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ÖZET: Bu çalışmada öğrencilerin Elektro kimya konusun-
da sahip oldukları kavram yanılgılarınm ortaya çıkarılması
amaçlaml11ştır. Bu amaçla farklı madde türlerinin kavram
yanılgılarım ortaya çıkarmada ne derece etkili olduğu araş-
lırılııııştır. Elektro kimya konusunda seçilen kavramlarla il-

gili aynı hedef davranışa yönelik birbirine denk Üç farklı

madde türünde (çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve yazılı
yoklama) Elektra Kimya Başarı Testi araştırmacılar tara-
fıııdan hazırlanmıştır. Elektra Kimya Başarı Testi, Bilimsel

İşlem Beceri Testi ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana bilim
Dalı 3. sımrta okuyan 31 öğrenciye uygulaııınıştır. Test so-

nuçları madde türünün kavram yaııılgılarım ortaya çıkar-

Illada etkili olduğunu göstet1l1iştir. Ayrıca Öğrencilerin der-
se karşı tutumları ve bilimsel işlem becerisi ilc farklı mad-
de tlirlerindeki başarıları arasında anlamlı bir ilişki gÖzlen-
ınerniş tir .

Anahtar Sözcükler: elektrokimyasal kavramlar, kavram ya-
nılgısı, kimya eğitimi

ABSTRACT: Determining the students' misconceptions
on the electrachernical topics will contribute to their suc-
cess in other cheınical topics. Different test items are emp-
loyed to lIleasure student achievement in ehemistry. "111ere-
fare, efficiency of different item lypes in deıerınining mis-
conceptions will be uscful. Three types of items (multiple
choice, items with blanks and essay) are included in the
Electrachemistry Achievement Test. In addition to the
Eleetraeheınistry Aehievement Test, the Scientific Proce-

dure Skills Test aı1d the Science Attitude Seale were admi-
nistered to 31 undergraduate studcnts in Hacettepe Univer-
siıy.The results obtained indicate that itcm lype is effective

in detennining the sludents' ınisconceptions. Also, a signi-
ficant reJationship between student~ Attitude Towards Sci-
ence, their Science Process Ski1Js and their success in dif-

ferent tcst items is not observed.

Keywords: eleetroehemieal cancepts, misconception, che-
mistry educatian

1. GIRIŞ
Kavramların öğrenilmesi için öğrencilerin,

geçmiş yaşantılarından getirdikleri bilgi, tutum,
beceri ve deneyimlerini yeni öğrenilen bilgilerle
zihinde yapılandırması gerekmektedir. Farklı zi-
hinsel yapılara sahip öğrenciler bilgiyi zihinde
oluştururkenbilimsel gerçeklere aykırı kavram-
lar geliştirebilmektedir (Yürük, Çakır ve Geban,
2000). Kimya eğitimi ile ilgili bir çok araştırma
öğrencilerin kimyanın bir çok alanında kavram
yanılgılarına sahip olduğunu göstermektedir.
Kimyanın önemli konularındanbiri olan Elektra
kimya konusunda çok sayıda kavram yanılgıla-
rının olduğu belirlenmiştir (Sanger and Green-
bowe, 1997; Garnett and Treagust, 1992, Birss
and Truax,1990; Garnett and Treagust, 1990;
Garnett and Treagust, 1992; Sanger and Green-
bowe, 1999; Geban, Ertepınar, Yayla ve Işık,
1999; Morgil, Yılmaz, Erdem ve Özcan, 2002).
Elektra kimya konusu hem öğretmenler hem de
öğrenciler tarafından anlaşılması zor olan kav-
ramları içermektedir. Dolayısıyla öğrencilerin
bu kavramları Öğrenmeleri güç olmaktadır. Ça-
lışma konusu ile ilgili araştırmalarincelendiğin-
de; Elektro kimya konusu öğretilirken öğretim-
de daha etkili öğretim yöntemlerininkullanılma-
sı gerektiği vurgulannuştır (West, 1986; AI-So-
udi, 1989). Allsop and George (1982) tarafından
yapılan çalışmada öğrencilerin standart indir-
genme potansiyellerinden yararlanarak pillerde
gerçekleşen kimyasal reaksiyonları tahmin etme
konusundazorlandıkları ve elektro kimyasal bir
hücrenin şemasını çizerken hata yaptıkları orta-
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ya çıkmıştır. Aynı çalışmada Öğrencilerin % ll'i
tuz kÖprüsünün sadece elektron akış yÖnünü be-
lirlemek için kullanıldığuıı ifade etnlişlerdir.
Ogude and Bradley (1994) tarafından yapılan di-
ğer bir çalışmada Elektro kimya konusunda öğ-
rencilerin büyük bir çoğunluğu matematiksel iş-
lem gerektiren problemleri çözmelerine rağmen
daha üst düzey bilgi ve yoruma dayalı problem-
leri çÖzen Öğrenci sayısının az olduğu vurgulan-
mıştır. Yapılan bir başka çalışmada ise A vustral-
ya'da lise Öğrencilerinin kavram yanılgllarım
ortaya çıkarmak için mülakat yÖntemi kullanıl-
mıştır. Öğrencilerin yükseltgenme-indirgenme
reaksiyonları ve elektro kimyasal hücre konula-
rında kavram yanılgılarına sahip olduğu tespit
edilmiştir (Garnett and Treagust, 1992 and Gar-
nett and Treagust 1992). Elektra kimya konusun-
da ortaya çıkan kavram yanılgılarının araştırıl-
masına yÖnelik bazı çalışmalarda da kimya müf.-
redat programının tartışılması gerektiği ifade
edilmiştir (Garnett ve Treagust, 1990). Geban ve
diğer., (ı 999) tarafından "Elektra Kimya Konu-

sunda Kavram Yanılgılarının Araştırıldığı" çalış-
mada Öğrencilere doğru-yanlış ve çoktan seçme-
ii soruları içeren test Özel bir lisede okuyan lise
üçüncü sınıf Öğrencilerine uygulanmıştır. Değer-
lendirmeler sonucunda kavram yanılgılarımn
ünite işlendikten sonrada devam ettiğini gÖster-
miştir. Öğrencilerin pillerdeki akım olaylarım
tam kavrayamadıkları, elektronların serbest hal-
de ya da iyonlarla birlikte çÖzelti içinde dolaştı-
ğını belirtmişlerdir. Sanger and Greenbowe
(1997a) tarafından yapılan çalışmanın ilk bölü-
münde elektra kimya ile ilgili kavram yarulgıları
üzerinde durulmuş ve bu kavram yamlgılarımn
olası nedenleri ele alınmış ve bunların başında da
Öğrencilerin kullandığı ders kitapları gelmekte-
dir. ikinci bÖlümünde ise bilgisayar animasyon-
ları kullanıldığında Öğrencilerin kavram yamlgı-
larının azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada
Öğrencilerin elektrolit çÖzeltiler, tuz kÖprüsü ve
iki yarı pil arasındaki elektriksel iletkenlik konu-
larına ait kavram yanılgıları ortaya çıkarılnuştır.

Özkaya (2000), tarafından Elektra kimya ko-
nusu ilc ilgili iki araştırma yapılmıştır. Birinci
araştırma Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim
Fakültesinde okuyan 92 Öğretmen adayı üzeri n-

de gerçekleştirilmiştir. Öğretmen adaylarının
Elektro kimya ilc ilgili kavram yamlgılarım or-
taya çıkarabilmek için hem kavramsal başarı tes-
ti hem de mülakat yöntemi uygulanmıştır. Öğ-
retmen adayları bir dönem boyunca elektro kim-
ya ve elektro kimya laboratuvarı dersleri almala-
rına rağmen, çalışmanın sonucunda hala çeşitli
kavram yamlgılarına sahip oldukları tespit edil-
miştir. Bu çalışmada tespit edilen kavram yaml-
gılarından bazıları: Elektronlar elektrolit içinde
hareket ederler. Çözeltide iyonların hareketi bir
elektrik akımı oluşturmaz. Standart hidrojen
elektroduna ait standart indirgenme potansiyeli-
nin sıfır olması H+ ve H2'nin kimyasal özellik-
leriyle ilgilidir. Elektronlar kattottan elektrolit
çözeltisine girerler ve elektrolit içinde hareket
ederek anoda ulaşırlar. İkinci araştırma ise; Mar-
mara Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1. Sınıfta
okuyan 70 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Kavramsal değişim metni yönteminin Öğrencile-
rin elektra kimyasal piller konusu ile ilgili kav-
ramları anlaması üzerine olan etkisini gelenek-
sel kimya anlatım yöntemiyle karşılaştırılması
yapılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda kav-
ram değişim metni yöntemiyle konuyu öğrenen
öğrencilerin elektra kimyasal pillerle ilgili kav-
ramları anlamalarına yönelik başarılarımn daha
yüksek olduğu ortaya çıknuştır (Özkaya, Üce ve
Şahin, 2000).

2. ÇAlıŞMANıN AMACı

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin elektro
kimya konusunda kavram yamlgılarımn ortaya
çıkarılmasında farklı madde türlerinin ne derece
etkili olduğunu saptamaktır. Ayrıca öğrencilere
uygulanan üç farklı madde türü ile Fen Bilgisi
Tutum Ölçeği ve Bilimsel İşlem Beceri testinin
birbirleriyle ilişkileri araştmlmıştır. Bu araştır-
ma kapsamında, aşağıda belirtilen alt problemler
üzerinde durulmuştur.

1. Öğretmen adaylarının elcktro kimya konu-
sunda sahip oldukları kavram yanılgıları
nelerdir?

2. Öğrencilerin gÖsterdikleri kavram yamlgı-
ları literatürde gözlenenlerden farklı nurur?

3. Farklı madde türlerinin öğrencilerin elekt-
ro kimya başarısı üzerine etkisi nedir?



Soru Kavram Kavram Yanıl2ısı

1 Aktit1ik Elektron venIıe eğilimi büyük olan madde kuvvetli bir yükseltgendir.

2 Aktiflik Elektron verme eğilimi fazla olan madde daha az aktiftiL

3 İndirgenme Elektran alan madde yükseltgeniL

4 Yükseltgenme Elektron veren madde indirgenir.

5 Standart pil potansiyeli İndirgenme potansiyeli küçük olan madde indirgenir.

6 Standart pil potansiyeli İndirgenme potansiyeli büyük olan anattur.

7 Yükseltgenme eğilimi Elektron alan madde yükseltgenir.

8 Derişim pili Bir pilde anotta indirgenme olurken katotta yükseltgenme olur.

9 Standart pil potansiyeli Ehuere=Eanot - Ekatot

LO Aktiflik sırası Gümüş kuvvetli bir indirgendir.

II Anat Pil kullanıldıkça anodun kütlesi artar.

12 Katot Pil kullanıldıkça katodun kütlesi azalır.

13 İndirgenme potansiyeli İndirgenme gerilimi büyük olan madde yükseltgenir.

14 Tuz köprüsü Pilde dış devrede elektronlar katottan anada doğru akarlar.

15 Anot-katot çözeltisi Anat çözeltisinin derişimi azalırken, katot çözeltisinin derişimi artar.

16 PiI gerilimi Derişim pillerinde pil çözeltilerinin derişimi eşit olursa, pilin gerilimi maksimum olur

17 Standart pil potansiyeli Derişim pillerinde pil çözeltilerinin derişimi eşit olursa, pilin gerilimi artar.

18 Standart pil potansiyeli Elektrokimyasal pHde katot çözeltisinin derişimi arttırılırsa, pilin voltajı azalır.

19 Y ükseltgenme- indirgenme Elektron venne eğilimi büyük olan madde kuvvetli bir yükseltgendir.

20 Standart pil potansiyeli İndirgenme gerilimi büyük olan elektrat anatlur.

Öğrencilerin Elektrokimya KonWiundaki Kavram Yanılgı/arı

4. farklı madde türleri ile Bilimsel İşlem Be-
cerİsi arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

5. farklı madde türleri ile Fen Bilgisi Tutum
Ölçeği arasında anlamlı bir ilişki var mı-
dır?

3. YÖNTEM

3.1 Örneklem
200 i -2002 öğretim yılı bahar dönemi, Hacet-

tepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Eğiti-
mi Anabilim Dalı' na kayıtlı 3. sınıf öğrencile-
rinden 23'ü kız, 8'i erkek olmak üzere toplam
3 i öğrenciden oluşmaktadır.

3.2 Veri Toplama Aracı

Elektro Kimya Başarı Testi (EKBT): Aynı
hedef davranışa yönelik birbirine denk üç farklı
madde türünde çoktan seçmeli, kısa cevap ve
yazılı yoklama olmak üzere her bir madde türü
için 20 sorudan oluşan Elcktro Kimya Başarı
Testi (EKBT) (toplam olarak 60 soru) araştırma-
cılar tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan
EKBT'i elcktro kimya konusunda literatürde da-
ha Önceden belirlenmiş kavramları içeren soru-
lardan oluşmaktadır. Çoktan seçmeli testin gü-
venirliği 0,63, kısa cevap gerektiren testin güve-
nirliği 0,65 olarak bulunmuştur.
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Bilimsel İşlem Beceri Testi (BİBT): Testin
orUinali Okey, Wise ve Burns tarafından gelişti-
rilmiş (Okey, Wise ve Burns, 1982) ve Özkan,
Aşkar ve Gcban tarafından Türkçe'ye çevrilmiş-
tir (Özkan, Geban, Aşkar, 1991). Bu test çoktan
seçmeli dört seçenekli 36 soru içermektedir.
Testi meydana getiren beş alt bölüm bilimsel iş-
lem becerilerinin farklı bakış açılarını test etme-
yi amaçlamaktadır. Testin geçerliliği yüksektir
ve güvenirliği 0,85 olarak bulunmuştur.

Fen Bilgisi Tutum Ölçeği (FBTÖ): Öğrenci-
lerin kimya dersine karşı tutumlarını ölçmek için
Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan ve Şahbaz
(1994) tarafından öğrencilerin fen bilgisi dersine
karşı tutumlarını ölçmek için geliştirilen 15 mad-
deli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Kullanılan
Fen Bilgisi Tutum Ölçeğinin güvenirliği 0,83 'tür.

3.3 Verilerin Çözümlenmesi

Analizler SPSS paket programı kullanılarak
yapılmıştır. Hesaplanan istatistiklerin anlamlılı-
ğı 0,05 düzeyinde değerIcndirilmiştir.

4. BULGULAR
1. Çalışmada elde edilen bulgulara göre kim-

ya öğretmen adaylarının elektrokimya konusun-
da sahip oldukları kavram yanılgılarına ait ör-
nekler aşağıda tablo l' de gösterilmektedir.

Tablo 1: Kimya Öğretmen Adaylarının Elektrokimya Konusunda Sahip Olduğu Kavram Yanılgılanna Ait Örnekler



Elektrokimya

Kavramları Saptanan Kavram Yamlgdarı

İndirgenme potansiyeline ilişkin sıralı bir tabloda en pozitif E değeri olan türler anottur.

Standart indirgenme potansiyeli küçük olan metalin aktifliği en küçüktür.

Elektronlar iyonlardan destek almadan sulu çözelti boyunca akarlar.

Katottan çözeltiye giren elektronlar, çözelti içinde ve tuz köprüsüyle hareket ederler

Galvanik Hücre ve anotta ortaya çıkarak döngüyü tamamlarlar.

Tuz köprüsü ve elektrolit içinde sadece eksi yüklü iyonlar akarlar.

Bir pil hücresinde elektronlar bir dış devre yardımıyla katottan anada doğru akarlar.

Standart yarı hücrede hidrojen elektrotun yarı pil potansiyeli IV kabul edilmiştir.

Elektrolitteki anyonlar elektronları alır ve bunları anottan katota transfer eder.

Elektrolitteki katyonlar elektronları alır ve bunları katottan anada transfer eder.

Anot ve katotun kimliği yarı hücrelerin fıziksel yerleşimine dayanır.

Elektrolitik hücrelerde yükseltgenme katotta, indirgenme anotta meydana gelir.

Elektrolitik Hücre Elektrolitik hücrelerdeki hesaplanan hücre potansiyelleri (+) olabilir.

Hesaplanan hücre potansiyeli ile uygulanan voltajm büyüklüğü arasında ilişki yoktur.

Elektrolitik hücrelerde su yükseltgenmeye ve indirgenmeye karşı tepkisizdir.

Konsantrasyon hücrelerindeki elektron akışının yönü iyonların relatif

Konsantrasyon konsantrasyonuna bağlı değildir.

Hücreleri Konsantrasyon hücrelerindeki hücre potansiyeli iyonların relatif

konsantrasyonuna bağımlı değildir.

Yükseltgenme- Yükscltgenme ve indirgenme olayları birbirinden bağımsızdır.

İndirgenme

Tür N X s df t P

I-II 31 14.67 13.06 2,86 3.19 30 2,85 0,008

II-III 31 13.06 12.91 3.19 2.99 30 0,28 0,782

I-III 31 14.67 12.91 2.86 2.99 30 2.91 0,007
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2. Öğrenci1erin gösterdikleri kavram yanılgı-
ları literaWrde tespit edilen kavram yanılgıları
ile paralellik göstermektedir. Tablo 2 literatürde

bulunan kavram yanılgılarına ait örnekleri içer-
mektedir (Sanger, et.all, 1997, Garnett, et.all.,
1992).

Tablo 2:Elektrokimya Konusunda Literatürde Bulunan Kavram Yanılgılarma Örnekler

3. Öğrenci başarısının, üç ayrı formdaki teste

göre karşılaştırılması yapıldığında çoktan seç-

meli test ve kısa cevap gerektiren testin ortala-
maları arasında çoktan seçmeli test lehine ista-

tistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Kı-

sa cevap gerektiren ve yazılı yoklama testlerinin

kimya başarı ortalamaları arasında anlamlı bir
fark bulunamamıştır. Çoktan seçmeli ve yazılı
yoklama testlerinin kimya başarı ortalamaları
arasında ise çoktan seçmeli test lehine anlamlı
bir fark bulunmuştur(Tablo 3).

Tablo 3: Çoktan Seçmeli, Kısa Cevap Gerektiren ve Yazılı Yoklama Testlerinin Ortalamalarının Karşılaştırılması

1- Çoktan Seçmeli (ÇS)

II- Kısa Cevap (KC)

III- Yazılı yoklama (YY)



-----_._~ --
N r f--.pn _

-- - -
-~~--

ÇS-PBTÖ 31 0.169 0.363__.. __.u__ ____o
- ._~---

KC-FBTÖ 0.351 0.053-_._....
yy -PBTÖ 0.222 0.230_.....
çS-BİBT 0.006 0.975

KS- BİBT 0.131 0.482

YY- BİBT 0.251 0.172

Öğrencilerin Elekırakimya Konusundaki Kavram Yanılgıları

4. Öğrencilerin derse karşı tutumları ilc üç
farklı madde türü arasında ve bilimsel işlem be-
cerileri ilc üç farklı madde türü arasında bir iliş-
ki olup olmadığı araştırılmıştır ve ilişki karelas-
yonla açıklanmaya çalışılmıştır. Bu duruma iliş-
kin sonuçlar tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 4: Farklı Madde Türleri ile Bilimsel İşlem Be-
ceri Testi ve Fen Bilgisi Tutum Ölçeği Puanlarına
İlişkiıı Korelasyon Sonuçları

Tablo 4'te öğrencilerin derse karşı tutumları-
nın farklı madde türlcrindeki başarıları arasında
anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.
Benzer şekilde öğrencinin bilimsel işlem beceri-
si iLCfarklı madde türleri arasında da ilişki göz-
lemnemiştir.

5. TARTIŞMA

Bu çalışma öğrencilerin, elektro kimya konu-
sunu öğrendikten sonra dahi çeşitli kavram ya-
nılgılarına sahip olduklarını göstermiştir. Bunun
yanında farklı madde türlerinin Fen Bilgisi Tu-
tum Ölçeği ve Bilimsel İşlem Becerileri arasın-
daki ilişkinin anlamlı olmadığı gözlenmiştir.
Elektro kimyada kavram yanılgıları konusu ile
ilgili çalışmalarda kavram yanılgılarının neden-
leri olarak; konunun öğretilmesi esnasında ön
bilgiye ve kavramsal bilgiye gerekli önemin ve-
rilmemesi, elektro kimyasalolayların açıklan-
ması sırasında günlük dilin yanlış kullanılması
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ve konu ile ilgili çok çeşitli model ve tanımla-
maların kullanılması, ders kitaplarında uygun ve
kesin olmayan ifadelerin yer alması ve başarının
ölçülmesi sürecinde daha çok matematiksel iş-
lem gerektiren sorulara yer verilmesi gibi kriter-
ler üzerinde durulmuştur (Sanger, et.all., 1997;
Garnett, et.all., 1992; Bırss, et.all., 1990; Gar-
nett, et.all., 1990; Garnett, et.all., 1992; Ogude,
et.all., 1994; Sanger, et.all., 1999). Yapılan bu
çalışmada farklı madde türlerinin kavram yaml-
gılarını ortaya çıkarmada etkili olduğunu göster-

miştir. Özellikle öğrencilerin elektro kimya ko-
nusu ile ilgili düşünme ve problem çözme bece-
rilerini yoklayan yazılı yoklama sınavında kav-
ram yanılgdarını daha net olarak göstermişler-
dir. Öğrenci başarısının testin madde türüne gö-
re etkilenip etkilenmediği, etkileniyar ise bu far-
kın hangi madde türünün lehine olduğu literatür-

de üzerinde çalışılan konular olma özelliğini ko-
rumaktadır (Akhun, 1978; Ebel, 1973 ve Özalp,
1992). Bu noktadan hareketle alandaki uygula-
yıcılara, ölçülmek istenen niteliği özelliğine ve
ölçme aracının amacına uygun madde türüne gö-
re geliştirilmiş testler kullanmaları önerilmekte-
dir. Çoktan seçmeli testlerde şans başarısı çeldi-
rici sayısıyla ters orantılı olmasına rağmen tama-
mıyla ortadan kaldırılamaması dezavantaj iken
buna karşın şans başarısının söz konusu olmadı-
ğı kısa cevaplı testlerin ise taksonominin alt dü-
zey becerilerini ölçmeye uygun olduğu ancak di-
ğer taraftan yazılı yoklamaların eğitim ortamın-
da vazgeçilmez araçlar olduğu çünkü öğrencile-
rin düşünme ve problem çözme süreçlerine yö-
nelik becerileri yoklamada üstünlüğünün yadsı-
namayacağı gerçeği gözden kaçırılmamalıdır.

EK: Çalışma kapsamından seçilen üç farklı
madde türü ilc ilgili S soru örneği ve öğrencile-
rin başarı yüzdeleri ilc ilgili sonuçlar tablo S'te
verilmektedir.



KONU BAŞLIGl: AKTİFLİK SıRASı

SORU: Çinko, bakır ve gümüş metalleri ile ilgili olarak aşağıdaki deneyler yapılıyor.

I. Bu üç metal, HCl çözeltisine atıldığında, bunlardanhidrojen açığa çıkaran metal yalnız çinkodur.
II. Katı gümüş, bakırsülfat çözeltisine atıldığında bir kimyasal değişme gözlenmemektedir.
Bu üç metal ve hidrojen, elektron verme eğilimine göre nasıl sıralanır?
A) Zn > Hz > Cu > Ag B) Ag > Cu > Hz >Zn c) Cu > Ag > Hz > zn

D) Zn > Hz > Ag > Cu E) Ag > Hz > Cu >zn

SORU: Çinko, bakır ve gümüş metalleri ile ilgili olarak aşağıdaki deneyler yapılıyor.
I. Bu üç metal, HCl çözeltisine atıldığında, bunlardanhidrojen açığa çıkaran metal yalnız çinkodur.
II. Katı gümüş, bakırsülfat çözeltisine atıldığında bir kimyasal değişme gözlenmemektedir.

Bu üç metal ve hidrojen, elektron verme eğilimine göre ........................................şeklinde sıralanır.

SORU: Çinko, bakır ve gümüş metalleri ile ilgili olarak aşağıdaki deneyler yapılıyor.
I. Bu üç metal, HCl çÖzeltisine atıldığında, bunlardanhidrojen açığa çıkaran metal yalııız çinkodur.
II. Katı gümüş, bakırsülfat çözeltisine atıldığında bir kimyasal değişme gözlenmemektedir.

Bu üç metal ve hidrojen, elektron verme eğilimine göre nasıl sıralanır?

Çoktan seçmeli Kısa cevap gerektiren Yazdı yoklama

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

f % f % F % f % f % f %

27 87,10 4 12,90 20 64,51 II 35,49 22 70,97 9 29,03
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Tablo 5:

a) Aktiflik Sırası Konusunda Sorulan Sorular Ve Saptanan Doğru Cevap Yüzdeleri



KONU BAŞLIGl: TUZ KÖPRÜSÜ

SORU: Bir pil devresi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Anatta indirgenme tepkimesi olur.
B) Dış devrede elektronlar katottananata akar.

c) Pil elektrik ürettikçe gerilimi aynı kalu.
ll) Pilde tuz köprüsü clektrolit içindeki yük dengesini korur.
E) Anat çözeltisindeki (+) iyonlar anada doğru hareket ederler.

SORU: Pilde tuz köprüsü dektrolit içindeki .......................... ............................ korur.

SORU: Bir pil devresinde tuz köprüsününgörevi nedir açıklayınız?

Çoktan seçmeli Kısa cevap gerektiren Yazılı yoklama

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

f % f % F % f % f % f %

23 74,19 8 25,81 21 67,74 ıo 32,26 14,75 47,58 16,25 52,42

KONU BAŞLIGl: DERİşİM PİLLERİ

SORU: Yandaki şekil, çalışan bir elektrokimyasal pili göstermektedir. Bu pil

Ni Zn için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir.

A) Zamanla Ni çubuğun kütlesinde azalma olur.

B) (+) iyonlar çözelti içinde Ni elektroda doğru gider.

C) Elektron akımı dış devrede Zn' den Ni' e doğru akar.

1,0 M NiS04 1,0 M ZnS04
D) Zamanla Zn çubuğun kütlesinde azalma olur.

E) (-) iyonlar çözelti içinde Zn elektroda doğru gider.

E (Ni -~ Ni+2) = 0,25V
E (Zn- . Zn+2) =O,76V

SORU: Yukarıdaki şekil, çalışan bir clektrokimyasal pili göstermektedir. Bu pilde zamanla .................
..................... kütlesinde artma olur.

SORU: Yukarıdaki şekil, çalışan bir clektrokimyasal pili göstermektedir. Bu pilde zamanla Ni çubuğun kütle-
si artar. Bunun sebebini açıklayınız

Çoktan seçmeli Kısa cevap gerektiren Yazılı yoklama

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

f % f % F % f % F % f %

28 90,32 3 9,68 21 67,74 LO 32,26 14 45,16 17 54,84
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b) Tuz Köprüsü Konusunda Sorulan Sorular Ve Saptanan Doğru Cevap Yüzdeleri

c) Derişim Pilleri Konusunda Sorulan Sorular Ve Saptanan Doğru Cevap Yüzdeleri



KONU BAŞLIGl: GALV ANİK HÜCRE

SORU: Cu+ + e- --+ CU(k) EO= 0,52V
Fe+2 +2e--+ Fe(k) EO= -0,44V

Yarı pillerinden bir pil yapılmıştır. B u pil için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cu elektrodu katottur.
B) Bu pilde Fe, Fe+2'ye yükseltgenir.
c) Pilin toplam gerilimi, 0,96 volttur.
D) Elektronlar telde Fe'den Cu'ya doğru akar.
E) Pil kullanıldıkça anotun kütlesi artar.

SORU: Cu++e-+ CU(k) EO=0,52V
Fe+2+2e- -+ Fe(k) EO= -O,44V

Yarı pillerinden bir piI yapılmıştır. Pil kullanıldıkça ..................................... kütlesi azalır.

SORU: Cu+ + e- --+ CU(k)

Fe+2 ı- 2e- >Fe(k) Yarı pillerinden bir pil yapılmıştır. Bu pil sisteminde anot için neler söylenebilir

Çoktan seçmeli Kısa cevap gerektiren Yazılı yoklama

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış
f % f % F % f % f % f %

28 90,32 3 9,68 27 87,10 4 12,90 25,50 82,25 5,50 17,75

KONU BAŞLIGl: STANDART PİL POTANSİYELİ

SORU: AI+3+3e- --+AI(k) EO= -1,66 V

Z11+2+2e- > Zn(k) EO: -0,76 V değerleri bilindiğine göre Al-Zn pilinin gerilimi kaç volttıır.
A) -2,42B) 2,42 c) -D,9 D) 0,9 E) 3,32

SORU: Aı+3+3e--+ A1(k) EO= -1,66 V
Zn+2 +2e- > Zn(k) EO: -0,76 V değerleri bilindiğine göre Al-Zn pilinin gerilimi .................

volttm.

SORU: AI+3+3e-+ AI(k) EO= -1,66 V
Zn+2 +2e- > Zn(k) EO: -0,76 V değerleri bilindiğine göre Al-Zn pilinin gerilimi kaç volttıır.

Çoktan seçmeli Kısa cevap gerektiren Yazılı yoklama

Doğru Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış

f % f % F % f % f % f %

22 70,97 9 29,03 17 54,83 14 45,17 16 51,61 15 48,39
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d) Galvanik Hücre Konusunda Sorulan Sorular Ve Saptanan Doğru Cevap Yüzdeleri

e) Standart PiI Potansiyeli Konusunda Sorulan Sorular Ve Saptanan Doğru Cevap Yüzdeleri



6ğrenci/erin Elektrokimya Konusundaki Kavram Yanılgıları

6. KAYNAKLAR

AI-Soudi, (1989). Confusian over electrochemical conven-
tions: A proposed solution. Journal of Chemical
Education, 66, 630.

Allsap, R. T. and George, N. H. (1982) Redox in Nuffield
advanced chemistry. Educarion in Chemistry, (19),
57 -59

Ak:hun, İ. (1978). İstatistikformüller ve tablolar. EBF Ya-
yınlan. Ankara

Birss, V. i. and Truax, R. (1990). An Effective approach to
teaching electrochemistry. Journal of Chemical
Educarion, 67(5), 403-409.

Ebel, R. L. (1973). Expected reliability as a function of
choise Per ıtem. Educatjonal and psychollogical
Measurement, 82(9), 565-570.

Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altan, A. ve Şahbaz,
F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin
fen bilgisi başanlanna ve fen bilgisi ilgilerine etki-
si. I. Ulusal Fen Bjlimleri Eğjtjm Sempozyumu Bil-
dirilerj, 15-17 Eylül 1994, Buca Eğitim Fakültesi
İzmir, 7.

Geban, Ö., Ertepıııar, H., Yayla, N. ve Işık., A. (1999).
Elektro kimya konusunda kavram yamlgılan. III.
Ulusal Fen Biljmlerj Eğitimj Sempozyumu, 23-25
Eylül 1998, Karadeniz Teknik Trabzon Üniversite-
si,348

Garnett, P. 1. and Treagust, D. F. (1990). Implications of
research of students' understanding of electroche-
mistry for improving science cirricula and classro-

om practice. Internatjonal Journal of Science Edu-
cation, 12(12), 147-156.

Garnett, P.L. and Treagust D. F. (1992). Conceptual diffi-
culties by.senior high school students of electro-
chemistry: Electric cİrcuits and oxidation-reduction
equations. Journal of Research jn Science Teac-
hjng, 29(2),121-142.

Garnett, P.L. and Treagust, D. F. (1992). Conceptua1 diffi-
culties experienced by senior high school students
of clcctrochemistry: Electrochemical (ga1vanic)
and clcctrolytic cclls. Journal of Research in Scien-
ce Teachjng, 29(10),1079-1099.

Morgil, İ. Yılmaz, A., Özcan, F. ve Erdem, E.(2002).Öğ-
rencilerin Elektrokinıya konusundaki kavram ya-
mlgılarının farklı madde türleri ile saptanması, V.

Ulusal Fen Bilimlerj ve Matematik Eğitimi Kong-
resi, 16-18 Eylül 2002 Ankara, 172.

242

Ogude, A. N. and Brad1ey, 1. D. (1994). Ionic conduction

and electrical neutrality in operating electrochemi-
cal celIs. Journal of Chemjcal Education, 71(1),
29-34.

Okey, 1. R., Wise, K. c., and Bums, 1. C., (1982). Integra-

ted Process Skill Test-2.(Available From Dr. lames
R. Okey, Department of Science Education, Uni-
versity of Georgia, Athens, GA 30362).

Özalp, D. (1992). Kısa cevaplı ve çoktan seçmeli madde-

lerden oluşan testlerin psikometrik özelliklerin kar-
şılıklı olarak incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi

Sosyal Bilimler Ünitesi, Yüksek Lisans Tez, Anka-

ra.

Özkaya, A. R. (2000). Öğretmen adaylarının elektrokimya-

sal piller ile ilgili kavram yamlgılan. IV. Fen Bilim-
lerj Eğjtjmj Kongresj '2000 , 6-8 Eylül 2000 Hacet-
tepe Üniversitesi, Ankara, 386-391.

Özkaya, A. R., Üce, M. ve Şahin, M. (2000). Elektrokim-
yasal pillerle ilgili kavram yanı1gılarının öğretim
sürecinde gözönünde bulundurulması. LV. Fen Bj-
limlerj Eğjtjmj Kongresj'2000, 6-8 Eylül 2000 Ha-
cettepe Üniversitesi, Ankara, 490-495.

Sanger, M. 1. and Greenbowe, T.1. (1997). Commen stu-
dent conceptions in electrochemistry: Galvanic,
e1ectrolytic and concentration cells. Journal of Re-
search jn Science Teachjng, 34(4), 377-398.

Sanger, M. and Greenbowe, T. J. (1997a). Students' Mis-
conceptions in e1ectrochemistry: Current flow in
electro1ytc solutions and the salt bridge. Journal of
Chemjcal Educarjon, 7(74),819-823.

Sanger, M. J. and Greenbowe T.1. (1999). An ana1ysis of
college chemistry textbooks as sources of miscon-
ceptions and errors in electrochemistry: Galvanic,
electrolytic and concentration cells. Journal of Re-
search jn Scjence Teachjng, 74(7),819-823.

West, A. C. (1986). E1ectrochemica1 cell conventions in
general chemistry. Journal ofChemjcal Educatjon,
63, 609-6 10.

Yürük, N. Çakır, Ö. S. ve Geban, Ö. (2000). Kavramsal de-
ğişim yaklaşımının hücresel solununı konusunda li-
se öğrencilerinin biyoloji dersine karşı tutumlanna
etkisi. IV. Fen Bjljmlerj Eğjtjmj Kongresj'2000,
Hacettepe Üniversitesi 6-8 Eylül Ankara, 24.


	page 1
	Images
	Image 1


	page 2
	page 3
	Tables
	Table 1


	page 4
	Tables
	Table 1
	Table 2


	page 5
	Tables
	Table 1


	page 6
	Tables
	Table 1


	page 7
	Tables
	Table 1
	Table 2


	page 8
	Tables
	Table 1
	Table 2


	page 9

