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Türkçe Özet: 

Bu tezin amacı, Adidaktik öğrenme ortamlarının öğrenci başarısı üzerine etkisini ve ortama yönelik 

öğrenci görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada “Pisagor bağıntısı”, “Tam kare ifadelerin 

çarpanlarına ayrılması” ve “Üslü sayılarla çarpma işlemi” konularını öğretmek amacıyla Adidaktik 

öğrenme ortamı'nın aşamalarına uygun olarak etkinlikler geliştirilmiştir. Etkinliklerin pilot 

uygulamaları üç farklı ilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören toplam 92 öğrenci ile 

yapılmıştır. Asıl uygulama ise iki farklı ilköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören toplam 53 

öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada Karma Yöntem kullanılmıştır. Nicel verilerin elde 

edilmesinde Yarı deneysel yöntem, nitel verilerin elde edilmesinde ise Özel durum çalışması 

yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada nicel veriler, geliştirilen ön test ve son testler; nitel veriler ise 

yarı yapılandırılmış mülakatlar yardımıyla toplanmıştır. Ön test ve son testlerden elde edilen nicel 

verilerin analizi SPSS 15.0 programındaki Bağımsız t testi ile yapılmıştır. Buna göre deney ve 

kontrol gruplarının son test puanları karşılaştırıldığında grupların başarıları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmüştür. Ancak istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

grupların son test ortalamalarına bakıldığında Adidaktik öğrenme ortamındaki öğrencilerin başarıları 

müfredatın öngördüğü öğrenme ortamındaki öğrencilerin başarılarına göre daha yüksektir. Uygulama 

sonrasında deney grubundan seçilen öğrencilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. 

Mülakatların içerik analizleri sonucunda öğrencilerin Adidaktik öğrenme ortamıyla ilgili olarak: 

Öğrenme sürecinde kendilerini bilim adamı gibi hissettiklerinden özgüveni arttırdığı, derse karşı 

motivasyonu olumlu yönde etkilediği, bilgiye kendileri ulaştıkları için daha iyi anladıkları ve bilginin 

kalıcılığının arttığı, yanlış yapma korkusunun azaldığı ve fikir söyleme özgürlüğüne imkân tanıdığı 

şeklinde düşündükleri ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bazı önerilerde bulunulmuştur. 

  

İngilizce Özet: 

The purpose of this study is to find out the effect of Adidactical Situations (AS) on the success of the 

students and to reveal the students’ views on the situation. In this study, activities have been 

developed in accordance with the phases of AS in order to teach these subjects: “Pythagorean 

Theorem, The Factorization of Perfect Square Expressions and Multiplication with The Exponential 

Numbers.” The pilot practices have been performed in three different elementary schools with 92 

students who are grade 7. The main practice has been made with 53 students who are in grade 8 of 

two different elementary schools. The Mixed Type was used in the study. Quasi-experimental design 

was used to gain of the quantitative data and Case study in the gain of the qualitative data. The 

quantitative data was collected with the help of pre and post tests; the qualitative data with the semi-

structured interviews. Analysis of the quantitative data made with Independent Samples t Test in the 

program of SPSS 15.0. According to the t test results; when the post test points of the experimantal 

and control group are compared with each other, it has been seen that statistically there is not any 

meaningful difference between the success of groups. Although it is not statistically meaningful, 

considering the latest test averages, it has been seen that success of the students who are in 

Adidactical situations (AS) is higher than success of the learning environments that curriculum 

suggests. Semi-structured interviews made with the students chosen from experimental group. After 

the content analysis of the interviews, it has been found out about the AS that the students have 

expressed that: the self-confidence have been increased as they have felt themselves like scientists 

during learning process, it has had a positive effect on the motivation for lesson, it has provided more 

understanding as they reach the data by themselves and the permanency of data has been increased, 

the fear of making mistakes has been lowered and it has enabled them the freedom of speech. Based 

on these results, some suggestions have been made. 

 


