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Özet
Akademik başarı; amaçlı, planlı ve sistemli olan formal eğitimin özellikle örgün eğitim türünde yer alan veya istenilen
kazanımlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Akademik başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ulusal ve
uluslararası düzeyde çeşitli testler kullanılmaktadır. Bunlardan biri de uluslararası düzeyde ölçme ve
değerlendirmenin yapıldığı TIMSS’tir. Bu araştırma, TIMSS soruları örneğinde sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri
dersi akademik başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli kullanılarak
yürütülen araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde, Kahramanmaraş ili
Göksun ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul kademesi sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören
371 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarı Testi kullanılmıştır.
Testteki sorular TIMSS 2011 ve 2015 sorularından oluşturulmuş, testin güvenirliği iç tutarlılık katsayısı ile
hesaplanmıştır. Testten elde edilen veriler frekans ve yüzde teknikleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda da
sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı düzeyinin düşük (%42,39) olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: sekizinci sınıf, fen bilimleri dersi, akademik başarı, timss.

EVALUATION OF THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF EIGHTH GRADE STUDENTS IN SCIENCE LESSON: AN
EXAMPLE OF TIMSS QUESTIONS
Abstract
Academic achievement, an earning which is included in formal education, is essential for systematic, planned, and
purposeful education. International and national level tests have been used to measure and evaluate academic
achievement. One of them is TIMSS which is an international level test. This research has been done to measure and
evaluate academic achievement of eighth grade students by using TIMSS questions. Study group of the research,
which has been carried out by using a general survey model, includes 371 eighth grade students who study in
schools which are in Kahramanmaraş province’s Göksun and Elbistan districts. ‘’Test of Science Lesson Academic
Achievement’’ has been conducted while collecting data. Questions of the test have been selected from TIMSS 2011
and 2015 questions and the reliability of the test has been calculated by using internal consistency coefficient. Data,
collected from the test results, have been analyzed by using frequency and percentage techniques. As a result of the
research, it has been found out that the academic achievement of eighth grade students is low (42,39%).
Key Words: eighth grade, science lesson, academic achievement, timss.
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GİRİŞ
Bilindiği üzere bir ülkenin sosyal, ekonomik, bilimsel, teknolojik, sağlık vb. alanlarında kalkınmasının ana unsurunu
önemli ölçüde bilişsel alan oluşturmaktadır. Bu noktada özellikle eğitim sistemimizin uygulamadaki yönüne
bakıldığında, ortaokul kademesinde bilişsel alana fazla yer verildiği söylenebilir. Toplumun ihtiyaç duyduğu ve
kalkınmaya katılması istenen ülke bireylerinin, uygulanmakta olan eğitim programları ile örgün eğitim kurumlarında
akademik açıdan yetiştirilmeleri gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle örgün eğitim kurumlarında bilişsel alanın ürünüçıktısı, öğrencilerin akademik başarıları ile doğrudan ilişkilidir. Bu yönüyle akademik başarı eğitim programları içinde
önemli bir yer teşkil etmektedir ve öğrencilerin akademik başarılarına bağlı olarak; bireyin ve toplumun refahı,
kalkınması ve ülkenin geleceği inşasında, fen bilimleri dersi akademik başarısına da önemli ölçüde değer
verilmektedir. Bu bağlamda geçerli ve güvenilir ölçme yöntemleri kullanılarak; öğretmen-okul, yerel-ulusal ve
evrensel-uluslararası düzeyde yapılan sınavlarla öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarıları ölçülmektedir.
Fen bilimleri dersi öğretim programı doğrultusunda; fen bilimleri derslerinde, öğrencilerin öğrenme ve öğretme
etkinliklerinde kalıcı ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirebilmesine yönelik bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı
benimsenmektedir. Öğrencilerin öğrenme sürecinin sonunda sergiledikleri ürün ile ürünü ortaya çıkarabilmek adına
gösterdikleri performansın da değerlendirilmesi ön plandadır. Bu bağlamda fen bilimleri derslerinde; geleneksel
ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, alternatif (tamamlayıcı) ölçme ve değerlendirmeler de kullanılarak
ortaya çıkan ürün ile beraber sürecin de değerlendirildiği bir anlayış yer almaktadır. (MEB, 2013). Öğretim
programının başında, belirlenmiş olan hedeflere ulaştıracağı düşüncesi ile seçilen öğrenme yaşantılarını öğrencilere
kazandırmak için harcanan gayretlerin ne derecede fayda verdiğini belirlemek gerekmektedir. Bu bağlamda
programın hedeflerine ne derecede ulaşıldığını belirlemek için ölçme ve değerlendirmeye ihtiyaç vardır (Tekin, 2004).
Eğitimde yapılan ölçme ve değerlendirmelerle; öğretim, not verme, öğrencilerin gelişim düzeyi, ilgisi ve yetenekleri,
öğrencileri seçme ve yerleştirme, rehberlik ve yönlendirme, öğretim programının başarısı, yönetim vb. konularla ile
ilgili kararlar alınabilir (Semerci, 2007). Eğitimde ölçme ve değerlendirmeler, eğitim ve öğretim sürecinin önemli bir
yapıtaşıdır. Öğrencilerde hangi davranışların hangi ölçme araçlarıyla ve hangi ölçütlere göre değerlendirileceği
uygulanan eğitim programının amaçlarına ne derecede yaklaşıldığı hakkında fikir verir (Tekin, 2004). Yapılan bu
ölçme ve değerlendirme işlemleri ile eğitim sisteminin başarısı hakkında bilgi edinilebilir ve öğretimin iyileştirilmesine
yönelik bilgiye ulaşılabilir (Vural, 2006).
Genel olarak akademik başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere iki
genel yaklaşım kullanılmaktadır. Uluslararası düzeyde ölçme ve değerlendirmede sık kullanılan ölçme ve
değerlendirme yöntemlerinden (testlerinden) biri de TIMSS’tir. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması
(TIMSS-Trends in International Mathematics and Science Study), Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme
Kuruluşu (IEA-International Association for the Evaluation of Educational Achievement) tarafından gerçekleştirilen
öğrencilerin matematik ve fen bilimleri alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesini amaçlayan ve
dört yıllık periyotlarda gerçekleştirilen bir tarama araştırmasıdır. Türkiye, araştırmaya sekizinci sınıf düzeyinde 1999,
2007, 2011, 2015 ve 2019 yıllarında; dördüncü sınıf düzeyinde ise 2011, 2015 ve 2019 yıllarında katılmıştır (MEB,
2019).
Araştırmanın Önemi
Akademik başarı örgün eğitimde, okul öncesinden başlayıp yükseköğretime kadar tüm öğretim kademelerinde yer
alan öğretim programlarında ve özellikle öğretim sürecinde öğrenci öğesine ilişkin genel bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerin akademik başarısı, öğretim programlarının ulaşılmak istenen amaçları
doğrultusunda önemli bir yer teşkil etmektedir. Öte yandan öğrencilerin derslere ilişkin başarı düzeyi ve bu başarıyı
etkileyen bağımlı ve bağımsız değişkenlerin neler olduğu her zaman araştırma ve merak konusu olmuştur (Sarıer,
2016; Yeşilyurt, 2020a). TIMSS fen bilimleri dersi akademik başarı testi ile araştırmaya katılan o ülke öğrencilerinin
fen (bilim) anlayışlarını tespit etme amacı taşımaktadır (Yıldırım, Yıldırım & Ceylan, 2017). Öte yandan TIMSS ile
yapılması planlanan bu çalışmalara katılacak okullar ve sınıflar, o ülkenin genel durumunu yansıtacak ve bilgi
verebilecek şekilde rastgele seçilmektedir (MEB, 2015). Ülkemizde TIMSS sonuçlarını genel olarak ele alan çalışmalar
(Arslan, 2019; Özcan & Koştur, 2019; Özkan, 2019; Toluk, 2003; Yoldaş &Işlak 2018) ve özelde fen öğretim
programına ve derslerine ilişkin birçok çalışma (Abazaoğlu, 2016; Pektaş, İncikabı& Yaz, 2015; Şimşek Turfan, 2019:
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Yetişir, 2014) bulunmaktadır. Ancak TIMSS testlerinden fen bilimleri derslerine ilişkin akademik başarı testi oluşturup
öğrencilerin akademik başarılarını ölçüp değerlendiren çalışma sayısının az olduğu görülmektedir. Çalışma hem bu
yönüyle hem de uluslararası bir testten oluşturulan akademik başarı testiyle öğrencilerin başarı durumunu ölüp
değerlendirmesi yönüyle alana katkı sağlamayacağı umulmaktadır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma, TIMSS sorularından geliştirilmiş bir akademik başarı testi kullanılarak sekizinci sınıf öğrencilerin fen
bilimleri dersi akademik başarısını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde “genel tarama modeli” kullanılmıştır. Genel tarama modelleri, bir çalışma
evreni hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile çalışma evrenin tümü ya da belli bir yöntemle seçilen
örneklem/çalışma grubu üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir. Genel tarama modelleri ile tekil ya da ilişkisel
taramalar yapılabilir. Bir araştırmada tekil tarama modeli kullanılmıştır. Tekil tarama modeli, değişkenlerin tek tek tür
ya da miktar olarak oluşumlarının belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma modelidir. Bu yaklaşımda ilgilenilen olay,
birey, grup, konu vb. birim ve duruma ilişkin değişkenler ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır (Karasar, 1999).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde, Kahramanmaraş ili Göksun ve
Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul kademesi sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören 371 öğrenci
oluşturmaktadır. Ulaşılabilirlik ilkesi doğrultusunda, çalışma grubunun belirlenmesinde Covid-19 salgını şartları da
göz önüne alınmıştır. Literatürde çalışma grubunun büyüklüğü konusunda farklı ölçütler bulunmaktadır. Örneklem
büyüklüğünü dikkate alan Preacher ve MacCallum (2002) minimum örneklem büyüklüğünün 100 ile 250 arasında
veya katılımcı sayısının madde sayısından en az üç kat daha fazla olması gerektiğini ifade etmektedir (Akt. Fer &Cırık,
2006). Bu sayı Tavşancıl (2006) ve Bayram’a (2010) göre 200 ve üzerinde, Balcı’ya (2011) göre ise madde sayısının
birkaç katı büyüklüğünde olmalıdır. Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışma grubunda yer alan katılımcı sayısı,
araştırmanın amacı ve istatistiksel çözümlemeler için uygundur.
Tablo 1: Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri
Demografik Bilgiler
Cinsiyet
f
%
Kız
Erkek
İlçe
Göksun (Bir Okul)
Elbistan (Beş Okul)
Toplam

239
132

64,4
35,6

39
332
371

10,5
89,5
100

Veri Toplama Aracı
“Fen Bilimleri Dersi Akademik Başarı Testi” araştırmacılar tarafından sekizinci sınıf düzeyinde öğrenim gören
öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarısını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Akademik başarı testi TIMSS 2015
örnek sorularının tamamı (15 soru) ile TIMSS 2011 yılı sorularından araştırmanın amacına uygun olarak seçilen 15
soru olmak üzere toplam 30 sorudan oluşmaktadır. TIMSS 2015 ve TIMSS 2011 dikkate alınarak hazırlanan akademik
başarı testinin altı sorusu yazılı ve 24 tanesi ise çoktan seçmeli olacak şekilde hazırlanmıştır. Akademik başarı testi
oluşturulurken, fen bilimleri öğretim programındaki konu alanları ile beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf
düzeylerinde okutulan fen bilimleri dersi kitaplarındaki ünite ve kazanımların uyumu dikkate alınmıştır. Öte yandan
testte yer alan sorular hem TIMMS (bilgi, uygulama, akıl yürütme), hem de bilişsel alan sınıflaması olarak eğitim
alanında en çok kullanılan Bloom’un taksonomisinde yer alan bütün basamakları içermektedir. Bunun yanı sıra
akademik başarı testi oluşturulurken farklı üniversitelerin eğitim fakültelerinde görev yapan, fen bilgisi eğitimi
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alanında uzman dört öğretim üyesi ile iki ortaokul fen bilimleri öğretmeninin görüşlerine başvurularak gerekli
düzeltmeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Hazırlanan başarı testinin örnek uygulaması sekizinci sınıf düzeyinde
öğrenim gören ve çalışma grubunda yer almayan beş öğrenci üzerinde yapılmış ve başarı testinin bir ders saatinde
uygulanabilirliği anlaşılmıştır. Bu bağlamda yürütülen çalışmalar sonucu akademik başarı testinin geçerli olduğu
söylenebilir. Bu araştırma kapsamında çalışma grubundan elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda güvenirliği
iç tutarlılık kat sayısı olan Cronbach Alpha ile hesaplanmış ve başarı testinin Cronbach Alpha değeri, 868 olarak tespit
edilmiştir. Bu değerle akademik başarı testinin yüksek düzeyde güvenilir bir test olduğu söylenebilir. Akademik başarı
testi ile ilgili diğer detaylı bilgilereTablo 2 ve Tablo 3’te yer verilmiştir.

Soru
No
1
2

Fen Bilimleri
Dersi
Öğretim
Programı
Konu Alanı

Ders Kitabı Ünite Adı

Sınıf Düzeyi

Tablo 2: Akademik Başarı Testi Sorularının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımları ile Karşılaştırılması

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı
Kazanımları

Güneş, Dünya ve Ay
Güneş Sistemi ve
Tutulmalar
Güneş Sistemi ve
Tutulmalar

5
6

Ay’ın dönme ve dolanma hareketlerini açıklar
Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.

6

4

Canlılar Dünyası

5

5

Canlılar Dünyası

5

6

Canlılar Dünyası

5

7

6

9

Vücudumuzdaki Sistemler
ve Sağlığı
Enerji Dönüşümleri ve
Çevre Bilimi
Hücre ve Bölünmeler

10

DNA ve Genetik Kod

8

11

8

12

Enerji Dönüşümleri ve
Çevre Bilimi
DNA ve Genetik Kod

13

Basınç

8

14

Kuvvet ve Hareket

6

15

Işığın Madde ile Etkileşimi

7

Elektrik Yükleri ve Elektrik
Enerjisi
Kütle ve Enerji

8

Ay tutulmasının nasıl oluştuğunu tahmin eder.
Ay tutulması esnasında Ay’ın hangi evrede
olduğuna değinilir.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve
farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve
farklılıklarına göre sınıflandırır.
Canlılara örnekler vererek benzerlik ve
farklılıklarına göre sınıflandırır.
Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri
araştırma verilerine dayalı olarak tartışır
Biyoçeşitliliğin doğal yaşam için önemini
sorgular.
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini
açıklar.
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını
gözlem yaparak açıklar.
Kaynakların kullanımında tasarruflu
davranmaya özen gösterir.
Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu
açıklar.
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek
keşfeder.
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri,
cisimlerin hareket durumlarını gözlemleyerek
karşılaştırır.
Düz, çukur ve tümsek aynalarda oluşan
görüntüleri karşılaştırır.
Elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine
dönüştüğü uygulamalara örnekler verir.
Yer çekimini kütle çekimi olarak gök cisimleri
temelinde açıklar.

3

8

16
17

Dünya ve
Evren

Canlılar ve
Yaşam

Fiziksel
Olaylar

8
7

8

7
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18

Kuvvet ve Enerji

7

19

Elektrik Devreleri

7

20

Basınç

8

21

Ses ve Özellikleri

6

22

Madde ve Isı

5

23

Saf Madde ve Karışımlar

7

24

Madde ve Endüstri

8

25

Madde ve Endüstri

8

Madde ve Endüstri

8

27
28

Madde ve Endüstri
Saf Madde ve Karışımlar

8
7

29

Saf Madde ve Karışımlar

7

30

Madde ve Endüstri

8

26

Madde ve
Doğası

Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine
dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu
sonucunu çıkarır.
Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilim
ile üzerinden geçen akımı ilişkilendirir.
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük
yaşam ve teknolojideki uygulamalarına
örnekler verir.
Sesin yayılabildiği ortamları tahmin eder ve
tahminlerini test eder.
Maddelerin ısı etkisiyle hâl değiştirebileceğine
yönelik yaptığı deneylerden elde ettiği verilere
dayalı çıkarımlarda bulunur
Karışımların ayrılması için kullanılabilecek
yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular.
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları,
çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda
oluştuğunu bilir.
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları,
çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.
Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder.
Aynı veya farklı atomların bir araya gelerek
molekül oluşturacağını ifade eder.
Atomun yapısını ve yapısındaki temel
parçacıklarını söyler.
Çözünme hızına etki eden faktörleri deney
yaparak belirler.
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları,
çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar.

TIMSS 2011: 1., 2., 3., 12., 16., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. sorular
TIMSS 2015: 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 17., 22., 23. ve 24. Sorular
Tablo 3: Testteki Soruların Konu, Öğrenme Alanı ve Bilişsel Alan Dağılımı
Öğrenme Alanı Dağılımı

%
10

Dünya ve Evren
Canlılar ve Yaşam
Fiziksel Olaylar
Madde ve Doğası
Toplam

30
30
30
100

Bilişsel Alan Dağılımı

%

Bilme
(TIMSS 2015, 5 soru; TIMSS 2011, 6 soru; Toplam 11 soru)
Uygulama
(TIMSS 2015, 5 soru; TIMSS 2011, 4 soru; Toplam 9 soru)
Akıl Yürütme (TIMSS 2015, 5 soru; TIMSS 2011, 5 soru; Toplam 10 soru)
Toplam

37
30
33
100

Konu Alanı Dağılımı
Dünya ve Evren

Ünite adı
Mevsimler ve İklim

Kazanım
3

2018
1

2019
1

www.jret.org @Her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan yazıların; intihal, etik ve diğer tüm
sorumluluğu yazara/yazarlara aittir.

23

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of
Research in Education and Teaching
Kasım 2021 Cilt: 10 Sayı: 4 ISSN: 2146-9199
Canlılar ve Dünya
Fiziksel
Olaylar
Madde ve Doğası

DNA ve Genetik kod
Enerji dönüşümleri ve Çevre bilimi
Basınç
Basit Makineler
Elektrik yükleri ve Elektrik Enerjisi
Madde ve Endüstri

Toplam

13
12
3
3
11

3
4
2
3
3

3
4
2
2
3

17
61

4
20

5
20

TIMSS 2015 sorularının bilişsel alan dağılımı TIMSS tarafından oranlanmıştır. Bunun yanı sıra akademik başarı
testinde, TIMSS 2011 sorularından seçilen soruların eklenmesiyle bu teste ilişkin bilişsel alan dağılımı yeniden
yapılandırılmıştır.
Verilerin Analizi
Veriler SPSS 24 paket programı kullanılarak frekans ve yüzde teknikleriyleanaliz edilmiştir. Tavşancıl’a (2006) göre,
eğer bir ölçek sınıflama özelliği taşıyorsa, o ölçekten elde edilen verilerin analizinde frekans ve yüzde teknikleri
kullanılabilir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarılarını ölçmeye yönelik yapılan akademik
başarı testi sonuçlarına göre her soruya yönelik doğru ve yanlış yanıt sayıları, yüzdeleri ve genel başarı ağırlığı yer
almaktadır. Genel başarı ağırlığı hesaplanırken şu adımlar izlenmiştir: Çalışma grubuna dâhil edilen öğrencilerin,
akademik başarı testinde yer alan bütün sorulara doğru cevap verdiği kabul edildiğinde, testten alınan en yüksek
toplam puanın 100 puan olduğu kabul edilmiştir. Bu durumda; toplam madde sayısının 36 olduğu akademik başarı
testinde bulunan her sorunun kendi puan değeri 2,77’dir. (100/36=2,77). Her sorunun, 2,77 puan üzerinden ağırlığı
ise; ilgili soruyu doğru yanıtlayan öğrenci sayısının, soruyu cevaplayan bütün öğrencilerin (çalışma grubunda yer alan
öğrencilerin) sayısına oranlayarak bulunmuştur. Örneğin birinci soruyu 194 öğrencinin doğru işaretlediği
görülmektedir. Bu bağlamda birinci sorunun yüzde puan olarak ağırlığının bulunabilmesi için matematiksel olarak
(194 x 2,77) /371= 1,44 işlemi yapılmıştır. Bu matematiksel işlem, akademik başarı testinde yer alan bütün soruların
yüzde puan ağırlığının ortaya çıkarılmasında da uygulanmıştır.
BULGULAR
Araştırmanın genel amacını oluşturan “Sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı düzeyi nedir?”
sorusuna yönelik uygulanan veri toplama aracından elde edilen verilerin frekans, yüzde ve genel başarı ağırlığına
ilişkin sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır.

Doğru Yanıt
Madde No
1
2
3
4
5
6
7
8

a
b

9
10
11
12

1
2

F
194
249
166
273
214
72
219
133
232
204
94
58
294
261

%
52,3
67,1
55,3
73,6
57,7
19,4
59,0
35,8
62,5
55,0
25,3
15,6
79,2
70,4

Yanlış Yanıt
f
%
177
47,7
122
32,9
205
44,7
98
26,4
157
42,3
299
80,6
152
41,0
238
64,2
139
37,5
167
45,0
277
74,7
313
84,4
77
20,8
110
29,6

Genel Başarı Ağırlığı
%
1,44
1,85
1,23
2,03
1,59
0,53
1,63
0,99
1,73
1,52
0,70
0,43
2,19
1,94
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13
14
15
16
17
18

A
B
C

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
Genel Başarı Durumu
30

285
96
142
95
248
63
61
75
151
156
113
163
171
171
226
119
230
152
155
95
76

76,8
25,9
38,3
25,6
66,8
17,0
16,4
20,2
40,7
42,0
30,5
43,9
46,1
46,1
60,9
32,1
62,0
41,0
41,8
25,6
20,5

86
275
229
276
123
308
310
296
220
215
258
208
200
200
145
252
141
219
216
276
295

23,2
74,1
61,7
74,4
33,2
83,0
83,6
79,8
59,3
58,0
69,5
56,1
53,9
53,9
39,1
67,9
38,0
59,0
58,2
74,4
79,5

2,12
0,71
1,06
0,70
1,85
0,47
0,45
0,55
1,12
1,16
0,84
1,21
1,27
1,27
1,68
0,88
1,71
1,13
1,15
0,70
0,56
42,39

Tabloda 4’te sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarısını ölçmeye yönelik uygulanan akademik
başarı testinde doğru-yanlış yanıtları ve yüzdelik dilimlerine ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Tabloda görüldüğü üzere
30 sorudan oluşan akademik başarı testinin 8., 10., 18., ve 30. sorularında istenen doğru cevap sayısının birden fazla
olması sebebiyle istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilebilmesi için, bu durumun fen bilimleri dersi akademik
başarı testinde yer alan madde sayısını artıracağı göz önünde bulundurularak ilgili sorularda yer alan maddeler
bağımsız birer soru gibi ele alınmış ve analiz edilmiştir. Dolayısıyla akademik başarı testinin soru sayısı 36 olarak
hesaplanmıştır.
Tablo 4’te görüldüğü üzere fen bilimleri dersi akademik başarı testinin 13., 11. ve 12. sorularında başarı yüzdelerinin
yüksek olduğu görülmektedir. Bu sorular arasında altıncı sınıf düzeyinde “Madde ve Isı” ünitesinin kazanımlarını
ölçen 11. sorunun %79,2 başarı yüzdesi ile en yüksek başarı yüzdesine sahip olduğu görülmektedir. Öte yandan
başarı yüzdelerine göre; sekizinci sınıf düzeyinde “Basınç” ünitesinin kazanımlarını ölçen 13. sorunun %76,8 başarı
yüzdesi ile en yüksek seviyede ikinci sırada yer alırken, sekizinci sınıf “DNA ve Genetik Kod” ünitesinin kazanımlarını
ölçen 12. sorunun %70,4 başarı yüzdesi ile üçüncü sırada en yüksek başarı yüzdesine sahip olduğu görülmektedir. Fen
bilimleri dersi akademik başarı testinde bu ünite konularını ilgilendiren sorularda başarı yüzdesinin yüksek olması,
öğrencilerin akademik kariyerleri açısından önemli gördükleri LGS hazırlığı sürecinde olmaları nedeniyle sekizinci sınıf
ünite ve konuları ile ilgili bilgilerinin daha canlı olması ve sınavı ilgilendiren ünite ve konulara öğrencilerin daha fazla
ağırlık verdiğinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca akademik başarı testinde yer alan bu soruların, bilişsel alanın temel
basamaklarına (bilgi ve kavrama) ilişkin sorular olmasının da başarı yüzdelerinin yüksek olmasında etkili olduğu
söylenebilir. Öte yandan akademik başarı testinden elde edilen bulgulara göre; bu testin soruları içinde başarı
yüzdelerinin en düşük olduğu sorular, istenilen doğru cevap madde sayısının fazla olduğu 18/b., 18/a. ve 10/2.
sorulardır. Bu sorulardaki başarı yüzdelerine bakıldığında; %17,0 başarı yüzdesi ile 18/a. soruya, 16,4 başarı yüzdesi
ile 18/b. soruya ve %15,6 başarı yüzdesi ile en düşük başarı yüzdesine sahip olan 10/2. soruya aittir. Başarı yüzdesinin
en düşük olduğu 10/2. soru beşinci sınıf düzeyinde fen bilimleri dersinde okutulan “Canlılar Dünyası” ünitesinin
kazanımlarını ölçmektedir. Diğer yandan başarı yüzdelerinin düşük olduğu 18/a. ve 18/b. sorular ise, yedinci sınıf
düzeyinde fen bilimleri dersi “Kuvvet ve Enerji” ünitesinin kazanımlarını ilgilendiren sorulardır. Fen bilimleri dersi
akademik başarı testinde bu ünite ve kazanımları ölçen sorularda başarı yüzdelerinin düşük olması; bu soruların
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bilişsel öğrenme alanının temel basamaklarına ilişkin olmasına rağmen, soruların doğru cevabının yazılı olarak
istenmesi, öğrencilerde geçmişe dönük ünite ve konular ile ilgili bilgilerin hatırlanamaması ve öğrencilerin ünite ve
konulara sadece sınav odaklı ağırlık vermesinin etkili olduğu düşünülebilir. Bununla beraber fen bilimleri dersi
akademik başarı testinde bulunan soruların başarı yüzdeleri ile alakalı olarak; başarı yüzdelerinin yüksek olduğu
soruların daha somut düşünme becerisi gerektirmesi, diğer yandan başarı yüzdelerinin düşük olduğu sorularda ise
daha soyut düşünme becerilerinin gerekli olması, test içindeki soruların başarı yüzdeleri üzerinde etkili olduğu
söylenebilir.
Öte yandan uygulanan akademik başarın testinde yer alan sorular bilişsel alanın bütün basamaklarını içermektedir.
Diğer bir ifadeyle testte yer alan sorular; hem TIMMS (bilgi, uygulama ve akıl yürütme) hem de eğitim alanında
bilişsel alanın sınıflandırılmasında en çok kullanılan Bloom taksonomisinde yer alan bütün basamakları içermektedir.
Akademik başarı testi; 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeylerinde fen bilimleri dersi öğretim programları dikkate alınarak
hazırlanmıştır ve kapsam geçerliğinin yüksek olmasına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda sekizinci sınıf öğrencilerinin fen
bilimleri dersi akademik başarısını belirlemeye yönelik uygulanan fen bilimleri dersi akademik başarı testi ile ilgili
bulguda, öğrencilerin fen bilimleri genel başarı durumunun %42,39 olduğu ortaya çıkmıştır. Güvenirlik ve geçerlik
açısından uygun olan fen bilimleri dersi akademik başarı testinden elde edilen bu bulgu (%42,39) çalışma grubunda
yer alan öğrencilerin fen bilimleri dersi akademik başarısının düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Eğitimde değerlendirme faaliyetleri aşamasında ölçülmek istenen en önemli kavramlardan biri akademik başarıdır.
Eğitim ve öğretim etkinliklerinde başarı denildiğinde; genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve bunun
sonucunda öğretmenlerce uygun görülen notlarla, test puanlarıyla vs. belirlenen beceriler ve kazanılan bilgiler
bütünü kastedilmektedir ve bu da akademik başarıyı ifade etmektedir (Carter &Good1973; Akt: Akandere, Özyalvaç&
Duman, 2010). Öte yandan akademik başarı genellikle ve ağırlıklı olarak bilişsel gelişim alanını temsil etmekle
beraber, öğrencinin psiko-motor ve duyusal gelişiminin dışında kalan bütün program alanlarındaki davranış
değişmelerini de ifade ettiği söylenebilir (Ahmann&Glock, 1971; Akt: Erdoğdu, 2007). Diğer bir ifadeyle akademik
başarı hedefler taksonomisinde daha çok bilişsel alan içerisindeki hedeflerle ilgili olan başarıyı öncelemektedir.
Akademik başarı, aynı zamanda öğrencilerin akademik faaliyetlerden faydalanmasının göstergesi olarak
değerlendirilmektedir. Diğer taraftan akademik başarı, öğretim programlarında değinilen eğitim hedeflerinin ne
kadarının gerçekleştiğinin bir kanıtı olarak da görülebilir (Bahar& Sülün, 2011). Bu bağlamda bu araştırma
kapsamında sekizinci sınıf öğrencilerin matematik dersi akademik başarısı ölçülüp ve değerlendirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi akademik başarı
düzeyinin düşük (%42,39) olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak araştırma sonucu ortaya çıkan akademik başarının
düşüklüğünü gösteren seviye, diğer bir ifadeyle toplam yüz puan üzerinden elde edilen sonuçlar, bir bakıma
ortalamaya da yakın bir değeri ifade etmektedir. Konuyla ilgili olarak öğrencilerin akademik başarısını ölçme ve
değerlendirme amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavların sonuçları bu çalışmanın sonucunu destekler
niteliktedir (Abazaoğlu, Yıldızhan & Yıldırım, 2014;Bursal, 2013; Kaya & Kaya, 2019;MEB, 2019; MEB, 2020; MEB,
2021; Özkan, 2018; Sarıer, 2020). Uluslararası düzeyde yapılan TIMSS sonuçlarında sekizinci sınıf fen ve teknoloji
yeterlik düzeyi ve başarı ortalamalarına göre Türkiye; TIMSS 2011 sonuçlarında 483 başarı ortalaması ile 42 ülke
arasında 21. sırada ve orta düzeyde yer almaktadır. Öte yandan TIMSS 2015 sonuçlarına bakıldığında; Türkiye fen
başarı ortalamasının on puan artarak 493 olduğu ancak araştırmaya katılan 39 ülke arasında aynı şekilde 21. sırada
orta düzeyde bir başarı elde edildiği görülmektedir. TIMSS 2019 sonuçlarında ise Türkiye fen başarısında 500 olan
ölçek ortalamasının üstünde bir başarı elde edilmiştir. Ancak 475-550 orta düzey puan aralığında kalarak 515 başarı
ortalaması yakalayan Türkiye 39 ülke arasında 20. sırada yer almıştır.
Ayrıca diğer bir uluslararası sınav olan PISA sonuçlarına bakıldığında 2018 yılında gerçekleştirilen 78 ülkenin katıldığı
sınavda Türkiye, 468 ortalama puanla 39. sırada yer almıştır. PISA 2015 sonuçlarında ise 425 ortalama ile 72 ülke
arasında 54’üncü ve PISA 2012’de 463 ortalama ile 65 ülke arasında 43’üncü sırada yer almıştır (MEB, 2018a).
Hedefinin fen okuryazarlığının ölçülmesi olan PISA ortalamalarında, Türkiye’nin puan değerinin ortalamanın altında
olduğu görülmektedir. Ayrıca ulusal düzeyde yapılan; LGS 2018’de yirmi sorunun bulunduğu fen bilimleri alt testinde
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en fazla gözlenen doğru cevap sayısının 16, ortalamasının ise 14,47; 2019 yılında yapılan LGS dağılımında maksimum
doğru cevap sayısının 17, ortalamanın ise 15,62 olduğu görülmektedir. 2020 yılı LGS sonuçlarında ise fen bilimleri alt
testi doğru cevap sayısının ortalaması 10,21 olup, öğrencilerin %55,51’inin doğru cevap sayısının 0 ile 10 arasında
olduğu ve öğrencilerin puan ortalamasının 7,82 olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılında gerçekleştirilen LGS sonuçlarına
göre fen bilimleri alt testinde doğru cevap sayısının ortalaması 8,04 olup bu sonuçla beraber öğrencilerin %71,60’ının
doğru cevap sayısının 0 ile 10 arasında olduğu göze çarpmaktadır. (MEB, 2019a; MEB, 2020; MEB, 2021). Bu
bağlamda TIMSS, PISA, LGS sonuçları ile bu çalışmanın sonuçları birbirini desteklemekte ve bu sonuçlar öğrencilerin
akademik başarı düzeyinin istenilen seviyenin altında olduğunu somutlaştırmaktadır.
Literatür incelendiğinde öğrencilerin akademik başarısı üzerinde; gelişim alanları ve düzeyi, sosyoekonomik çevre ve
şartları, hazır bulunuşluk düzeyi (ön öğrenme, önceki bilgi), derslere yönelik ilgi, tutum, değer verme gibi duyuşsal
özellikler; öğretim-öğrenme yaklaşım ve stilleri, model, strateji, yöntem ve teknik kullanımı, derslere aktif katılım vb.
birçok faktör etkilidir (Yeşilyurt 2019a; 2019b; 2019c, 2019d). Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen ve aynı
zamanda özelde fen bilimleri dersi akademik başarılarını da etkileyen bu faktörlere ek olarak; öğrencinin ihtiyaçları,
genel öğretim ilkelerinin kullanılma durumu ile fen öğrenimine yönelimleri de gösterilebilir (Baştürk Tekin, 2014;
Yeşilyurt, 2012; Yetişir & Ceylan, 2015). Akademik başarının istenilen düzeyde olması için önünde olan engellerin
ortadan kaldırılması gerekmektedir veya en aza indirilmesi gerekmektedir. Sarıer (2016) konuyla ilgili yaptığı bir
meta-analiz çalışması sonucunda öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörleri benlik saygısı, motivasyon, öz
yeterlik, ders çalışma alışkanlığı, derse yönelik tutum, öğretmen davranışları, okul müdürünün liderliği, okul kültürü,
anne-babanın tutum ve davranışları, anne-babanın eğitim durumu, anne-babanın eğitim sürecine katılımı ve ailenin
sosyoekonomik düzeyi şeklinde sıralamaktadır Bunun yanı sıra bir öğrencinin dersin kazanımlarına erişmesinde ve
konuyu tam öğrenmesinde bir bakıma akademik başarısında Bloom’a (1976) göre öğrencinin bilişsel giriş davranışları
ortama %50, duyuşsal giriş özellikleri ortalama %25, öğretim hizmetinin niteliği yani bir bakıma öğrenme ve öğretme
sürecinin niteliği ortalama %25 oranında etkilidir.
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