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ÖZET: Bu çal›şman›n amac› lise öğrencilerinin foto-

sentez ve bitkilerde solunum konular›nda sahip olduklar›

kavram yan›lg›lar›n› belirlemektir. Çal›şmaya 63’ü lise 1,

67’si lise 2 ve 68’i  lise 3 olmak üzere toplam 198 öğrenci

kat›lm›şt›r. Öğrencilerin konu ile ilgili kavram yan›lg›lar›n›

belirlemek amac›yla aç›k uçlu, doğru-yanl›ş ve çoktan seç-

meli sorulardan oluşan “Fotosentez Kavram Testi” gelişti-

rilmiştir.  Sonuçlar, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun

fotosentezin bir gaz değişim işlemi olduğu, fotosentez so-

nucunda enerji üretildiği, bitkinin besinini topraktan ald›ğ›,

bitkilerin sadece geceleri solunum yapt›ğ› ve fotosentezin

solunumun tersi olduğu gibi bilimsel olarak kabul edilme-

yen düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: fotosentez, kavram yan›lg›lar›,

fotosentez kavram testi.

ABSTRACT: In this study a cross-age study was con-

ducted to investigate high school students’ understanding

of photosynthesis and respiration in plants. A total of 198

students, 63 from ninth grade, 67 from tenth grade, and 68

from eleventh grade, was participated in the study. Stu-

dents’ misconceptions were identified by using Photosynt-

hesis Concept Test, including  open-ended, true-false and

multiple choice type questions. Results revealed that most

of the participants held misconceptions related to the con-

cept under investigation, such as “photosynthesis is a gas

exchange process”, “photosynthesis is an energy producing

process”, “plants take their food from the soil”, “plants res-

pire only at night” and “photosynthesis is the reverse of res-

piration”.

Keywords: photosynthesis, misconception, photosynthesis

concept test.

1. GİRİŞ

Öğrenciler, fen kavramlar›yla ilgili değişik

deneyim, fikir ve inan›şlara sahip olarak eğitim-

lerine başlar. Çoğunlukla öğrencilerin kendi ken-

dilerine deneyimleri sonucu edindikleri bilgiler

genellikle bilimsellikten uzak olup kavram yan›l-

g›s› olarak adland›r›l›r. Diğer bir deyişle, kavram

yan›lg›lar› öğrencilerin bilimsel olarak kabul edi-

len kavramlara alternatif olarak geliştirdikleri

kavramlard›r. Öğrencilerin deneyimleri sonucu

edindikleri bu alternatif kavramlar yeni konula-

r›n anlaş›lmas›nda zorluk yaratmakta ve anlaml›

öğrenmeyi önemli ölçüde engellemektedir. An-

laml› öğrenme, öğrencilerin yeni öğrendikleri

kavramlar ile daha önce sahip olduğu kavramlar

aras›nda doğru bir ilişki kurduklar› zaman ger-

çekleşmektedir. Böylece öğretimle gelen yeni

bilgi, var olan eski bilgilerle ilişkili hale getirilip

konu hakk›ndaki bilgi birikimi geliştirilmektedir.

Çal›şmalar, kavram yan›lg›lar›n›n kal›c› ve yay-

g›n olmas›ndan dolay› geleneksel öğretim yön-

temleri ile giderilmesinin  güç olduğunu ayn› za-

manda öğrencinin doğru kavramlar› geliştirme-

sinde de yeterli olmad›ğ›n› göstermiştir. 

Fotosentez konusu  biyoloji öğretim progra-

m›n›n   önemli ve kavramas› güç olan konular›

aras›nda yer almaktad›r (Finley, Stewart, and

Yarroach, 1982).  Bu nedenle bu konunun an-

laml› bir şekilde kavranmas›nda yaşanan zorluk-

lar, öğrencilerde kavram yan›lg›lar›n›n doğmas›-

na neden olmaktad›r. Öğrencilerin fotosentez

konusundaki kavram yan›lg›lar› değişik ülkeler-

deki bir çok araşt›rmac› taraf›ndan incelenmiş ve

öğrencilerin eğitimleri boyunca bu konuda kav-

ram yan›lg›lar›na sahip olduğu saptanm›şt›r

(Bell 1985; Wandersee 1985; Haslam ve Tre-
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agust 1987; Eisen ve Stavy 1988;  Anderson,

Sheldon, ve Dubay 1990; Waheed ve Lucas

1992; Smith ve diğerleri, 1993; Amir ve Tamir,

1994; 1995; Hazel ve Prosser, 1994;  Canal,

1999; Mason ve Boscolo, 2000; Çapa, 2000;

Mikkila, 2001). Bell 1985 y›l›nda yapt›ğ› bir ça-

l›şmas›nda öğrencilerin en çok bitkinin besinini;

fotosentez olay›nda klorofilin rolünü ve besin,

sindirim ve enerji aras›ndaki ilişkiyi anlamada

zorland›ğ›n› belirtmiştir. Bu bağlamda öğrenci-

lerin kavram yan›lg›lar›n›n ve bu yan›lg›lar›n ne-

denlerinin saptanmas› büyük önem taş›maktad›r. 

2. YÖNTEM

Çal›şman›n amac› lise öğrencilerinin foto-

sentez ve bitkilerde solunum konular›ndaki kav-

ram yan›lg›lar›n› saptamakt›r. Bu konunun seçil-

mesindeki neden, fotosentez konusunun ilköğre-

timin birinci kademesinden başlayarak 11. s›n›-

fa gelinceye kadar her kademede okutulmas›, bi-

yoloji öğretim program›nda yer alan diğer konu-

larla olduğu kadar fizik ve kimya konular› ile de

ilişkili olmas›d›r. 

2.1. Örneklem 

Çal›şmaya 63’ü  lise 1, 67’si lise 2 ve 68’i  li-

se 3 öğrencisi olmak üzere toplam 198 öğrenci

kat›lm›şt›r.

2.2. Veri Toplama Arac›

Araşt›rmada kullan›lan test ilgili kaynakça

taranarak oluşturulmuştur. Bu test alt› aç›k uçlu,

onbir doğru-yanl›ş ve sekiz çoktan seçmeli soru

içermekte olup öğrencilerin hem fotosentez ve

bitkilerde solunum konusunu ne derece anlad›k-

lar›n› ölçmek hem de kavram yan›lg›lar›n› sapta-

mak üzere tasarlanm›şt›r. 

3. BULGU VE YORUMLAR

Fotosentez konusunun  ilköğretimin  birinci

kademesinden başlayarak öğretilmesine rağmen,

bu araşt›rman›n sonuçlar› öğrencilerin fotosen-

tez ile ilgili temel kavramlar› anlaml› bir şekilde

öğrenemediğini ve birçok kavram yan›lg›s›na

sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 1).

Örneğin, “fotosentez nedir?” sorusuna veri-

len yan›tlardan, öğrencilerinin fotosentez ile bit-

kinin kendi besinini kendi üretmesi aras›nda bir

ilişki olduğunu anlad›klar› ancak besinin nas›l

üretildiği ve bu besinin ne olduğu hakk›nda ek-

sik ve doğru olmayan bilgilere sahip olduklar›

saptanm›şt›r. Baz› öğrencilere göre fotosentez

bitkilerin,

• glikozu,  güneş ›ş›ğ›n›, klorofili ve karbon

dioksiti kullanarak bunlar› besine çevirme-

sidir.

• güneş ›ş›ğ›, CO2 ve gerekli besinlerle ken-

di besinini yapmas›d›r.

• güneş ›ş›ğ› yard›m›yla beslenmesidir.

• yemek yapmas›d›r.

• güneş ›ş›ğ›n› besine çevirmesidir.

Bu sonuçlar öğrencilerin glikoz ve besin kav-

ramlar›n› farkl› olarak alg›lad›klar›n› göstermek-

tedir.  Dolay›s›yla su, mineral ve gübre gibi d›-

şar›dan al›nan maddeler bitkinin besini olarak

tan›mlanmakta ve bitkilerin besinini topraktan

ald›ğ› yarg›s›na var›lmaktad›r (Tablo 1). Öğren-

cilerin “bitkinin besini nedir?” sorusuna verdik-

leri yan›tlar şöyle s›ralanabilir: 

• bitkinin besini toprakt›r çünkü bitki suyu

ve mineralleri topraktan al›r.

• inorganik maddeler bitkinin besinidir. 

Bu öğrenciler bitkilerin de hayvanlar gibi

çevresinden ald›ğ› maddelerle beslediklerini dü-

şünmektedir. Öğrenciler aras›nda yayg›n olan bu

görüş, bitkilerin kendi besinini kendisinin üret-

mesi kavram›n›n anlaş›lmas›n› büyük ölçüde en-

gellemektedir. Bu nedenle konunun öğretilmesi

s›ras›nda bitki ve hayvanlar›n beslenmesi aras›n-

daki fark›n vurgulanmas› bu kavramlar›n daha

iyi anlaş›lmas›nda  yarar sağlayacakt›r. Bu so-

nuçlardan öğrencilerin bitkilerin üretici olduğu-

nu bilmekle beraber ne ürettiklerinin fark›nda

olmad›klar› anlaş›lmaktad›r. 
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Tablo 1. Lise Öğrencilerinin Fotosentez ve Bitkilerde Solunun Konular›ndaki Ortak Kavram Yan›lg›-

lar›

Kavram Yan›lg›lar›

Fotosentezin Tan›m›
Fotosentez yeşil bitkilerin solunumudur.

Fotosentez bitkilerin oksijen kullanarak yapt›ğ› solunumdur.

Fotosentez bitkilerin karbon dioksit kullanarak yapt›ğ› solunumdur.

Yeşil bitkiler fotosentez yolu ile güneş ›ş›ğ›n› besine çevirir.

Yeşil bitkiler fotosentez yaparak su ve karbon dioksiti oksijene çevirir.

Bitkiler fotosentez yoluyla oksijeni karbon dioksite çevirir.

Bitkiler fotosentez yoluyla karbon dioksiti oksijene çevirir

Fotosentez bitkilerin enerji ürettiği bir işlemdir.

Fotosentez bitkilerin oksijen alarak besinlerini ürettiği bir işlemdir.

Fotosentez bir gaz değişim işlemidir.

Fotosentez besin transferidir.

Fotosentez bitkinin CO2 ve güneş ›ş›ğ›n› kullanarak, su ve besin üretmesidir. Besini yer, suyu içer.

Bitkiler suyu, oksijeni, ›ş›ğ› ve topraktan ald›klar› maddeleri fotosentez yaparak enerjiye ve karbon

dioksite çevirir.

Fotosentzin yeşil bitkiler için en önemli faydas› enerji üretimidir, çünkü fotosentez bitkinin gelişme-

si için gereken enerjiyi sağlar.

Fotosentez sonucununda karbon dioksit, yeşil yapraklar, ve klorofil üretilir. 

Bitkinin Besini
Bitkinin besini toprakt›r. 

Mineraller, su, karbon dioksit, ›ş›k enerjisi ve güneş bitkinin besinidir

İnorganik moleküller bitkinin besinidir.

Amino asitler ve azot bitkinin besinidir.

Gübre bitkinin besinidir.

Bitkilerde Solunum
Bitkiler, geceleri ›ş›k enerjisi olmad›ğ› zaman solunum yapar.

Bitkiler gündüzleri fotosentez, geceleri ›ş›k enerjisi olmad›ğ› zaman solunum yapar.

Bitkiler gündüzleri solunum yaparken karbon dioksit al›r ve oksijen verir; geceleri ise oksijen al›p

karbon dioksit verir.

Bitkiler gündüzleri oksijen al›p karbon dioksit vererek solunum yapar.

Solunum bir gaz değişim işlemidir.

Bitkiler güneş ›ş›ğ› olduğu zaman solunum yapar.

Bitkiler solunum yapmaz.

Bitkiler çoğunlukla gündüzleri solunum yapar.

Fotosentez bitkilerin gündüz yapt›ğ› solunumdur.  Güneş enerjisi olmad›ğ› zaman işlem tersine döner

Bitkilerde solunum yapraklarda gerçekleşir çünkü sadece yapraklar gaz değişimi için gerekli olan gö-

zeneklere (stoma) sahiptir.

Fotosentez ve solunum bir birinin tersi işlemlerdir.
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Öğrencilerin anlamada zorland›klar› diğer bir

kavram ise fotosentezin amac›d›r. Öğrencilerin

büyük bir k›sm› fotosentezi bir gaz değişim işle-

mi olarak alg›lamaktad›r. Öğrencilerin konu ile

ilgili fikirleri aşağ›da verilmiştir: Fotosentez,

• yeşil bitkilerin atmosferdeki dengeyi (can-

l›lar›n yaşam dengesini) sağlayabilmek

için oksijen üretmeleridir. Bu oksijende di-

ğer canl›lar taraf›ndan yaşam kaynağ› ola-

rak kullan›l›r.

• bitkilerin CO2 al›p, O2 vererek solunum

görevini yerine getirmesidir.

• yeşil bitkilerin solunum yapmas›d›r.

• yeşil bitkilerin ayd›nl›k ortamda su, mine-

raller ve CO2 alarak bunlar› oksijene çevir-

mesidir. Karanl›k ortamda oksijen al›n›p

CO2 verilir.

• bitkilerin güneş ›ş›ğ›n› gördüklerinde al-

d›klar› karbon dioksiti oksijen olarak aç›ğa

ç›karmas›d›r.

• bitkinin gün ›ş›ğ›nda yapt›ğ› solunumdur.

• bitkilerin yapt›ğ› oksijenli solunumdur.

Bu sonuçlardan anlaş›ld›ğ› üzere baz› öğren-

ciler bitkilerin oksijen üretmek için fotosentez

yapt›ğ›n› düşünmektedir. Oksijenin bir yan ürün

olduğunu alg›layamamaktad›rlar. Bu kavram ya-

n›lg›lar› büyük bir olas›l›kla öğrencilerin foto-

sentezin tan›m›n› sadece formülünü ezberleye-

rek anlamaya çal›şmalar›ndan kaynaklanmakta-

d›r. 

Öğrencilerin fotosentez kavram›n› nas›l alg›-

lad›klar› yaş gruplar›na göre incelenecek olursa,

s›n›flar ilerledikce öğrencilerinin fotosentezin

tan›m›na güneş ›ş›ğ›, oksijen, karbon dioksit, su,

klorofil ve besin gibi kavramlar›n yan›s›ra, ener-

ji değişimi, ›ş›k enerjisinin kimyasal enerjiye

çevrilmesi, glikoz, inorganik ve organik gibi

kavramlar›, fotosentezin kimyasal bir reaksiyon

olduğunu ve sadece yeşil bitkilerin değil baz›

bakterilerin de fotosentez yapt›klar›n› ekledikle-

ri saptanm›şt›r. 

Öğrencilere ayr›ca Mason and Boscolo

(2000) taraf›ndan  ‘transfer sorusu’ olarak adlan-

d›r›lan ve daha önce öğrendikleri bilgilerin foto-

sentez ile ilgili kavramlar› aç›klamak için kulla-

nabilme yeteneklerini ölçen bir soru sorulmuş-

tur: Mantar bir bitki midir? Neden? Altm›şüç li-

se 1 öğrencisinden sadece onüçü mantar›n bir

bitki olmad›ğ›n› belirtmiştir. Fakat 13 öğrenci-

den sadece sekizi  “fotosentez yapamaz ve besi-

nini üretemez” yan›t›n› vermiştir. Ancak man-

tarlar›n “üretici” olmad›klar› konusunda bir yo-

rumda bulunmam›şlard›r. Altm›şyedi Lise 2 öğ-

rencisinin 50’si (%74) ve 68 lise 3 öğrencisin-

den 49’u (72%) soruyu doğru yan›tlarken nede-

nini bilenlerin say›s› lise 2’ lerde 8, lise 3’ lerde

ise sadece 27’dir. Lise 3 öğrencileri diğer öğren-

cilerden farkl› olarak soruyu aç›klarken mantar-

lar›n “heterotrof” canl›lar olduğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin yan›tlar› şöyle s›ralanabilir:

Mantar,

• bitkidir, fakat klorofili yoktur.

• bakteridir çünkü sporla çoğal›r.

• renksiz bir bitkidir.

• bitkidir fotosentez yapar.

• bitkidir çünkü yap›lar›nda bitki hücresinin

yap›lar› görülür (Hücre duvar› gibi). 

• tek hücreli bir hayvand›r.

Çoğu lise 1ve 2 ögrencisi, mantarlar› d›ş gö-

rünüşlerine (gövdesi ve kökü vard›r, hareket

edemez, toprakta yetişir), hücre yap›lar›na, klo-

rofil içerip içermediğine ve üreme şekline  göre

grupland›rarak bitki olup olmad›ğ›na karar ve-

rirken, lise 3 öğrencileri  beslenme şekillerini

dikkate alm›şt›r. Bu sonuçlar öğrencilerin daha

önce edindikleri bilgileri yeni karş›laşt›klar› du-

rumlara entegre etmekte zorland›klar› ve sahip

olduklar› yanl›ş kavramlar›n yeni kavramlar›n

anlaş›lmas›n› zorlaşt›rd›ğ›n› göstermektedir.

Öğrencilerin kavram yan›lg›s›na sahip oldu-

ğu bir diğer kavram ise bitkilerde solunum ko-

nusu ile ilgilidir. Öğrencilere bitkiler ne zaman

solunum yapar diye sorulduğunda baz› öğrenci-

ler bitkilerin solunum yapmad›ğ›n› belirtmiştir.

Bitkiler her zaman solunum yapar doğru yan›t›-

n› verenlerin ise bu konuda başka kavram yan›l-

g›lar›na sahip olduğu saptanm›şt›r: 

Bitkiler her zaman solum yapar,
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• fakat sabah CO2 al›r O2 verir, akşamlar› da

O2 al›p CO2 verir.

• akşamlar› CO2, sabahlar› O2 aç›ğa ç›kar›r-

lar.

• geceleri CO2 al›p O2 verir, gündüzleri ise

O2 al›p CO2 verir.

• çünkü hava almayan çiçek yaşayamaz.

• gündüz insanlar›nkinin tam tersini, gece

ise insanlar›nkinin ayn›s›n› yaparlar.

• geceleri karbon dioksitli, gündüzleri oksi-

jenli solunum yaparlar.

• ama karanl›kta fotosentez yapmad›ğ›ndan

solunum o zaman meydana geliyormuş gi-

bi olur.

Bitkiler solunum yapar diyenlerin büyük bir

çoğunluğu bitkilerin geceleri solunum yapt›ğ›

görüşünde birleşmişlerlerdir. Baz› yan›tlar şöyle

s›ralanabilir:

Bitkiler,

• karanl›k ortamlarda solunum yapar.

• geceleri solunum yapar, O2 al›p CO2 verir.

Bu yüzden çiceklerin kapal› ortamlarda

bulunmas› sak›ncal› olabilir (örneğin yatak

odalar›nda).

• geceleri solunum yapar. Gün ›ş›ğ› olduğu

zaman fotosentez yapar.

• geceleri fotosentez yapmad›ğ› zamanlarda

solunum yapar.

• sabaha karş› solunum yapar.

Diğer yan›tlar ise şöyledir:

• bitkiler karbon dioksite ihtiyac› olduğu za-

man solunum yapar.

• bitkiler güneş olduğu zaman, sabahlar› so-

lunum yapar.

• bitkiler belli zamanlarda solunum yapar.

• bitkinin çeşidine, özelliklerine ve mevsim-

lere göre değişir.

• bitkiler genelde geceleri solunum yapar.

• bitkiler solunum yapmaz. Onlar oksijen

üretir.

• bitkilerin solunumu fotosentezdir.

• solunum s›ras›nda oksijen al›n›p karbon di-

oksit verilir cümlesi sadece hayvanlar için

geçerlidir.

Bu yan›tlar her seviyedeki öğrencilerin foto-

sentez ve solunumun ayn› anda olamayacağ›,

bitkilerde ve insanlardaki (hayvanlar) solunu-

mun birbirinden farkl› olduğu, bitkilerin karbon

dioksit al›p oksijen vererek solunum yapt›ğ›, so-

lunumun oksijenin al›n›p karbondioksitin veril-

diği bir gaz değişim işlemi olduğu ve bitkilerin

geceleri solunum yapt›ğ› gibi yanl›ş bilgilere sa-

hip olduğunu göstermektedir. Bu çal›şma öğren-

cilerin solunum konusunu da yeterince anlama-

d›klar›n› ortaya koymaktad›r (Tablo 1). Ayr›ca

birçok öğrenci yapraklarda gaz değişim işlemi-

nin gerçekleştiği gözeneklerin bulunmas›ndan

dolay› bitkilerdeki solunumun yapraklarda ger-

çekleştiği kan›s›na varm›şt›r (Tablo 2). Solunu-

mun amac›n›n enerji üretmek olduğu ve solunu-

mun hücrelerde gerçekleştiği çok az öğrenci ta-

raf›ndan anlaş›lm›şt›r. Öğrencilerin bu konudaki

kavram yan›lg›lar›n›n en önemli nedenlerinden

biri ders kitaplar›d›r. Baz› kitaplar “yaprak bitki-

nin solunum organ›d›r. Gözenek ad› verilen de-

liklerden oksijen al›p karbon dioksit vererek bit-

kinin solunum yapmas›n› sağlar,” “Besin yap-

ma, solunumun tersi bir olayd›r. Solunumda ok-

sijen tüketilip karbon dioksit üretilirken, besin

yapmada karbon dioksit tüketilip oksijen üreti-

lir.”  gibi bilimsel görüşlerle bağdaşmayan cüm-

leler içermektedir. Bunun yan›s›ra baz› kitaplar-

da fotosentez ve solunum konular› tablolar ha-

linde karş›laşt›r›lmaktad›r. Bu tür yaklaş›mlar

kavram yan›lg›lar›n›n oluşmas›na neden olmak-

tad›r.

Tablo 2’den de görüldüğü gibi bir üst s›n›fa

geçildiğinde doğru cevap say›s› artmakta ve

kavram yan›lg›lar› azalmaktad›r. Önceki dönem-

lerde al›nan derslerin kavramlar›n anlaml› bir şe-

kilde öğrenilmesinde etkili olmas›na karş›n öğ-

renciler aras›nda yayg›n olan bitkilerin gece so-

lunum yapmas›, bitkinin besinini topraktan al-

mas›, gibi baz› kavram yan›lg›lar› her seviyede-

ki öğrencide büyük oranda devam etmektedir.  
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Sonuç olarak diyebiliriz ki, s›n›f düzeyi ne

olursa olsun fotosentez ve bitkilerde solunum

konusundaki baz› kavram yan›lg›lar›n›n öğren-

ciler aras›nda yayg›n ve kal›c› olmakta ve kolay-

l›kla giderilememektedir (Tablo 2). 

4. TARTIŞMA

Bu araşt›rmada değişik s›n›fta okuyan lise

öğrencilerinin fotosentez ve bitkilerde solunum

konular›ndaki kavram yan›lg›lar› saptanm›şt›r.

Çal›şma sonucu saptanan “bitkiler besinini top-

rak al›r”, “bitkiler geceleri solunum yapar”, “fo-

tosentez bir gaz değişim işlemidir” ve “fotosen-

tez sonunda enerji üretilir” gibi kavram yan›lg›-

lar›, yurt d›ş›nda yap›lan çal›şmalarla belirlenen

kavram yan›lg›lar› ile benzerlik göstermektedir.

Bu da kavram yan›lg›lar›n›n öğrenciler aras›nda

ne kadar yayg›n olduğunu, yaş ve ülke fark› gö-

zetmeksizin değişmediğini kan›tlamaktad›r. 

Saptanan kavram yan›lg›lar›n›n nedenlerin-

den biri bilimsel anlamda kullan›lan dil ile gün-

lük yaşamda kullan›lan dilin birbirinden farkl›

olmas›d›r. Bu duruma örnek olarak  “solunum”

ve “nefes al›p verme” gibi kavramlar› gösterebi-

liriz Solunum günlük hayatta nefes al›p verme

ile ayn› anlamda kullan›lmaktad›r. Öğrencilerin

%80’inden fazlas› solunumu bir gaz değişim iş-

lemi olarak tan›mlamaktad›r (Tablo 2). Diğer bir

neden ise öğrencilerin günlük hayatlar›nda edin-

dikleri deneyimleridir. Örneğin, bitkiler besinini

topraktan al›r, bitkiler geceleri solunum yapar,

yatak odalar›nda çiçek bulundurulmamal›d›r,

gübre bitkinin besinidir gibi bilimsel olmayan fi-

kirler öğrencilerin günlük yaşamlar›nda edindik-

leri tecrübelerden kaynaklanmaktad›r. Lise 1 öğ-

rencilerinin yaklaş›k %70’i, lise 2 öğrencilerinin

%58.2’si ve lise 3 öğrencilerinin %50’si bitkinin

besinini karbon dioksit, gübre ve mineraller ola-

rak tan›mlamaktad›r. Bitkilerin geceleri solu-

num yapt›ğ› görüşü ise lise 1 öğrencilerinin %

55.5’i, lise 2 öğrencilerinin %45.3’ü  ve lise 3

öğrencilerinin %22’si taraf›ndan paylaş›lmakta-

d›r.

Diğer taraftan, ünitelerin birbirleriyle yak›n-

dan ilişkili olmas› öğrencilerde var olan kavram

yan›lg›lar›n›n bir başka nedenidir. Konular› bir-

birleriyle doğru olarak ilişkilendiremeyen öğ-

renciler, baz› temel kavramlar› anlamakta zor-

lanmaktad›r. Dolay›s›yla ders kitaplar› bu aç›dan

tekrar değerlendirilmeli ve konular aras› bütün-

lük sağlanmal›d›r. Biyolojide bir çok kavram

birbiriyle yak›ndan ilişkilidir.  Bir konunun an-

laş›lmas› başka bir konunun öğrenilmesinde et-

kili olmaktad›r.  Bundan dolay› konular aras›n-

daki bütünlüğün sağlanamamas› bir sonraki ko-

nunun anlaş›lmas›n› önemli ölçüde engellemek-

tedir. Waheed ve Lucas (1992), fotosentezin

kavranmas› zor bir konu olduğunu, ekolojik, bi-

yokimyasal, anatomik-fizyolojik ve enerji deği-

şimi gibi boyutlar içerdiğini ve herbir boyutun

Tablo 2. Öğrencilerde Saptanan Kavram Yan›lg›lar›n›n Yaş Gruplar›na Göre Dağ›l›m› (%)

Kavram yan›lg›lar› Lise 1 Lise 2 Lise 3 

Solunum oksijenin al›n›p karbon dioksitin verildiği 87.3 85 82
bir gaz değişim işlemidir

CO2, H2O, gübre ve mineraller bitkinin besinidir 71.4 58.2 50

Bitkiler sadece geceleri solunum yapar 55.5 45.3 22.1

Sadece yeşil bitkiler fotosentez yapar 92.1 92.5 54.4

Fotosentez sonunda karbondioksit oksijene  çevrilir 89.9 94 80.9

Fotosentez bitkinin solunumudur 77.8 12 5.9

Fotosentez ve solunum birbirinin tersidir 71.5 71.6 72

Fotosentez sonunda enerji  üretilir 92.1 71.6 72

Bitkilerde solunum yapraklarda gerçekleşir çünkü sadece 78.1 61.2 41.1
yapraklar gaz değişimi için gerekli olan gözeneklere (stoma) sahiptir
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birbiriyle ilişkili birçok kavramdan oluştuğunu

vurgulam›şt›r. Eisen ve Stavy (1998), fotosentez

konusunda yer alan kavramlar›n anlaş›lmas›n›n

ekosistemlerde yer alan organizmalar›n aras›n-

daki ilişkinin de anlaş›lmas›n› kolaylaşt›rd›ğ›n›

belirtmiştir. Örneğin, fotosentez konusunun öğ-

renilmesi öğrencilerin üreticiler ve tüketiciler,

madde çevrimi gibi konular› iyi bir şekilde anla-

mas›na bağl›d›r. Ayr›ca fotosentez konusunun

anlaml› öğrenilmesi besin zinciri ve besin ağ›

konusunda yer alan kavramlar›n da daha iyi an-

laş›lmas›n› sağlamaktad›r. Buna ek olarak, foto-

sentez konusu fizik ve özellikle kimya derslerin-

de yer alan konularla yak›ndan ilişkilidir. Öğ-

renciler, fotosentez konusu işlenmeden önce

kimyasal reaksiyonlar, enerji, organik ve inorga-

nik moleküller konusunda bilgi sahibi olmal›d›r. 

Öğretim teknikleri  öğrencilerin sahip olduk-

lar› kavram yan›lg›lar›n› düzeltmediği sürece

yeni kavram  yan›lg›lar›n›n ortaya ç›kmas›na ne-

den olmaktad›r. Bundan dolay› kavram yan›lg›-

lar› geleneksel metotlar›n d›ş›ndaki değişik öğ-

retim metotlar› kullan›larak giderilmeye çal›ş›l-

mal›d›r. Öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu ar-

t›rmak için öğretim metotlar› öğrencilerin gün-

lük hayatlar› ile ilişkilendirilmedir. Son y›llarda

ülkemizde de yap›lan çal›şmalar, kavram harita-

lar› ve kavramsal değişim metotlar›n›n kavram

yan›lg›lar›n›n giderilmesinde etkili öğretim yön-

temleri olduğunu göstermektedir. Smith ve di-

ğerleri (1993) ve Mikkila (2001) taraf›ndan ya-

p›lan araşt›rmalar kavramsal değişim yaklaş›m›-

n›n fotosentez konusunun öğrenilmesinde etkili

olduğunu göstermiştir. 
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