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ÖZET 

Bireyin sahip olduğu kavramlar ve önermeler ile yeni bilgileri ilişkilendirerek 

bilgiyi oluşturması olarak tanımlanan anlamlı öğrenme için kavramlar arası ilişkilerin 

doğru kurulabilmesi önemlidir. Bunun için öncelikle zihinde var olan kavramların 

nasıl yerleştiği ve kavramlar arasında bağlantıların doğru kurulup kurulmadığı gibi 

soruların araştırılması gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının insanda dolaşım 

sistemi ile ilgili kavramları anlama seviyelerini kavram haritası ve kelime 

ilişkilendirme tekniği ile tespit etmektir. Bu amaçla öğretmen adaylarına insanda 

dolaşım sistemi konusuyla ilgili kavram haritası hazırlatılmış ve on anahtar 

kavramdan oluşan Kelime İlişkilendirme Testi uygulanmıştır. 2006-2007 bahar 

döneminde yürütülen çalışmanın örneklemini, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih 

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 20 fen bilgisi 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Öğretmen adaylarının hazırladıkları kavram haritaları uyumlu bir görüş 

sunabilme yönüyle değerlendirilmiştir. Ayrıca onlara kavram haritası oluştururken 

kullanmaları için verilen kavramları ve bunlara ilaveten başka kavramlar da kullanıp 
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kullanmadıkları da incelenmiştir. Kelime ilişkilendirme testi sonuçları ise öğretmen 

adaylarının yanlış verdiği kelimeler dikkate alınmaksızın sadece yaptıkları doğru 

bağlantıların frekansları esas alınarak en yüksekten en düşüğe doğru gruplandırılmış 

ve araştırmacılar tarafından bilgi haritaları oluşturulmuştur. 

Çalışma sonucunda öğretmen adaylarının insanda dolaşım sistemi konusunda 

hazırladıkları kavram haritalarında geçerli ilişkilendirme ve önermeler yaptıkları 

tespit edilmiştir. Ancak bu ilişkilendirme ve önermelerin sınırlı sayıda olması ve 

çapraz bağlantılara çok az yer vermeleri nedeniyle öğretmen adaylarının konu ile 

ilgili sınırlı bilgiye sahip olduğu düşünülmektedir. Ayrıca öğretmen adaylarının 

büyük bir bölümünün kelime ilişkilendirme testlerinde anahtar kavramlara verdikleri 

cevap kelimelerin çoğunu hazırladıkları kavram haritalarında kullanmadıkları 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Biyoloji eğitimi, İnsanda Dolaşım Sistemi, Anlama 

Seviyesi, Kavram Haritası, Kelime İlişkilendirme Testi 

 

A STUDY OF DETERMINATION OF PRESERVICE SCIENCE 

TEACHERS’ UNDERSTANDING LEVEL ABOUT CONCEPTS IN 

HUMAN CIRCULATORY SYSTEM 
 

ABSTRACT 

Forming connect connections between concepts is crucial for meaningful 

learning defined as establishing relationships between existing knowledge and newly 

acquired knowledge. Therefore, to what extend learners relate new information 

within their memory should be investigated. 

The aim of this study is to determine science preservice teachers’ level of 

compherension about concepts in human circulation system with concept maps and 

word association techniques.; Preservice teacher were asked concept maps and 

performed word association test consist of ten key concepts related human circulation 
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system. The sample of study was implemented in 2006-2007 spring semester, 

consists of 20 science preservice teachers who has been receiving education in 

Science Teacher Education Department at Karadeniz Technical University, Faculty of 

Fatih Education.  

First of all, concept maps prepared by preservice science teachers were 

analyzed and evaluated by the criteria of visual appropriateness…. They were 

examined in terms of whether the presevice teachers used all of the test concepts 

given to them at the beginning of the test by the researchers. The data from word 

association test were analyzed by listing the frequencies of connect connections 

between the concepts from maximum to minumum without considering wrong 

concepts written by the preservice teachers as an answer and then, based on the 

connect knowledge mapswere driven by the researchers. 

At the end of the study it has been determinated that preservice teachers 

accomplished valid associations and suggestions in their concept maps about human 

circulatory system. There were very few connections and propositions in their 

concept maps. This might mean that the pereservice teachers had weak subject 

knowledge in the related topic. Furthermore, interestingly the majority of the 

preservice teachers did not used in their concept maps the concepts that they had 

written in the word association test. 

Key Words: Biology Education, Human Circulatory System, Understanding 

level, Concept Map, Word Association Test. 

 
 

GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlediği dünyamızda ülkeler fen bilimlerine her 

geçen gün daha fazla önem vermektedir. Çünkü fen bilimlerinde üretilen bilgiler 

teknolojinin gelişimine temel teşkil etmekte, insanların yaşamlarını kolaylaştırmakta, 

karşılaştıkları sorunlara çözümler getirmektedir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere 
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paralel olarak; fen eğitiminde de buna yönelik değişikliklerin yapılması gerekliliği ön 

plana çıkmaktadır.  

Fen bilimlerinin önemli bir alanı olan biyoloji, bireyin gelişimi, beslenmesi, 

sağlığı, çevresi ve günlük hayatta karşılaştığı birçok önemli ve ilginç olayın altındaki 

bilimsel gerçekleri açıklamada temel oluşturmaktadır. Dolayısıyla her birey, tüm 

canlılar ile birlikte biyolojik bir varlık olduğunun, diğer canlılarla ortak bir geçmişi 

paylaştığının, kendisinin ve tüm canlıların biyoloji yasalarına bağımlı olduğunun 

bilincine ulaşmalıdır. Bu türlü bir yaklaşımı insanlara kazandırmak ise biyolojinin 

temel konuları ve kavramlarının anlamlı öğrenimi ile mümkündür.  

Bireyin sahip olduğu kavramlar ve önermeler ile yeni öğrendiği bilgileri 

ilişkilendirerek bilgiyi oluşturması olarak tanımlanan anlamlı öğrenmenin (Ausabel, 

1968) gerçekleşebilmesi için kavramlar arası ilişkilerin doğru kurulabilmesi 

gerekmektedir. Konular ve kavramların anlamlı öğrenilmesi için de öncelikle zihinde 

var olan kavramların nasıl yerleştiği, kavramlar arasında bağlantıların doğru kurulup 

kurulmadığı gibi soruların araştırılması ön plana çıkmaktadır.  

Yapılan çalışmalarda kavramların anlaşılma düzeylerini belirlemek amacıyla 

pek çok değişik yöntem kullanılmakla birlikte bunlardan en yaygın olanlarından biri 

kavram haritalarıdır. (White and Gunstone, 1992; Çimer, 2000; Şahin, 2002; Çimer 

ve Odabaşı Çimer, 2002). 1984 yılında Joseph D. Novak ve D. Bob Gowin’in, 

Ausabel’ in anlamlı öğrenme teorisine dayanarak geliştirdikleri kavram haritaları; 

öğrencilerin nesneler, fikirler veya insanlar arasındaki ilişkileri nasıl anladıklarını 

göstermede etkili bir ölçme yöntemidir (White & Gunstone, 1992, Çimer, 2000). 

Ayrıca yapılan çalışmalar (Wallace & Mintzes, 1990; Willerman & MacHarg, 1991; 

Markham, Mintzes, Jones, 1994; Çimer, 2000; Çimer ve Odabaşı Çimer, 2002) 

kavram haritalarının öğrencilerin bilgilerini ortaya çıkarmada, başarıyı arttırmada, 

eksik ve hatalı bilgilerin belirlenmesinde ve geliştirilmesinde etkili bir şekilde 

kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.  

Öğrencilerin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları, 

yani bilgi ağını göz önüne sermek ve uzun dönemli hafızalarındaki kavramlar 
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arasındaki ilişkilerin yeterli olup olmadığını veya anlamlı olup olmadığını tespit 

edebilmek için kullanılan tekniklerden biri de kelime ilişkilendirme testidir (Bahar ve 

Özatlı, 2003). Öğrenci bu teknikte, belli bir süre içerisinde herhangi bir konu ile ilgili 

verilen bir anahtar kavramın aklına getirdiği kavramları cevap olarak verir. 

Öğrencinin uzun dönemli hafızasından herhangi bir anahtar kavrama verdiği sıralı 

cevabın bilişsel yapıdaki kavramlar arasında bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal 

yakınlığı gösterdiği farz edilir. Anlamsal yakınlık veya anlamsal mesafe etkisine göre 

anlamsal bellekte iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar 

sıkı ilişkidedir ve hatırlama esnasında da zihinsel araştırma daha çabuk olacağından 

her iki kavramla ilgili cevap daha hızlı olacaktır (Bahar, Johnstone ve Sutcliffe, 

1999).  Kavram haritası ve kelime ilişkilendirme testi bu özelliklerinden dolayı 

anlamayı ölçme aracı olarak bu çalışmada tercih edilmiştir.  

Biyoloji dersi hem konu içeriği hem de terminoloji bakımından oldukça fazla 

olmakla birlikte birçok soyut kavramı içermektedir. Bu durum öğrencilerin biyolojik 

kavramları ve terimleri anlamasını güçleştirmektedir. Öğrencilerde biyolojik 

kavramların gelişimi ve anlaşılmasına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır 

(Tunnicliffe ve Reiss, 1999; Bahar, Johnstone ve Hansell, 1999; Lin 2003; Tekkaya 

ve Balcı, 2003; Kazancı 2005; Saka 2006). Yapılan çalışmalar, insanda dolaşım 

sisteminin de anlamakta zorluk yaşanılan ve yanılgılı anlamaların olduğu biyoloji 

konuları arasında yer aldığını göstermektedir (Arnaudin ve Mintzes, 1985; Yip, 1998; 

Tekkaya, Özkan ve Sungur, 2001). Sungur ve arkadaşları (2000), yaptıkları çalışmada 

lise öğrencilerinin kan damarlarının yapı ve görevleri hakkında bilgi eksiklikleri ve 

glikozun kılcal damarlara geçiş mekanizmasıyla ilgili yanılgılarının olduğunu ortaya 

koymaktadır. Wang (2004) farklı seviyelerdeki öğrenciler ile yürüttüğü çalışmasında, 

kalbin görevi, kanın damarlarda taşınması ve artık maddelerin vücuttan 

uzaklaştırılması ile ilgili yanılgıları olduğunu tespit etmiştir. Bununla birlikte; 

yanılgılı kavramların ilk kademeden üniversiteye kadar taşındığı diğer çalışmalarla 

ortaya konmaktadır. (Arnaudin ve Mintzes, 1985, Yip, 1998).  
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Öğrenciler için öncelikli bilgi kaynağının öğretmenler olduğu göz önüne 

alındığında, onların zihinlerinde anlamlı bilginin oluşabilmesi ve kavramları doğru 

olarak yapılandırılabilmeleri için öğretmenlerin bilimsel gerçeklerle tutarlı ve yeterli 

alan bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Alan bilgisi zayıf öğretmenlerin 

öğrencilerde anlamlı bilgi yerine yanılgılı anlamalar oluşturabileceği düşünüldüğünde 

Yip (1998), iş başındaki öğretmenler ile hizmet öncesindeki öğretmen adaylarının 

anlamakta zorluk çekilen konular hakkında alan bilgilerinin araştırılması gerekliliği 

ön plana çıkmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; fen bilgisi öğretmen adaylarının insanda dolaşım 

sistemi konusundaki temel kavramları anlama düzeylerini kavram haritası ve kelime 

ilişkilendirme testi yöntemleriyle tespit etmektir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının insanda dolaşım sistemi konusuyla ilgili 

kavramları anlama düzeylerini belirlemek için Kavram Haritası ve Kelime 

İlişkilendirme Testi tekniği kullanılmıştır. 

Çalışmanın Örneklemi  

Çalışma 2006-2007 öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Fatih Eğitim Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın örneklemini Fen 

Bilgisi Öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören, 13’ü erkek 7’si bayan, gönüllü 20 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. 

Çalışmanın Yürütülmesi  

Çalışma sürecinde aşağıdaki adımlar izlenmiştir. 

i. İnsanda dolaşım sistemi konusu ile ilgili kelime ilişkilendirme testi ve 

kavram haritasında kullanılacak kavramlar uzman görüşü de alınarak 

araştırıcılar tarafından belirlenmiştir. Bu kavramlar; kan, kalp, akciğer, 

toplardamar, atardamar, küçük dolaşım, büyük dolaşım, lenf dolaşımı, 

oksijen ve besin olmak üzere 10 tanedir.  
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ii. İlk olarak kelime ilişkilendirme testi uygulama öncesinde öğretmen 

adaylarına anlatılmış ve pilot bir uygulaması yaptırılmıştır. Daha sonra 

dolaşım sistemi konusuyla ilgili seçilen anahtar kavramlar 10 ayrı kağıda 

yazılarak öğretmen adaylarından bu kelimeleri çağrıştıran kelimeleri alt 

alta yazmaları istenmiştir. Testin uygulama süresi bir anahtar kelime için 

30 saniye olmak üzere toplam 5 dakika olarak belirlenmiştir. 

iii. Öğretmen adayları Özel Öğretim Yöntemleri-I dersi kapsamında kavram 

haritasının nasıl hazırlanacağını öğrenmişlerdir. Bu yüzden kavram 

haritasının nasıl hazırlanacağı konusunda bilgi verilmemiştir. 

iv. Öğretmen adaylarından seçilen kavramları ve bunlar dışında konuyla ilgili 

akıllarına gelen diğer kavramları da kullanarak bir kavram haritası 

oluşturmaları istenmiştir. Böylece öğrencilerin zihinlerinde konuyla ilgili 

var olan tüm kavramları ve aralarında kurdukları ilişkileri 

sınırlandırmaktan kaçınılmıştır. Öğretmen adaylarına kavram haritası 

oluşturabilmeleri için 30 dakika süre verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Öğrencilerin oluşturdukları kavram haritaları incelenerek onların bilgilerinin 

geçerliliğini ve oluşturdukları yapısal karmaşıklığı görebilmek mümkündür. 

(Wandersee, 1992). Öğrencilerin kavram haritalarını belirlemek üzere araştırmacı 

tarafından bir kavram haritası oluşturulmuş ve bu kavram haritasındaki bağlar ile 

öğrencilerin kavram haritalarında kurdukları bağlar kıyaslanmak suretiyle, anlamlı 

ilişkiler ve önermeler belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının hazırladıkları kavram 

haritaları daha çok uyumlu bir görüş açısı sunabilme yönüyle değerlendirilirken 

ayrıca onlara kavram haritası oluştururken kullanmaları için verilen kavramları ve 

bunlara ilaveten başka kavramlar da kullanıp kullanmadıklarına da bakılmıştır.  

Kelime ilişkilendirme testi sonuçları ise öğretmen adaylarının yanlış verdiği 

kelimeler dikkate alınmaksızın sadece yaptıkları doğru bağlantıların frekansları esas 

alınarak en yüksekten en düşüğe doğru gruplandırılarak araştırıcılar tarafından bilgi 

haritaları oluşturulmuştur. Bilgi haritaları hazırlanırken bir anahtar kelime için en 
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fazla kurulan doğru bağlantı kelime sayısının 0-7 aşağısı kesme noktası (KN) olarak 

alınmıştır. (Bahar, 2005).  

Bununla birlikte kelime ilişkilendirme testi sonuçlarına göre öğretmen adaylarının 

kurdukları bağlantıların hepsini bir ilişki ağı örüntüsü şeklinde göstermek 

mümkündür. Bu ilişki ağı öğretmen adaylarının konu ile ilgili anlayışları üzerine 

yorum yapmak için kullanılabilir. Bu çalışma kapsamında sadece örnek teşkil etmesi 

amacıyla bir öğretmen adayının İnsanda Dolaşım Sistemi ile ilgili kelime 

ilişkilendirme testinde kurduğu bağlantılar bir ilişkiler ağı şeklinde araştırmacılar 

tarafından özetlenmiştir (Ek 1). 

 

BULGULAR  

Kavram Haritasına Ait Bulgular 

Bu bölümde öğretmen adaylarının insanda dolaşım sistemi ile ilgili hazırladıkları 

kavram haritalarından elde edilen bulgular sunulmuştur. Buna göre; öğretmen 

adaylarının kavram haritalarında doğru olarak göstermiş oldukları önermeler Tablo 

1’de özetlenmiştir. 

Tablo 1. Öğrencilerin insanda dolaşım sistemi konusu ile ilgili kavram haritalarında 
belirttikleri geçerli önermeler ve yüzdeleri(%) 

Önermeler Frekans 
(%) 

Aort temiz kan taşır %90 
Üst ve alt ana toplardamar kirli kan taşır %90 
Kan akciğerde temizlenir %80 
Dolaşım büyük ve küçük dolaşım olmak üzere 2’ye ayrılır %85 
Küçük dolaşım kalp ile akciğer arasında gerçekleşir %65 
Büyük dolaşım kalp ile tüm vücut arasında gerçekleşir. %65 
Atar damar kanı kalpten organlara taşır %60 
Toplar damar kanı kalbe taşır. %50 
Akciğer toplar damarı temiz kan taşır. %35 
Akciğer atar damarı kirli kan taşır %30 
Lenf dolaşım sistemi yağ asitleri ve akyuvarları kan dolaşımına taşır. %5 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, akciğerin dolaşımdaki yeri ve fonksiyonu ile ilgili 

olarak öğretmen adaylarının çoğu (%80) kavram haritalarında kalp-akciğer arasındaki 
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ilişkiyi doğru olarak göstermiş ve geçerli önermeler yapmışlardır. Ancak kavram 

haritalarında çapraz bağlantılara çok fazla yer vermedikleri tespit edilmiştir. 

Öğretmen adayları kavram haritalarında dolaşım sisteminde rol oynayan atar ve 

toplardamarlarla ilgili olarak atardamarların temiz, toplardamarların ise kirli kan 

taşıdığını göstermesine (%90) rağmen istisnai durum olan akciğer atar damarının kirli 

kan (%35) ve akciğer toplardamarının ise temiz kan taşıdığını az sayıda öğrenci 

(%30) belirtmektedir.  

Lenf dolaşımının kan dolaşımındaki yeri ve görevi ile ilgili olarak öğretmen 

adaylarının büyük çoğunluğu (%95)  kavram haritalarında lenf dolaşımı-kan dolaşımı 

ile ilişkisini gösterememiş ve lenf dolaşımının elamanlarını da belirtmemişlerdir. 

Öğretmen adayları (%45) dolaşımın en önemli elemanı olan kan’a kavram 

haritalarında temel kavram olarak yer vermemişlerdir. 

Öğretmen adaylarının %30 verilen kavramların hepsini kullanırken, %55’i verilen 

kavramların bazılarını kullanmamış ve %20’si de verilen kavramlar dışındaki 

kavramlara da kavram haritalarında yer vermemişlerdir. Bu kavramlar; aort, lenfosit, 

akciğer atar damarı, üst ana toplardamar ve alt ana toplardamar’dır. Öte yandan 

öğretmen adaylarının kelime ilişkilendirme testinde anahtar kavramlara verdikleri 

cevap kelimelerin birçoğunu hazırladıkları kavram haritalarında kullanmadıkları 

tespit edilmiştir. Bu cevap kelimelerden bazıları; kırmızı, sağ karıncık, sol karıncık,  

sağ kulakçık, sol kulakçık, karbondioksit, besin, dalak, bağışıklık’ tır.  

Çalışmada öğretmen adaylarının kavram haritası hazırlama noktasında 

eksikliklerinin olduğu tespit edilmiştir. Bu eksiklikler; kavramları kutu içine almama, 

kavramlar arasındaki bağlantıların yönünü göstermeme ve bağlantılar üzerinde 

açıklama yapmama olarak sıralanabilir. Öğretmen adaylarından bazılarının 

hazırladıkları kavram haritaları Şekil 1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Öğretmen adaylarının hazırladıkları kavram haritaları 

 

Özetle; öğretmen adaylarının kavram haritalarında kavramlar arasında kurdukları 

bağlantılar incelendiğinde; büyük dolaşım, küçük dolaşım, atar ve toplardamarların 

görevi ve akciğerin dolaşım sistemindeki rolü hakkında bilgi sahibi oldukları 

belirlenmiştir. Ancak atar ve toplardamarlar içerisinde istisnai durumları olan akciğer 

atardamarı ve toplardamarının görevleri konusunda çok az öğretmen adayının bunun 

yanı sıra lenf dolaşımının dolaşım sistemindeki fonksiyonuyla ilgili sadece bir 

öğretmen adayının görüş belirttiği ortaya çıkarılmıştır. Öğretmen adaylarından 

bazıları hazırladıkları kavram haritalarında verilen kavramları yerleştirmesine rağmen 

diğer kavramlarla bağlantı kuramamışlardır. Öğretmen adaylarından bazılarının ise 

kavram haritası hazırlama konusunda yetersiz oldukları tespit edilmiştir.   

Kelime İlişkilendirme Testi (KİT)’ne Ait Bulgular 

KİT sonuçlarına göre her öğretmen adayının, her anahtar kavram için verdiği 

cevap kelimeler tek tek tespit edilmiş ve tüm öğretmen adaylarının bu kavramlara kaç 

farklı cevap kelime verdiği Tablo 2 de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Öğretmen adaylarının anahtar kavrama verdikleri cevap kelime sayısı(n=20) 

Anahtar Kavram Toplam Farklı Kelime Sayısı 
Besin 68 
Kan 67 
Kalp 64 
Akciğer 51 
Atar damar 50 
Oksijen 47 
Toplardamar 45 
Küçük dolaşım 45 
Lenf dolaşımı 41 
Büyük dolaşım 39 
Toplam Farklı Kelime 517 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen adayları en fazla besin, en az ise büyük 

dolaşım anahtar kavramına farklı cevap vermek üzere, tüm anahtar kavramlara 

toplamda 517 farklı cevap kelime vermektedir.    

Her anahtar kavram için öğretmen adaylarının en fazla verdiği üç cevap 

kelime Tablo 3’de verilmiştir. Böylece öğretmen adaylarının anahtar kavramlarla 

hangi kavramlar arasında ilişki kurduklarını görmek mümkün olacaktır. 

 

Tablo 3. Öğretmen adaylarının her anahtar kavrama ilişkin verdiği ilk üç cevap 
kelime ve sayısı (K.S) 

  Anahtar Kavramlara Verdikleri Cevap Kelimeler 
Anahtar Kavramlar 1 (K.S) 2 (K.S) 3 (K.S) 
Toplar damar Kirli kan 19 Kalp  15 Akciğer 9 
Akciğer  Oksijen  16 Karbondioksit  12 Solunum  11 
Büyük dolaşım Kalp  15 Vücut  12 Damar  8 
Küçük dolaşım Akciğer  14 Kalp  13 Sağ karıncık      8 
Kan Alyuvar  14 Kırmızı  13 Akyuvar  11 
Atar damar Kalp  12 Aort  10 Temiz kan 9 
Kalp  Karıncık  10 Kulakçık  10 Kan  10 
Oksijen  Solunum  10 Besin  9 Fotosentez  8 
Besin  Oksijen  9 Yemek  8 Fotosentez  7 
Lenf dolaşımı Bağışıklık 5 Damar  5 Dalak  5 
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Öğretmen adaylarının anahtar kavramlara verdikleri cevap kelimeler 

içerisinde birbiriyle örtüşen kelimeler bulunmaktadır. Ayrıca Tablo 4’de görüldüğü 

gibi kan, oksijen, ,kalp, akciğer, besin ve oksijen anahtar kavramlarına en çok verilen 

cevap kelimeler arasında yine anahtar kavramların kendisine rastlanmaktadır. 

Kelime ilişkilendirme testleri sonuçlarına göre hazırlanan bilgi haritaları Şekil 

2’ de verilmiştir. Buna göre en yüksek bağlantının Toplardamar – Kirli Kan arasında 

olduğu; daha sonra da sırasıyla Akciğer-Oksijen, Toplardamar-Kalp, Büyük dolaşım-

Kalp, Küçük dolaşım-Akciğer ve Kan-Akyuvar arasında olduğu görülmektedir. 

Şekil 3’de görüldüğü gibi ikinci en yüksek bağlantılar; Küçük dolaşım-

Kalp(13), Kan-Kırmızı(13), Akciğer-Karbondioksit(12), Büyük dolaşım-vücut(12), 

Atardamar-Kalp(12), Akciğer-Solunum(11), Kan-Akyuvar(11), Atardamar-Aort(10), 

Kalp-Kulakçık, Karıncık, Kan(10), Oksijen-Solunum(10), Besin(9), Fotosentez(8), ve 

Besin-Oksijen(9), Yemek(8), Fotosentez(7) arasında kurulmuştur.   

Öğretmen adaylarının Lenf Dolaşımı-Bağışıklık, Damar ve Dalak(5) kurduğu 

zayıf ilişkilendirme Şekil 4’de görülmektedir. Ayrıca lenf dolaşımına verdikleri cevap 

kelime sayısının diğer anahtar kavramlara kıyasla daha az olduğu dikkat çekmektedir. 

 

Şekil 2 KİT sonuçlarına göre hazırlanan bilgi haritaları birinci en yüksek bağlantı  

KN 14 ve Yukarısı 

Toplar Damar 

Kalp 

Büyük Dolaşım 

Kan 

Akciğer 

Alyuvar Kirli Kan 

O2 
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Şekil 3  

KN 7- 14 Arası 

 

 
Şekil 4  

KN 0-7 Arası 

 

Atardamar 

Kalp 

Küçük Dolaşım 

Kan Kulakçık Karıncık 

Aort  Temiz Kan 

O2 

Fotosentez 
Besin 

Yemek 

Akciğer 

Solunum CO2 

Büyük Dolaşım 

Vücut  Damar 

Sağ Karıncık 

Lenf Dolaşımı 

Damar Dalak Bağışıklık 
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu çalışmada öğretm aşım sistemi konusundaki 

anlama

ın büyük bir bölümünün kelime ilişkilendirme testlerinde 

anahtar

k bir bölümü kavram haritalarında lenf dolaşımı nı 

herhang

en adaylarının insanda dol

 düzeyleri kavram haritası ve kelime ilişkilendirme testi ile tespit edilmiştir. 

Öğretmen adayları insanda dolaşım sistemi konusu ile ilgili kavram haritalarında 

geçerli ilişkilendirme ve önermeler yapmışlardır. Ancak bu ilişkilendirme ve 

önermelerin sınırlı sayıda olması ve kavram haritalarında çapraz bağlantılara çok 

fazla yer vermemeleri öğretmen adaylarının konu ile ilgili sınırlı bilgiye sahip 

olduğunu göstermektedir.  

Öğretmen adayların

 kavramlara verdikleri cevap kelimelerin çoğunu hazırladıkları kavram 

haritalarında kullanmadıkları ortaya çıkarılmıştır. Örneğin kelime ilişkilendirme testi 

sonuçlarına göre öğretmen adaylarının %50’si kalp anahtar kavramını kalbin yapısını 

oluşturan bölümler olan kulakçık ve karıncıkla ilişkilendirmelerine karşın kavram 

haritalarında öğretmen adaylarının % 20’si bu kavramları kullanmışlardır. Bunun 

nedenlerinden biri öğretmen adaylarına uygulama esnasında farklı kavramlar 

kullanabilme özgürlüğü sunulmasına rağmen önceden verilen kavramların bazı 

öğretmen adaylarını kavram haritası hazırlarken sınırlandırması olabilir. Öğretmen 

adaylarının kavram haritasında kelime ilişkilendirme testine kıyasla kavramlar 

arasında kurulan ilişkilerin yönünü ve ne olduğunu da göstermesi gerekliliği öte 

yandan kelime ilişkilendirme testinde böyle bir gereklilik bulunmaması da bu 

durumun bir diğer nedeni olabilir. 

Öğretmen adaylarının büyü

i bir kavramla ilişkilendirememiştir. Kelime ilişkilendirme testinde ise lenf 

dolaşımına verdikleri cevap kelime sayısının diğer anahtar kavramlara kıyasla daha 

az olduğu tespit edilmiştir. Buna göre öğretmen adaylarının lenf dolaşımı hakkında 

bilgilerinin oldukça yetersiz olduğu düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının 3. sınıfın 

ilk döneminde İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi dersi kapsamında verilen insanda 

dolaşım sistemi konusunda yer alan lenf dolaşımını, dolaşım sisteminin bir parçası 
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olarak bilmesine karşın lenf dolaşımı elemanlarını ve görevlerini anlamlı 

öğrenemedikleri düşünülmektedir.  

Öğretmen adaylarının genel olarak kavram haritası hazırlama noktasında 

eksikliklerinin olduğu görülmektedir. Çalışmanın yürütüldüğü dönem içinde aldıkları 

Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde öğretmen adaylarının kavram haritası tekniğinin 

ne olduğu ve nasıl hazırlanması gerektiğini bilmeleri gerektiği düşünüldüğünde bu 

konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Bunun nedeni öğretmen 

adaylarının Özel Öğretim Yöntemleri I dersinde kavram haritası hazırlanması ile ilgili 

yeterli uygulama yapmamaları, dolayısıyla bilgi düzeyinde bir öğrenmeye sahip 

olmaları olabilir. 

 

ÖNERİLER 

Bu çalışmada kavram haritası ve kelime ilişkilendirme testi yöntemleriyle 

öğretmen adaylarının insanda dolaşım sistemi konusundaki kavramları anlama 

düzeyleri belirlenmiştir. Ezbere öğrenenlerin bilgiyi birbirinden bağımsız ve 

ayrıştırılmış öğeler olarak aldıkları anlamlı öğrenenlerin ise kavramlar arasında güçlü 

hiyerarşik yapılar oluşturarak bu kavramları uzun süreli hafızaya yerleştirdikleri 

bilinmektedir (Şahin 2002). Çalışmada kullanılan kavram haritası ve kelime 

ilişkilendirme testi sonuçları öğretmen adaylarının insanda dolaşım sistemi konusunu 

bilgi düzeyinde öğrendiklerini, dolayısıyla konuyu anlamlı öğrenemediklerini 

göstermektedir. Kavram haritaları başta olmak üzere pek çok yöntem ve tekniğin 

öğrencilerin zihinlerinde var olan kavramlar ile yeni bilgileri birleştirmesini 

sağlayarak anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir 

(Willerman & MacHarg, 1991; Kılıç ve Sağlam, 2004). Bu nedenle insanda dolaşım 

sistemi konusunun öğretimi esnasında bu yöntem ve tekniklere daha fazla yer 

verilmelidir. Ayrıca anlamlı öğrenmeyi sağlayacak öğretim yöntem ve tekniklerinin 

yaygın olarak kullanılması için eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarına bu 

konularda geniş bilgiler verilmesi, en önemlisi de yeterli uygulamalar yaptırılması 

önerilmektedir. 
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Bununla birlikte insanda dolaşım sistemi konusunun öğretimi esnasında lenf 

dolaşımı-dolaşım sistemi ilişkisi, lenf dolaşımı elemanları ve görevi gibi konularının 

üzerinde durulması gerekmektedir. 

Öte yandan bir konu hakkında bireyin anlamasını tespit ederken tek bir 

tekniği kullanmaktan ziyade birden fazla tekniğin kullanılması bizlere anlama 

hakkında daha detaylı ve doğru bilgiler vereceği düşünülmektedir (White ve 

Gunstone, 1998). Eğer gerekli şartlar (zaman, gönüllülük vb) sağlanırsa öğretmen 

adayları ile yürütülecek mülakatlar bizlere anlama hakkında daha detaylı bilgiler 

sunabilir. Bu nedenle gelecekteki çalışmalar için mülakat yönteminin diğer anlamayı 

ölçme yöntemleriyle birlikte kullanılması önerilmektedir.  
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Ek 1. Öğretmen adayı 9’a ait kelime ilişkilendirme testi sonuçlarına göre hazırlanan bilgi haritası 
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