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Abstract 
The purpose of the study is to investigate the understanding levels of students 
studying in elementary education and taking the subject of vectors in 
compulsory general physics course in the 2nd grade of the third term and also 
examine the instructors’ predictions from the student responses. The research is 
a descriptive study. The data of the study developed after taking expert opinions 
were collected via interviews consisting of four multiple-choice and one open-
ended questions. Semi-structured interviews were carried out individually with 
randomly chosen eight students who volunteered and had time for the 
interviews. Moreover, just after the questions were asked to the students, face-to 
face interviews were carried out with five experienced instructors teaching 
general/basic physics courses at the same faculty. It can be stated that there 
were students who could not calculate the magnitude of the displacement vector 
(46.8%), who did not know the component method of vector addition (60.7%), 
who did not have any idea about the qualities of equal vectors (26.6%), and who 
could not calculate the components of a vector (25.3%). Thus, the study revealed 
that this ratio of students should be considered seriously and significantly. 
Moreover, the findings revealed that 54.4% of the students could not calculate 
the magnitude of the differences of two vectors correctly, 55.7% of them could 
not draw them accurately, and this ratio is quite high. The instructors’ 
predictions about the responses of their students who they teach general physics 
reveal that they do not know the opinions of their students about vectors 
adequately.   
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Özet 
Çalışmanın amacı, sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 
öğrencilerin ikinci sınıf, üçüncü yarıyılda zorunlu aldıkları genel fizik dersinde 
öğrendikleri vektörler konusunu anlama düzeylerini ve öğretim elemanlarının 
öğrencilerin verdikleri cevaplarla ilgili tahminlerini araştırmaktır. Araştırma, 
betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın verileri araştırmacı tarafından uzman görüşü 
alınarak hazırlanan dört çoktan seçmeli ve bir açık uçlu sorunun bulunduğu bir 
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 görüş formu kullanılarak elde edilmiştir. Katılımcıların gönüllü ve zamanı müsait 
olanları arasından rastgele seçilen 8 öğrenci ile ayrı ayrı yarı yapılandırılmış 
mülakat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca soruların öğrencilere sorulmasından hemen 
sonra aynı fakültede genel/temel fizik derslerini anlatan deneyimli 5 öğretim 
elemanı ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sınıf öğretmenliği öğrencileri 
arasında yer değiştirme vektörünün büyüklüğünü doğru hesaplamayanların 
(46.8%), vektörlerin toplanmasında birleşme özelliği olduğunu bilmeyenlerin 
(60.7%), eşit vektörlerin özelliklerini bilmeyenlerin (26.6%), bir vektörün 
bileşenlerini hesaplamayanların (25.3%) oranlarının ciddiye alınması gereken 
düzeyde oldukları söylenebilir. Ayrıca iki vektörün farkı olan vektörün 
büyüklüğünü doğru hesaplamayan ve doğru çizemeyen öğrencilerin 54.4% ve 
55.7% oranlarında oldukları görülmektedir. Öğretim elemanlarının genel fizik 
dersini anlattıkları öğrencilerinin cevapları hakkında yaptıkları tahminler 
onların genelde öğrencilerinin vektörlerle ilgili görüşlerini yeterince 
bilmediklerini ortaya koymaktadır. 

1. Giriş 

Üniversitelerin birçok lisans programlarında yer alan temel ya da genel fizik 
derslerini alacak kişilere yönelik hazırlanan kitaplarda vektörler konusu genelde 
ilk üç bölümden biri olacak şekilde verilmektedir (Serway & Beichner, 2010:58-70; 
Halliday & Resnick, 2014: 38-53). Ayrıca vektörleri birinci bölümde veren-anlatan 
fizik kitaplarına (Young & Freedman, 2009:11-26) rastlamak mümkündür. Temel 
bir konu olduğu için ilk bölümde yer alması doğru-isabetli olarak görülmeli, ölçme 
ve ölçmenin önemi belirtildikten hemen sonra verilmelidir. Genelde vektörler 
konusu, skaler ve vektörel nicelikler, yer değiştirme vektörü, eşit vektörler, zıt 
vektörler, vektörlerin toplanması, vektörlerin çıkarılması, bir vektörün bileşenleri, 
birim vektörler, vektörlerin çarpılması (bir vektörün bir skaler ile çarpılması, 
skaler çarpım ve vektörel çarpım) alt başlıkları sırasına göre verilir. İncelenen 
dokümanlarda (Young & Freedman, 2009:11-26; Serway & Beichner, 2010:58-70; 
Halliday & Resnick, 2014: 38-53) vektörler konusunun veriliş sırasının kavram 
öğretimi hiyerarşisine uygun olduğu görülmektedir. Fen ve mühendislik 
programları haricindeki, sınıf eğitimi lisans programları gibi, bazı lisans 
programlarında öğrenim gören ve iki (2) kredilik genel fizik dersini zorunlu olarak 
alan öğrencilere vektörler konusu daha basit düzeyde verilmeli-anlatılmalı ve çok 
sayıda örnek çözülmelidir. İhtiyaç duyulması halinde sınıf eğitimi lisans öğrencileri 
fizik dersinde bazı konulardan ya da alt başlıklardan muaf tutulabilmelidir.  

Yapılan araştırmalar (Yıldız, 2014a; Yıldız, 2016a; Yıldız, 2017a) üniversite 
öğrencilerinin vektörel ve skaler niceliklerle ilgili ciddi sıkıntılarının bulunduğunu 
göstermektedir. Yol ile yer değiştirmeyi, ortalama sürat ile ortalama hızı, kütle ile 
ağırlığı ayırt etmede önemli sorunlar yaşandığına işaret edilmektedir. Sınıf eğitimi 
lisans öğrencilerinin, ağırlığı 56.3% oranında skaler, potansiyel farkını 50.6%, 
sürati 31.0%  ve yolu 31.0% oranlarında vektörel nicelik olarak yazmaları 
düşündürücü bulunmaktadır (Yıldız, 2017a). 

Yapılan bir başka güncel çalışmada hareket problemleriyle ilgili ÖSS matematik 
sorularını hazırlayan ve çözen matematik öğretmenlerinin sürat ve hız niceliklerini 
yeterince bilmediklerini, genelde hazırladıkları sorularda sayısal değerleri yani 
verileri ortalama hız için verdikleri ancak problemlerin çözümlerinde ortalama 
sürate ait gibi düşünerek işlem yaptıkları görülmüştür (Yıldız, 2017b). Aynı 
çalışmada belirlenen bu çelişkili durumun hareket problemleriyle ilgili ÖSS 
sorularının ve çözümlerinin genelinde bulunduğu, sürat ve hızın farklı nicelikler 
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olmaları bir yana adeta eş anlamlı iki sözcük gibi algılandıkları ve o şekilde 
kullanıldıkları iddia edilmiştir. 

Temel/genel fizik kitaplarında genelde ilk üç bölümden biri olacak şekilde 
anlatılan/verilen vektörlerle ilgili temel özelliklerin, kuralların iyi bilinmesi ve 
öğrenilmesi öğrencilerin daha sonraki fizik konularını anlamalarını-öğrenmelerini 
etkileyebilir. Çünkü vektörler konusu temel bir konudur ve fizikteki nicelikler 
genelde skaler ve vektörel nicelikler olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Vektörlerle ilgili 
temel özellikleri ve kuralları öğrenemeyen bir öğrencinin yer değiştirme, hız, ivme, 
kuvvet,  ağırlık, tork, elektrik alanı ve momentum gibi vöktörel nicelikleri 
öğrenirken sıkıntılar yaşamasına neden olabilir.  O nedenle sınıf öğretmenliği lisan 
programında öğrenim gören ve genel fizik dersini zorunlu olarak alan öğrencilerin 
vektörler konusunu anlama düzeylerinin bilinmesi önemlidir. 

Çalışmanın amacı 

Çalışmanın amacı, sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim gören 
öğrencilerin ikinci sınıf, üçüncü yarıyılda zorunlu aldıkları genel fizik dersinde 
öğrendikleri vektörler konusunu anlama düzeylerini ve öğretim elemanlarının 
öğrencilerin verdikleri cevaplarla ilgili tahminlerini araştırmaktır. 

2. Yöntem 

Yapılan araştırma, betimsel bir çalışmadır. Bir devlet üniversitesine ait bir eğitim 
fakültesinin temel eğitim bölümü sınıf öğretmenliği lisans programı ikinci sınıfında 
öğrenim gören ve genel fizik dersini üçüncü yarıyılda zorunlu olarak alan 64’ü 
kadın, 15’i erkek olmak üzere toplam 79 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Çalışmanın 
verileri araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hazırlanan dört çoktan 
seçmeli ve bir açık uçlu sorunun bulunduğu bir görüş formu kullanılarak elde 
edilmiştir. Katılımcıların sorulara seçerek-yazarak verdiği cevaplar ve yaptığı 
açıklamalar; incelenerek içeriklerine, benzerliklerine ve yakınlıklarına göre 
gruplandırılmıştır. Gruplandırılan cevaplar, cevapları seçen/yazan öğrenciler, 
kadın-erkek, toplam sayıları, yüzdeleri ve öğretim elemanlarının verilen cevapların 
yüzde oranları hakkında yaptıkları tahminler farklı sütunlarda olacak şekilde 
tablolara aktarılmıştır. Her tablonun bitiminde içerdiği verilerle ilgili gerekli 
yorum ve açıklamalar yapılmıştır.  

Vektörler konusuyla ilgili görüşlerini belirten 79 lisans öğrencisinin gönüllü ve 
zamanı müsait olanları arasından rastgele seçilen 8 öğrenci ile ayrı ayrı yarı 
yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmada soruların 
öğrencilere sorulmasından hemen sonra aynı fakültede genel/temel fizik derslerini 
geçmiş yıllarda, araştırmanın yapıldığı yarıyılda anlatmış ve muhtemelen 
önümüzdeki yıllarda anlatmaya devam edecek deneyimli 5 öğretim elemanı ile yüz 
yüze görüşmeler yapılmıştır. Öğretim elemanlarından öğrencilerin vektörler 
konusu ile ilgili sorulara vermiş oldukları cevapları ve o cevapların yüzde olarak 
hangi oranlarda (8%, 15%, 22%,...) seçilmiş/yazılmış olabileceğini tahmin etmeleri 
istenmiştir. Öğretim elemanlarından alınan her cevapla ilgili yüzdelik oranların 
aritmetik ortalaması hesaplanarak ilgili öğrenci cevabının bulunduğu satırda ve 
farklı bir sütunda verilmiştir. Katılımcıların rahatsızlık duyabileceği veya özünde 
kayıt altına alınmayı uygun görmeyebileceği düşünüldüğünden görüşmelerde kayıt 
için herhangi bir cihaz kullanılmamıştır. 
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3. Bulgular  

Soru 1) Bir gezgin kamp kurduğu yerin önce doğusuna doğru 500 metre sonra 
güneye yönelerek 300 metre daha sonra tekrar doğuya doğru 300 metre ve 
akabinde kuzeye yönelerek 900 m yürümektedir. Yapılan yer değiştirmenin 
büyüklüğü kaç metredir? 

a) 1000 b) 800 c) 600 d) 2000 e) 1200 

 Tablo 1. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Yer Değiştirme Vektörünün Büyüklüğüyle İlgili 
Cevapları 

 
Öğrencilerin Cevapları 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Toplam 

  
% 

Öğretim 
Elemanlarının 

Tahminleri 
(%) 

1000 metre 11 31 42 53.2 76.0 
800 metre 1 13 14 17.7 5.4 
600 metre - 2 2 2.5 4.4 
2000 metre 3 9 12 15.2 10.8 
1200 metre - 9 9 11.4 3.4 
Toplam 15 64 79 100 100 

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin yer değiştirme vektörünün büyüklüğünün doğru 
değeri olan 1000 metreyi sadece 53.2% oranında seçtikleri görülmektedir. Doğru 
olmayan diğer seçenekleri tercih eden toplam öğrencilerin oranı 46.8%’dır. Doğru 
olmayan cevaplar arasında bulunan 2000 metre seçeneğini doğru olarak seçen 12 
öğrencinin (15.2%) vektörel bir nicelik olan yer değiştirme ile skaler bir nicelik 
olan yolu aynı nicelikler olarak algıladıkları düşünülebilir. Yapılan çalışmaların 
(Yıldız, 2016a; Yıldız, 2017a) bulguları bu düşünceyi destekler niteliktedir. 
Öğretim elemanlarının öğrencilerin cevapları hakkında yaptıkları tahminlerin 
genelde öğrencilerden alınan cevaplar ile büyük oranlarda farklılık gösterdiği 
söylenebilir.  

Soru 2) Size göre, vektörler için yazılan; + ) + =  +  + ) eşitliğiyle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Vektörler için böyle bir eşitlik yazılamaz                

b) Vektörlerin toplanmasında değişme özelliğidir       

c) Sadece kuvvetler için yazılabilir                              

d) İspatı yoktur                        

e) Vektörlerin toplanmasında birleşme özelliğidir 
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Tablo 2. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin + ) + =  +  + ) Eşitliğiyle İlgili Cevapları 

 
Öğrencilerin Cevapları 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Toplam 

  
% 

Öğretim 
Elemanlarının 

Tahminleri 
(%) 

Vektörler için böyle bir eşitlik 
yazılamaz 

1 1 2 2.5 2.4 

Vektörlerin toplanmasında 
değişme özelliğidir 

9 37 46 58.2 24.8 

Sadece kuvvetler için yazılabilir - - - - 8.4 
İspatı yoktur - - - - 2.4 
Vektörlerin toplanmasında 
birleşme özelliğidir 

5 26 31 39.2 62.0 

Toplam 15 64 79 100 100 

Öğrencilerin tamamı tarafından doğru cevap olarak seçilmesi beklenen seçenek 
“Vektörlerin toplanmasında birleşme özelliği” ifadesidir. Doğru cevabın çalışma 
grubunun sadece 39.2%’si, doğru olmayan “Vektörlerin toplanmasında değişme 
özelliği” ifadesinin ise 58.2%’si tarafından seçilmiş olması dikkat çekicidir. 
Öğrencilerin vektörler konusunda öğrendikleri bir yana şu anda öğrenim 
gördükleri sınıf öğretmenliği lisans programı ikinci sınıfına gelmeden önce 
ortaokulda, lisede ve üniversitede aldıkları matematik derslerinde edindikleri 
bilgilerle bile çok rahat doğru cevaplayabilecekleri bir soru olarak görülmektedir. 
Doğru olmayan cevapları 60.7% oranında seçen sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 
genel fizik dersinde öğrendikleri varsayılan vektörler konusunu anlama 
düzeylerinin ve temel matematik bilgilerinin iyi-istenilen düzeyde olmadığını 
gösterir. Doğru cevabı seçen öğrencilerin 39.2% olmasına karşın öğretim 
elemanlarının bu cevap için tahminlerinin 62.0% olması düşündürücüdür. 

Soru 3) =   ve  =  ise  ve  vektörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Eşit büyüklükte vektörlerdir                    

b) Eşit vektörlerdir              

c) Doğrultuları aynıdır 

d) Zıt vektörlerdir                                       

e) Yönleri birbirine terstir 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin  ve  Vektörleriyle İlgili Cevapları 

 
Öğrencilerin Cevapları 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Toplam 

  
% 

Öğretim 
Elemanlarının 

Tahminleri (%) 
Eşit büyüklükte vektörlerdir - 3 3 3.8 27.0 
Eşit vektörlerdir 11 47 58 73.4 51.0 
Doğrultuları aynıdır 1 1 2 2.5 6.0 
Zıt vektörlerdir 3 9 12 15.2 7.0 
Yönleri birbirine terstir - 4 4 5.1 9.0 
Toplam 15 64 79 100 100 



 

278        Yıldız, A. (2018). Elementary Education Students’ Understanding Levels of Vectors and 
Instructors’ Predictions about Their Responses 

 

Tablo 3’e bakıldığında eşit vektör kavramının sınıf öğretmenliği öğrencilerinin 
tamamı tarafından değil sadece 73.4%’ü tarafından anlaşıldığı görülmektedir. 
Öğretim elemanlarının ders anlattıkları öğrencilerinin bu cevaplarına dair 
tahminleri 51.0%’dır. 

Soru 4) Yatayla yukarı doğru 530’lik açı yapan 100 birimlik    vektörü için Ax/Ay 

oranı nedir    (sin530 = 0,8; cos530=0,6)? 

a) 3/2 b) 3/4 c) 2/3 d) 4/3 e) 1 

Tablo 4. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin  Vektörünün Yatay Bileşeninin Düşey 

Bileşenine Oranı İçin Cevapları 
 

Öğrencilerin 
Cevapları 

 
Erkek 

 
Kadın 

 
Toplam 

  
% 

Öğretim 
Elemanlarının 

Tahminleri (%) 
3/2 - - - - 6.0 
3/4 10 49 59 74.7 56.0 
2/3 - 1 1 1.3 6.0 
4/3 5 12 17 21.5 28.0 

1 - 2 2 2.5 4.0 
Toplam 15 64 79 100 100 

Bir vektörün yatay bileşeni, vektörün kendi büyüklüğü ile vektörün yatay eksenle 
yaptığı açının kosinüsünün çarpımına eşittir (Ax =Acosα).  Bir vektörün düşey 
bileşeni, vektörün kendi büyüklüğü ile vektörün yatay eksenle yaptığı açının 
sinüsünün çarpımı (Ay =Asinα) olarak verilir. Başka bir deyişle bir vektörün yatay 
bileşeni vektörün yatay eksen (x) üzerindeki, vektörün düşey bileşeni vektörün 
düşey eksen (y) üzerindeki iz düşümüdür. Ax/Ay = 3/4 oranının sınıf öğretmenliği 
öğrencilerinin 25.3%’ü tarafından doğru cevaplanmadığı ve bu cevaba dair 
öğretim elemanlarının tahminlerinin 44.0% olduğu görülmektedir. Üniversiteye 
gelmeden önce anlatılan matematik derslerinde birim çember konusunu dinleyen-
anlayan bir öğrencinin o bilgileriyle bile hata yapmadan, rahatlıkla doğru 
çözebileceği bir soru olarak düşünülmüştür. Çünkü birim çember konusunda x 
ekseninin kosinüs ve y ekseninin sinüs ekseni olduğu açıklanır-belirtilir. 

Soru 5) Büyüklüğü 10 birim olan bir  vektörü  ekseniyle yukarı doğru 600’lik 

bir açı yapmaktadır. Bir   vektörü ise 10 birim büyüklüğünde ve  yönündedir. 

 ise  vektörünü çiziniz ve büyüklüğünü hesaplayınız 

(sin600=sin1200=0,866; cos600 = 0,5; cos1200 = 0,5)?   
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Tablo 5. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin  Vektörünün Çizimi ve Büyüklüğünün 

Hesaplanmasıyla İlgili Cevapları 

 
Öğrencilerin Cevapları 

 
Erke

k 

 
Kadın 

 
Topla

m 

  
% 

Öğretim 
Elemanlarının 

Tahminleri (%) 
K vektörünü doğru çizen ve 
büyüklüğünü doğru 
hesaplayan 

5 18 23 29.1 12.2 

Sadece K vektörünü doğru 
çizen 

- 3 3 3.8 17.0 

A ve B vektörlerini doğru 
çizen ve K vektörünün 
değerini doğru hesaplayan 

2 8 10 12.7 6.0 

Sadece A ve B vektörlerini 
doğru çizen 

2 4 6 7.6 24.0 

Sadece kosinüs teoremini 
doğru yazan 

- 2 2 2.5 8.8 

A ve B vektörlerini doğru 
çizen, kosinüs teoremini 
doğru yazan ama K 
vektörünün değerini ve 
çizimini doğru yapamayan 

- 4 4 5.1 15.0 

K vektörünü doğru çizen, 
kosinüs teoremini doğru 
yazan ancak büyüklüğünü 
doğru hesaplamayan 

1 8 9 11.4 13.0 

Sadece A vektörünü doğru 
çizen ve K vektörünün 
değerini doğru hesaplayan 

- 3 3 3.8 - 

Sadece A vektörünü doğru 
çizen ve kosinüs teoremini 
doğru yazan 

1 2 3 3.8 - 

Sadece A vektörünü doğru 
çizen 

4 6 10 12.7 - 

Cevap vermeyen (Boş 
bırakan) 

- 6 6 7.6 4.0 

Toplam 15 64 79 100 100 

Tablo 5 incelendiğinde çalışmaya katılan sınıf öğretmenliği öğrencileri (79) 
arasında K vektörünü doğru çizemeyenlerin 44 (55.7%), K vektörünü doğru 
hesaplamayanların 43 (54.4%), K vektörünün doğru hesaplanması ve çizilmesi için 
doğru çizilmesi gereken vektörlerden biri olan B vektörünü doğru çizemeyenlerin 
24 (30.4%) kişi oldukları görülür. Öğretim elemanlarının K vektörünü doğru 
çizemeyen, hesaplayamayan ve B vektörünü doğru çizemeyen öğrenciler için 
tahminleri sırasıyla 57.8%, 81.8% ve 12.8% şeklinde olmuştur. 

Sınıf eğitimi lisans öğrencilerinin mülakatlarda belirtikleri görüşleri 

Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin vektörler hakkında sorulan dört 
çoktan seçmeli ve bir açık uçlu sorunun bulunduğu bir görüş formu kullanılarak 
alınan düşüncelerine ilaveten gönüllü ve zamanı müsait olanları arasından rastgele 



 

280        Yıldız, A. (2018). Elementary Education Students’ Understanding Levels of Vectors and 
Instructors’ Predictions about Their Responses 

 

seçilen 8 kişi ile yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde 
lisans öğrencilerinin düşüncelerinin-cevaplarının daha önce yazılı olarak alınan 
görüşleri, cevapları doğrular nitelikte olduğu ve onlara benzediği görülmüştür. 
Sekiz farklı kişinin aynı sorulara dair orijinal görüşleri arasından uygun görülerek 
seçilen dört ifade aşağıda sunulmuştur.  

“Benim için sorular zordu çünkü hep karıştırdığım şeyler sorulmuştu.” 

“Bütün sorulara doğru cevaplar verdiğimi düşünüyorum. Üniversiteye gelmeden önce 
de vektörleri biliyordum, tekrar anlatılması daha iyi öğrenmemi sağladı.” 

 “Bileşenleri hesaplarken hep karıştırıyorum,  hangisi için açının sinüsü hangisi için 
kosinüsü kullanılır, zihnimde bir türlü oturmadı.” 

 “Açık uçlu soruyu çözebileceğimi sanıyordum, fakat bir türlü A ve B vektörlerini 
doğru çizdiğimden emin olamadım ve bıraktım.” 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Araştırmaya katılan sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin 46.8%’inin yer 
değiştirme vektörünün büyüklüğünü doğru hesaplayamadıkları, 60.7%’sinin 
vektörlerin toplanmasında birleşme özelliği olduğunu ve 26.6%’sının ise eşit 
vektörlerin özelliklerini bilmedikleri görülmektedir. Öğrencilerinin bu cevapları 
hakkında öğretim elemanlarının tahminleri sırasıyla 24.0%, 38.0% ve 51.0% 
şeklinde olmuştur. Yatayla yukarı doğru 530’lik açı yapan 100 birimlik bir  

vektörünün yatay bileşeninin düşey bileşenine oranının (Ax /Ay = 3/4) sınıf 
öğretmenliği öğrencilerinin 25.3%’ü tarafından doğru cevaplanmadığı ve bu 
cevaba dair öğretim elemanlarının tahminlerinin 44.0% olduğu ortaya çıkmıştır. 

İki vektörün farkı olan vektörün büyüklüğünü doğru hesaplamayan öğrencilerin 
oranının 54.4% ve doğru çizemeyenlerin ise 55.7%  olmasına karşın öğretim 
elemanları iki vektörün farkı olan vektörün büyüklüğünü doğru hesaplamayanları 
81.8%  ve doğru çizemeyenleri ise 57.8% olarak tahmin etmişlerdir. Ayrıca K 
vektörünün doğru hesaplanması ve çizilmesi için doğru çizilmesi gereken 
vektörlerden biri olan B vektörünü doğru çizemeyen öğrencilerin 30.4%  olan 
oranları için öğretim elemanlarının tahminlerinin 12.8% olarak yapıldığı 
bulunmuştur.  

Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin vektörlerle ilgili sorulara 
verdikleri-yazdıkları cevaplar ve mülakatlarda ortaya koydukları görüşleri onların 
vektörler konusunu anlamalarının istenilen düzeyde gerçekleşmediğini 
göstermektedir. Öğretim elemanlarının öğrencilerin cevapları hakkında yaptıkları 
tahminlerin genelde öğrencilerden alınan cevaplar ile büyük oranlarda farklılık 
gösterdiği görülmektedir. Öğretim elemanlarının tahminleri, öğretim 
elemanlarının fizik konularını anlattıkları, soru sordukları, fizik derslerinde 
tartışmalarını istedikleri-sağladıkları, yönlendirdikleri, gözledikleri ve yazılı 
kâğıtlarını inceledikleri yani değerlendirdikleri öğrencilerinin vektörlerle ilgili 
görüşlerini yeterince bilmediklerini ortaya koymaktadır. 

Sınıf öğretmenliği öğrencilerine fizik, giriş düzeyinde bir fizik dersi olarak verilmeli 
(Mazur, 2015). Genel fizik dersinde anlatılacak niceliklerin, kuralların, ilkelerin, 
yasaların tanımları-ilişkileri, örnekleri-özellikleri önemsenmeli ve kavramsal 
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olarak olabildiğince açık, yalın ve net anlaşılır bir şekilde izah edilmelidir. Ayrıca 
yapılan yarı deneysel çalışmalara (Yıldız & Büyükkasap, 2011a; Yıldız, & 
Büyükkasap, 2011b; Yıldız, 2012a; Yıldız, 2012b; Yıldız, 2014b; Bozat & Yıldız, 
2015; Yıldız, 2016b) göre öğrenme amaçlı yazma etkinliklerinin her kademede 
öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarına olumlu etkisi olduğu 
söylenebilir. Vektörler konusunun bitiminde sınıf öğretmenliği öğrencilerinin daha 
küçük yaştaki veya kademedeki öğrencileri muhatap alarak öğrenme amaçlı yazma 
etkinlikleri hazırlamaları-yazmaları istenebilir. Öğrenme amaçlı yazma etkinliğini 
gerçekleştiren kişi hakkında yazdığı konuyu nasıl daha basit açıklayabilirim 
düşüncesi ve amacı ile hareket eder. Öğrenci hazırladığı aktiviteyi (mektubu, özeti, 
günlüğü, posteri, ...) bitirdiğinde, düşündüğü, araştırdığı, örnekler verdiği, 
açıklamalarda bulunduğu ve onları kendi cümleleriyle ifade ettiği için yapılan 
faaliyetler kendisinin konuyu daha iyi öğrenmesine neden olabilir. Zaten öğrenme 
amaçlı yazma etkinliklerinin asıl amacı, yazanın hakkında yazdığı konuyu zihninde 
doğru ve kalıcı bir şekilde yapılandırmasını sağlamaktır. 
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