gerekti¤i bunun yan›nda sa¤l›kta, polimer sanayisinde ve çevre uygulamalar›nda bu konunun öneminden bahsedilmesi vurgulanm›ﬂt›r. Prather (1998), lise ö¤rencilerinde radyasyon ve radyoaktivitenin ö¤retilmesi ve ö¤renilmesi konusu ile ilgili çal›ﬂma yapm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun radyasyon ve radyoaktivite kavram› aras›ndaki iliﬂkide ayn› görüﬂte olduklar›, radyasyonun sonucu olarak radyoaktiflik oluﬂtu¤u ve çevre kirlili¤i meydana geldi¤i aç›klanm›ﬂt›r. Yine baz› ö¤rencilerin, atomlar›n de¤erlik elektronlar›n›n de¤iﬂmesi sonucu radyoaktif kirlenmenin oldu¤una inand›klar› vurgulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada ö¤rencilere laboratuvar kullan›larak ve deney yap›larak konunun ö¤retilmesinin do¤ru oldu¤u ifade
edilmiﬂtir. Crosier, Cobb ve Wilson (2000) çal›ﬂma grubu taraf›ndan, ortaö¤retim seviyesinde radyoaktivite
konusunun ö¤retilmesinin bir de¤erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada ortaokul ö¤rencilerine radyoaktivite
konusu ö¤retilirken sanal radyoaktivite laboratuvar›ndan yararlan›lm›ﬂt›r. Sanal radyoaktivite laboratuvar›nda gerekli olan malzemeler (bilgisayar, Geiger –Müller Sayac›, duvarlara radyoaktivite ile ilgili bilgiler ve
semboller, alfa, beta, gama (radyoaktif materyaller), sa¤l›k ve güvenlikle ilgili bilgiler) sa¤lanm›ﬂt›r. Ö¤renciler kendileri için ayr›lan zamanlarda çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirmiﬂlerdir. Bu aktivitelerden sonra ö¤renci
baﬂar›s› de¤erlendirildi¤inde ö¤rencilerin baﬂar›s›n›n artt›¤› saptanm›ﬂt›r. Ayr›ca, konunun mutlaka uygulamal› olarak ö¤retilmesi gerekti¤i ifade edilmiﬂtir.
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1.1. Çal›ﬂman›n Amac› ve Önemi
Bu çal›ﬂman›n ana amac›; Lise 2 Kimya program›nda yer alan “Radyoaktivite“ konusunda anlat›lan
konulara ek öneriler getirmektir. Ayr›ca, lise 2 ö¤rencilerinin radyoaktivite konusundaki bilgilerinin yeterliliklerini araﬂt›rmakt›r. Lise müfredat›nda radyoaktivite önemli bir konudur. S›n›flar çok kalabal›k ve laboratuvarda deney yapma imkanlar› s›n›rl› oldu¤u için radyoaktivite konusu daha çok, ö¤retmenin teorik sunumu ﬂeklinde ö¤retmen merkezli olarak ö¤retilmektedir. Ö¤renciler ders esnas›nda pasif bir rol almaktad›rlar. Bu uygulamalardan dolay› da radyoaktivite konusu genellikle ö¤renciler taraf›ndan Hiroﬂima, Nagazaki veya Çernobil olaylar› olarak tan›nmaktad›r.
Bu kapsamda aﬂa¤›daki sorulara cevap aranm›ﬂt›r.
1. Lise 2 Kimya ders kitab›nda radyoaktivite konusu hangi kapsamda anlat›lm›ﬂt›r?
2. Lise program› düzeyinde radyoaktivite konusu hangi kapsamda anlat›lmal›d›r?
3. Lise 2 ö¤rencilerinin radyoaktivite konusundaki bilgilerinin yeterlilikleri ne düzeydedir?
2. YÖNTEM

Araﬂt›rman›n evreni 2002-2003 ö¤retim y›l› Ankara ili Ömer Seyfettin Lisesi’ne devam eden 123 ve Ankara’da çeﬂitli liselerden gelen ve özel bir dershaneye devam eden 61 lise 2. s›n›f ö¤rencisinden oluﬂmaktad›r.
2.1. Veri Toplama Araçlar›
a. MEB taraf›ndan haz›rlanan Kimya Dersi Lise 2 Müfredat Program› ve Lise 2 Kimya Ders Kitab›
kullan›lm›ﬂt›r (K›z›lda¤ ve Dursun, 2000).
b. Radyoaktivite Bilgi Testi(RBT): RBT haz›rlan›rken Lise 2. s›n›f ders kitaplar›ndan ve çeﬂitli kimya kitaplar›ndan faydalan›lm›ﬂt›r Test, beﬂ seçenekli ve çoktan seçmeli 20 sorudan oluﬂmaktad›r. Sorular›n 17
tanesi kavramsal bilgi gerektiren di¤er 3 soru ise matematiksel iﬂlem gerektiren sorulard›r. Haz›rlanan testin
geçerli¤i, içerik geçerli¤i olarak tespit edilmiﬂ ve test fen e¤itiminde uzman kiﬂilerce kontrol edilerek araﬂt›rman›n amac›na uygun oldu¤una karar verilmiﬂtir. Testin güvenirli¤i 0.81 olarak bulunmuﬂtur. Ayr›ca ö¤rencilerden 20 sorunun d›ﬂ›nda Radyasyon Teknolojisi kavram›n› aç›klamalar› ve hangi alanda kullan›ld›¤› konusunda örnekler vermeleri istenmiﬂtir. Tablo 1’de Radyoaktivite Bilgi Testi ile ölçülen 20 sorunun konu alanlar› ve soru numaralar› verilmiﬂtir. RBT’ nin çözümlenmesinde yüzde de¤erleri kullan›lm›ﬂt›r.
Tablo 1: Radyoaktivite Kavram Testi ‹le Ölçülen 20 Sorunun
Konu Alanlar› Ve Soru Numaralar›
Konu Alanlar›

Soru Numaralar›

Çekirdek Tepkimeleri

1,2,3,4,513,18,20

Radyoaktif Bozunmalar

6,9, 11,12,14,16,19

Yar›lanma Süresi

7,8,10,15,17

3. BULGULAR

Lise 2 Kimya Ders Kitab› incelendi¤inde radyoaktivite konusu aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda verilmiﬂtir. Konu ve alt baﬂl›klar:
1. Atom çekirde¤inin yap›s›
2. Radyoaktif bozunmalar
3. Bozunma çeﬂitleri (alfa bozunmas›, beta bozunmas›, pozitron bozunmas›, elektron yakalanmas›,
gama ›ﬂ›mas›, nötron bozunmas› ve proton bozunmas›)
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4. Tabii ve suni radyoaktiflik
5. Radyoaktif bozunma h›z›
6. Çekirdek reaksiyonlar› (füzyon tepkimeleri, fisyon reaksiyonlar›)
Ö¤renme ve ö¤retme etkinliklerinde, ö¤rencilerin radyoaktifli¤i ve çekirdek tepkimelerini kavrayabilme ve radyoaktif bozunmayla ilgili problem çözebilme davran›ﬂlar›n› kazanmalar› amaçlanmaktad›r.Yap›lan de¤erlendirme sonuçlar›, radyoaktivite konusunun yukar›da verilen konu baﬂl›klar› çerçevesinde anlat›lmas›n›n bu konunun öneminin anlaﬂ›lmas›nda yeterli olmad›¤›n› göstermiﬂtir. De¤inilen konu baﬂl›klar›na ilave olarak bugün ekonomik ve çevre dostu olan Radyasyon Teknolojisi konusunun müfredat kapsam›nda yer almas› radyasyon konusunun güncel önemi vurgulanarak iﬂlenmesini sa¤layacakt›r.
Günümüzde radyoaktivite, radyasyon kavramlar› toplum taraf›ndan yaln›zca Hiroﬂima, Nagazaki veya
Çernobil olarak alg›lamamal›, ayn› zamanda toplum sa¤l›¤› için önemi olan çeﬂitli hastal›klar›n teﬂhisinde kullan›lan ve çevre dostu bir teknoloji oldu¤u bilinci de kazand›r›lmal›d›r. Ö¤rencilere, radyasyon teknolojisinin
önemi ve hangi alanlarda kullan›ld›¤› ö¤retilmelidir. Kanto¤lu (2002), araﬂt›rmas›nda bu teknolojinin:
1. Radyasyon kelimesinin ürkütücülü¤üne ra¤men, son derece güvenli ve iﬂ riski minimum olan bir
teknoloji oldu¤unu ,
2. Günümüzün en önemli sorunlar›ndan birisi olan çevreyi kirletici etkinin radyasyon teknolojisinde
hemen hemen s›f›r oldu¤unu,
3. Radyasyon teknolojisinin di¤er al›ﬂ›lagelmiﬂ tekniklere göre çok daha önemli avantajlar›n›n oldu¤u, radyasyon teknolojisinde gerek kimyasal madde, gerekse ›s› ﬂeklinde çeﬂitli ba¤›ml›l›klar›n
en aza indi¤i ve büyük oranda enerji tasarrufunun sa¤land›¤›n›,
4. Radyasyona maruz b›rak›lan bir üründe radyoaktivitenin ve herhangi bir kal›nt›n›n oluﬂmad›¤›,
radyasyon alan›nda çal›ﬂanlar ve üretilen ürünü tüketenler için son derece güvenli oldu¤unu,
5. Radyasyon teknolojisi ile üretilen ürünlerin di¤er yöntemlerle üretilen ürünlere göre daha ekonomik ve de çevre dostu oldu¤unu,
6. Bugün radyasyon teknolojisinde 2 tip radyasyon kayna¤› kullan›ld›¤›, bunlardan birincisinin gama ›ﬂ›nlar› yayan Co-60 ve Cs-137 radyoizotoplar› oldu¤u di¤erinin ise yüksek enerjili elektronlar›n üretildi¤i elektron h›zland›r›c›lar›n›n oluﬂtu¤unu,
7. Yak›n gelecekte x-›ﬂ›nlar›n›n da yayg›n bir endüstriyel radyasyon kayna¤› olarak kullan›laca¤›n›,
8. Tüm bu aç›klanan uygulamalar›n, radyasyon teknolojisinin olumlu özelliklerinden dolay› endüstride yayg›n bir ﬂekilde kullan›labilece¤ini ve ele al›nan konunun;
a. Sa¤l›k Uygulamalar›
Doku sterilizasyonu
Farmasötiklerin sterilizasyonu
G›dalar›n sterilizasyonu ve korunmas›
Tek kullan›ml›k t›bbi malzemelerin üretimi ve sterilizasyonu
b. Polimer Sanayi Uygulamalar›
Teflon ve selülozun bozunmas›
Plastik boru, kablo ve tellerin çapraz ba¤lanmas›
c. Çevre Uygulamalar›
‹çme sular›n›n ar›t›lmas›
Hastane at›klar›n›n ar›t›lmas›
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Baca ve egzoz gazlar›n›n ar›t›lmas›
Endüstriyel, evsel at›k sular›n›n ar›t›lmas›
Kat› kanalizasyon at›klar›n›n ar›t›lmas›
d. Radyasyon Teknolojisiyle Üretilen Endüstriyel Ürünler
‹laç
Golf topu
Kontak lens
Bahçe topra¤›
Otomobil lastikleri
ABS fren sistemi
Su absorblay›c›lar
Disket,teyp/video bantlar›d›r ﬂekilde özetlenebilece¤ini belirtmektedir.
Yukar›da anlat›lanlara ilaveten radyasyon teknolojisinin kullan›ld›¤› uygulamalara iliﬂkin örnekler lise düzeyinde de verilebilir. Bu çal›ﬂmada örnek olarak Çevre koruma uygulamalar›ndan Baca Gazlar›n›n
Ar›t›lmas› ve Radyasyonla Sterilazyon ve G›da Iﬂ›nlanmas› konular›n›n anlat›m› verilmektedir.
Baca Gazlar›n›n Ar›t›lmas›: Sanayi at›klar›ndan atmosfere yay›lan SO2 ve NOx gazlar› en önemli
çevre kirlili¤i kaynaklar›ndan biridir. Bu gazlar, asit ya¤murlar›na ve dolayl› olarak sera etkisine neden olmaktad›r. Radyasyon teknolojisi kullan›larak geliﬂtirilen yeni ar›tma metoduyla SO2 ve NOx gazlar› depolanmadan do¤rudan santral bacalar›ndan çevreye at›l›rken ar›tmalar› yap›lmaktad›r. Radyasyon teknolojisi
yöntemiyle bu iﬂlem gerçekleﬂtirildi¤inde, hem yüksek verimde SO2 ve NOx gazlar›n›n atmosfere kat›lmas› önlenmekte hem de yüksek kalitede SO42- ve NO3- gübreleri yan ürün olarak elde edilmektedir.
Radyasyonla Sterilizasyon: Günümüzde geliﬂmiﬂ ülkelerde tek kullan›ml›k t›bbi ürünlerin sterilizasyonunda yaklaﬂ›k %50-60 oran›nda radyasyon teknolojisi kullan›lmaktad›r. Yap›lan iﬂlemde çevreye toksik gaz sal›nmad›¤›, iﬂçi sa¤l›¤› aç›s›ndan güvenli ve çevre dostu bir iﬂlem oldu¤u ve bugün dünyada güvenle kullan›lmas›na baﬂvurulan tek sterilizasyon yöntemi oldu¤u kabul edilmektedir. Bu yöntemle en çok sterilizasyonu yap›lan ürünler; ameliyat iplikleri, sarg› bezleri, gaz bandajlar›, diﬂçi malzemeleri, cerrahi eldivenler, laboratuvar malzemeleri, göz damlas›, enjektör ve i¤neleri örnek olarak verilebilir.
G›da Iﬂ›nlanmas›: G›dalar›n depolanma süresinin uzat›lmas›, bozulmalar›n›n geciktirilmesi amac›yla ›ﬂ›nlama iﬂlemine 1960’l› y›llarda baﬂlanm›ﬂt›r. Bugün konu ile ilgili araﬂt›rmalar halen devam etmektedir. G›da ›ﬂ›nlamas› ile ilgili süreçler aç›kland›ktan ve bu yöntemin güvenirlili¤i ispatland›ktan sonra pek
çok ülkede g›da sterilizasyonu amac›yla kullan›m›n› kabul edilmiﬂtir.
Çal›ﬂma kapsam›nda Lise 2. s›n›fta radyoaktivite konusunu iﬂlemiﬂ ö¤rencilerin radyoaktivite konusundaki bilgileri araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ö¤rencilere uygulanan 20 soruluk RBT, kavramsal bilgi gerektiren 17 soru
ve matematiksel iﬂlem gerektiren 3 soruyu içermektedir. Grafik 1’ de çal›ﬂmaya kat›lan Lise 2. s›n›f ö¤rencilerinin baﬂar› yüzdeleri görülmektedir. Ö¤rencilere uygulanan 20 soruluk RBT sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde ö¤rencilerin baﬂar›lar› %90.8-%31.1 aral›¤›nda bulunmuﬂtur. 9. 17. ve 19. sorularla ilgili do¤ru cevap
yüzdeleri ise %33-%31 aral›¤›ndad›r. 9. soruda, beta ›ﬂ›mas› yapan atomun çekirde¤inde nötron protona dönüﬂürken bir elektron meydana gelir ve oluﬂan elektron ›ﬂ›n ﬂeklinde d›ﬂar› at›l›r buna beta ›ﬂ›n› denilmektedir.Ö¤renciler bu soruya genellikle do¤ru cevap verememiﬂlerdir. Bu da beta ›ﬂ›mas›na ait mekanizmay›
bilmediklerini aç›klamaktad›r. 19. soruda radyoaktif maddelerin aktiviteleri birim zamanda yayd›klar› ›ﬂ›ma
say›s› ile ölçülmektedir. Aktivite radyoaktif maddenin cinsine ve kütlesine ba¤l›d›r. Bu soruya verilen do¤ru cevap yüzdesinin az olmas› ö¤rencilerin aktivite hakk›ndaki bilgilerinin eksik oldu¤unu göstermektedir.
17. soruda; yar› ömür radyoaktif bir maddenin her an var olan miktar›n›n yar›s›n›n bozunmas› için geçen sü-
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redir ve maddenin kararl›l›¤›na ba¤l› olup ay›rt edici bir özelliktir. Bu soruya verilen do¤ru cevap oran›n›n
az olmas›n›n nedeni, ö¤rencilerin yar›lanma süresi ile maddenin kütlesi aras›nda bir iliﬂkinin oldu¤unu sanmalar›ndan ileri gelmektedir. Ö¤renci baﬂar›s›n›n %50 nin alt›nda olan 12. soruda; radyoaktif bir çekirdek
bir alfa 2 beta ›ﬂ›mas› sonucu kendi izotopuna dönüﬂür.Ö¤rencilerin ço¤unlu¤u izotop kavram›n› ve alfa, beta ›ﬂ›nlar›n›n özelliklerini iyi bilmediklerinden bu soruya verilen do¤ru cevap oran› %40.2 dir. 2. soruda;
kimyasal tepkimelerde atomlar›n çekirdekleri bozunmaz.Radyoaktiflik atomun çekirde¤i ile ilgilidir.Radyoaktif bir element bileﬂik yapt›¤›nda çekirde¤i bozunmayaca¤›ndan radyoaktif özelli¤i de de¤iﬂmez.Bu bilgiler ö¤renciler taraf›ndan iyi bilinmedi¤inden bu soruya verilen do¤ru cevap yüzdesi %47.3 tür.
Ö¤rencilerin radyoaktivite konusu ile ilgili bilgilerinin yaln›zca ders kitaplar›nda yer alan konularla s›n›rl› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂmada ö¤rencilerin radyasyon teknolojisi kavram›n› do¤ru olarak aç›klayamad›klar› ve radyasyon teknolojisinin hangi alanlarda kullan›ld›¤› konusunda örnekler veremedikleri saptanm›ﬂt›r.

Grafik 1: Lise 2 S›n›f Ö¤rencilerinin Radyoaktivite Bilgi Testi Baﬂar› Yüzdeleri

4.TARTIﬁMA VE ÖNER‹LER

Bu çal›ﬂmada Lise 2 Kimya program›nda yer alan radyoaktivite ünitesinin de¤erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r. Elde edilen sonuçlardan, ders kitaplar›nda ünitede yer alan konulara radyasyon teknolojisi konusunun da
ilave edilmesi gere¤i aç›klanarak önerilmiﬂtir. Radyoaktivite konusunun ö¤retilmesi ile ilgili yap›lan araﬂt›rmalar incelendi¤inde ortaya ç›kan sonuçlar, tüm araﬂt›rmalarda hemen hemen benzerdir. Pek çok araﬂt›rmada, radyoaktivite ünitesinin ö¤retmenler taraf›ndan yeterince anlat›lamad›¤› ve ders kitaplar›nda yeterinde yer verilmedi¤i vurgulanm›ﬂt›r (Welch and Mossman, 1994; Atwood and Sheline 1989; Ronneau, 1990).
Ö¤rencilere uygulanan 20 soruluk RBT sonuçlar› de¤erlendirildi¤inde ö¤rencilerin do¤ru cevaplama
de¤erleri tüm sorular için, %90.8-%31 ve 9. 17. ve 19. sorular için ise %33-%31 aral›¤›nda bulunmuﬂtur.
Ö¤rencilerin 9. sorudaki beta ›ﬂ›mas›na ait mekanizmay› tam olarak bilmedikleri; 19. soruda radyoaktif
maddelerin aktiviteleri hakk›ndaki bilgilerinde eksiklikler oldu¤u; 17. soruda, yar›lanma süresi ile maddenin kütlesi aras›nda bir iliﬂkinin varl›¤›n› düﬂündükleri ;12. soruda, izotop kavram›n›, alfa ve beta ›ﬂ›nlar›n›n özelliklerini tam olarak bilmedikleri ve 2. soruda, radyoaktiflik kavram›na iliﬂkin bilgilerinde eksiklikler oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Ö¤rencilerin radyoaktivite konusu ile ilgili bilgileri, yaln›zca ders kitaplar›nda yer alan konularla s›n›rl› oldu¤u belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂmada ö¤rencilere sorulan radyasyon teknolojisi kavram›n›n ve hangi alanda kullan›ld›¤›n›n ö¤renciler taraf›ndan bilinmedi¤i ve örnekler veremedikleri saptanm›ﬂt›r.Radyasyon ve
radyasyon kaynaklar›yla iç içe yaﬂamam›za ve bunlardan çok büyük faydalar edinmemize ra¤men, bu ko-
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nuda haf›zalarda kalan, genelde olumsuz yanlar›d›r. Toplumlar, radyasyon uygulamas›ndan çok büyük avantajlar sa¤lar ve kullan›m›ndan da vazgeçemez (Yülek, 1992; Ronneau,1990).
Lise müfredat›nda radyoaktivite konusu önemli bir konudur. Deney amaçl› cihazlar çok pahal› ve s›n›flar kalabal›k oldu¤undan, radyoaktivite ünitesi daha çok, ö¤retmen taraf›ndan sunuﬂ yoluyla ö¤retilmektedir. Dolay›s›yla bu konunun anlat›m› süresinde ö¤renciler pasif bir rol üstlenmektedirler. Uygulamalar›n
bilgisayar destekli olarak yap›lmas› konunun daha iyi iﬂlenmesine olanak sa¤layacakt›r.
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EK:
RADYOAKT‹V‹TE B‹LG‹ TEST‹
1.

Aﬂa¤›daki kavramlardan hangileri radyoaktif maddelerin türüne ba¤l›d›r?
I.

Yayd›¤› ›ﬂ›nlar›n cinsi,

II. Yar›lanma süresi,
III. Birim zamanda bozunan atom say›s›,
A) Yaln›z I
2.

B) Yaln›z II

C) Yaln›z III

D) I , III

E) I , II, III

Bir X elementi do¤al radyoaktiftir. Y elementi radyoaktif de¤ildir. X ve Y den Oluﬂan XY2 bileﬂi¤i için aﬂa¤›daki yarg›lardan hangileri do¤rudur?
I.

Radyoaktiftir,

II. X ile ayn› tür ›ﬂ›malar yapar,
III. Yar›lanma süresi X e eﬂittir.
A) Yaln›z I
3.

B) Yaln›z II

C) II , III

D) Yaln›z III

E) I , II, III

Bir radyoaktif maddenin radyoaktif özelli¤ini aﬂa¤›daki olaylardan hangisi de¤iﬂtirir?
A) Is›t›lmas›
B) Gaz haline getirilmesi
C) Bir asitle kimyasal tepkimeye girmesi
D) Atom çekirdeklerinin nötron yakalamas›
E) Oksitlenmesi

4.

Do¤al radyoaktif maddelerin genel özelliklerine aﬂa¤›daki ifadelerden hangisi uymamaktad›r?
A) Çekirdekleri karars›zd›r
B) Iﬂ›ma yaparak bozunurlar
C) Do¤ada miktarlar› zamanla tükenir
D) Bozunarak daha kararl› çekirdeklere dönüﬂürler
E) Radyoaktif özellikleri, s›cakl›k, bas›nç gibi d›ﬂ faktörlerden etkilenmezler

5.

Çekirdek tepkimeleri için aﬂa¤›daki ifadelerden hangisi yanl›ﬂt›r?
A) Atom çekirde¤inde proton say›s› azalabilir
B) Atom çekirde¤inde nötron say›s› azalabilir
C) Atom çekirde¤inin enerjisi azalabilir
D) Atom çekirde¤i izotopuna dönüﬂebilir
E) Atom türü ve say›s› korunur

6.

Aﬂa¤›daki element atomlar›ndan hangisi 4a, 2b ›ﬂ›mas› yaparak 182Pb 82 atomuna dönüﬂür?
A) 226Rn86

7.

B) 226Ra88

C) 226Rn86

D) 210Po84

E) 224Ra88

Yar› ömrü 100 y›l olan radyoaktif elementin 400 y›l sonra yüzde kaç› bozunur?
A) 6,25

B) 42,75

C) 75,34

D) 93,75

E) 96,96
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Radyoaktif maddelerin yar›lanma süreleri için,
I.

Türüne ba¤l›d›r

II. Miktar›na ba¤l›d›r
III. Faz›na ba¤l›d›r
Yarg›lar›ndan hangileri do¤ru de¤ildir?
A) Yaln›z I
9.

B) I , III

Çekirde¤inde 1n0
mez?

1p

1+

0e
1

C) II , III

D) Yaln›z III

E) I , II , III

tepkimesi gerçekleﬂen X atomu aﬂa¤›daki olaylardan hangisini gerçekleﬂtir-

A) Beta ›ﬂ›mas› yapar
B) Çekirde¤inde 1 nötron azal›r
C) Çekirdek yükü 1 artar
D) Elektron say›s› 1 azal›r
E) Nötron say›s› proton say›s›ndan fazlad›r
10.

Yar›lanma süresi 8 gün olan radyoaktif maddenin m gram›ndan 24 gün sonra kaç gram› bozunmadan kal›r?
A) m/3

11.

B) m/4

C) m/2

D) m/8

E) m/16

Bir X atomu, s›ras›yla 1a ve 1b ›ﬂ›n› yayarsa aﬂa¤›daki olaylardan hangisi gerçekleﬂir?
A) Kütle numaras› 4, atom numaras› 1 azal›r
B) Kütle numaras› 4 azal›r, atom numaras› 1 artar
C) Kütle numaras› 1 azal›r, atom numaras› 4 artar
D) Kütle numaras› 2 artar, atom numaras› 1 azal›r
E) Kütle numaras› ve atom numaras› de¤iﬂmez

12.

Radyoaktif bir X elementinin bir atomu;
I.

1 tane α

II. 2 tane β+
III. 2 tane β–
IV. 1 β–
›ﬂ›malardan hangilerini yapt›¤›nda kendi izotopu oluﬂur?
A) Yaln›z I

B) I , II

C) I , III

13. Aﬂa¤›daki reaksiyonlardan hangisi çekirdek reaksiyonu de¤ildir?
A) 235U92
B) 207Pb82

4He
2

+ 231Th90

207Pb

C) 207Pb82 + 1n0
D)

209Bi

83

E) 9Be4 + 1H1

+2

82

+ 2e

208Pb82
205Po

84

6Li
3

4
0
+ He2 + 3e 1

+ 4He2

D) I , III , IV

E) II , III
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14.

Aﬂa¤›daki ›ﬂ›nlardan hangisini yapan bir element atomunun atom numaras› 2 artar?
A) 1α, β–

15.

231Pa

C) 2α, 1β

D) 1α, 4β

E) 4α, 2β

B) 120

C) 130

D) 160

E) 170

D) 1α, 3β

E) 3α, 1β

izotopu hangi ›ﬂ›malar› yaparsa 223Th izotopuna dönüﬂür?

A) 2α
17.

B) 1α, 2β

Yar› ömrü 40 y›l olan 100 gr radyoaktif bir elementten kaç y›l sonra 12.5 gr kal›r?
A) 110

16.
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B) 1α, 3β

C) 3α, 3β

Radyoaktif bir maddenin yar› ömrü aﬂa¤›daki özelliklerden hangisine ba¤l› de¤ildir?
I.

S›cakl›k

II. Madde miktar›
III. Maddenin fiziksel hali
A) Yaln›z I
18.

C) II ve III

D) I ve III

E) I , II ve III

Aﬂa¤›daki çekirdek olaylar›ndan hangisinde elelment atomu baﬂka bir elemente dönüﬂmez?
A) Alfa ›ﬂ›mas›

19.

B) I ve II

B) Beta ›ﬂ›mas›

C) Gama ›ﬂ›mas›

D) Pozitron ›ﬂ›mas› E) Fisyon

Radyoaktif bir elementin birim zamanda birim yüzeye yapt›¤› ›ﬂ›ma say›s›
I.

Elementin türü

II. Elementin kütlesi
III. Kayna¤›n yüzeye uzakl›¤›
Faktörlerinden hangisine ba¤l›d›r?
A) I ve II
20.

B) II ve III

C) I ve III

D) I , II ve III

E) Yaln›z III

Do¤al radyoaktif bozunmaya u¤rayan bir X elementinin belirli bir süre sonra hangi özelliklerinden azalma olur?
I.

Yar›lanma süresi

II. Atom say›s›
III. Enerjisi
IV. Kütlesi
A) Yaln›z II

B) I , III

C) Yaln›z IV

D) II , III , IV

E) Hepsi

