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MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi

Hoşgeldiniz

Bu el kityabı ilköğretim ve ortaöğretim Matematik öğretmenlerine yöneliktir. 
Ilgili beceri ve yetkinlikleri üzerinde barındırması nedeniyle yetkinlikler tabanlı Kosova’nın yeni 
müfredatı için çok önemlidir 

Kosova okullarında Matematik dersi pratik eğitim ekipman ve modern teknoloji eksikliği sebebiyle 
sınırlı kalmıştır. Matematiksel kavramları anlamak için öğrencilerin çoğu pratik bir biçimde belli 
malzemelerle çalışma durumunda olm aları lazımdır. Çocukların (ve yetişkinlerin) çoğu etkin 
bir biçimde bir şeyi yaşamaları neticesinde daha çabuk öğrenirler.  Bir Çin atasözü çok basit bir 
şekilde bunu tanımlar: 

Ben duyarım … Ben unuturum
Ben görürüm … Ben aklımda tutarım
Ben yaparım … Ben anlarım
Kosova’da bazı okullar bu kitapta yer alan yaklaşımları tartışmaya karar vermişler. Bu okullar 
öğrenmenin pratik bir yaklaşımını sağlamak için uygun donanım ile donatılmıştır.

Bu el kitabı, matematik alanında pratik araştırma yaklaşımı, bilgi ve anlayışınızı zenginleştirmek 
ve uygun donanımları ve teknolojinin kullanımı konusunda yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu 
el kitabı, etkinlikler konusunda pratik örnekler sunacak ve aynı zamanda sizing ve öğrencilerinizin 
Matematik derslerinde haz almaya yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.
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Kısaltmalar Tablosu
 

EBTB Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı

USAID Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı

UAS Uluslararası Aile Sağlığı

TEP Temel Eğitim Programı

BEM Belediye Eğitim Müdürlüğü

KMÇ Kosova Müfredat Çerçevesi

ÖiD Öğrenmeye ait Değerlendirme

ÖD Öğrenme Değerlendirmesi

ÖMG Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

ÖYK Okul Yönetim Kurulu

BİT Okul Yönetim Kurulu
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Bu kılavuz size nasıl 
yardımcı olabilir?

Bu kılavuz, matematik dersi ilkokul öğretmenlerine eşlik etmesi için 
hazırlanmış olup Temel Eğitim Programı tarafından örgütlenmiştir 
ve USAID ile Kosova Hükümeti tarafından da finanse edilmiştir. 

Tüm 1-9 sınıf Matematik öğretmenleri için yararlı bir kaynak olmasını amaçlıyoruz.

Bu kılavuz, yeni Kosova müfredatının da istemiş olduğuı ve işyerlerinde de kullanabileceğiniz 
gerekli yetenek ve yeterlik geliştirmek amacını taşıyan öğrencilerinizle birlikte yapabileceğiniz bir 
dizi pratik etkinlikler sunmaktadır. Kitapçık ayrıca öğrencilerinizin bu etkinliklerde kullanabileceği 
bazı donanımları tanıtacak.

BU kılavuzun hedefleri şunlardır:

•	 Matematik öğretiminde yaklaşımlar, bilgi ve yeni teknolojiler hakkında farkındalığı 
artırma  

•	 21. Yüzyıl becerilerinin gelişmesinde matematiksel araştırmaların rolleriyle sizi 
daha yakından tanıştırmak; bunlardan bazıları: sorunların çözümü, ekip çalışması, 
öğrenciler arasında eleştirel düşünme ve BİT,

•	 Matematik derslerinde kullanmak üzere pPratik fikirler sağlamak, 

•	 Matematikte öğrenci başarılarının geliştirilmesinde katkıda bulunmak.
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Bu kılavuzu nasıl 
kullanacaksınız?

Kılavuz birkaç bölümden oluşmaktadır. Bu ana giriş ile 
başlamakta daha sonra sınıftaki etkinliklere yönelik birkaç pratik 
örnek vermekte ve son olarak ilgilenen okuyucular için okuma 
malzemesi ve ek kaynaklar sunmaktadır.

Bu kılavuzun 1. bölüm gelneksel şekilek matematik öğretimini ve eski müfredatın neden değişmesine 
ihtiyaç olduğunu inceler.  

2. bölüm matematik dersinin engellerini tartışır (öğrenciler matematik dersi esnasında hangi 
sorunlarla karşılaşıyorlar) ve bu sorunları önleme konusunda önerilerde bulunur. Bölüm pedagojik 
konular üzerinde durmaktadır ve birçok matematiksel etkinlikler sunar, ki bu etkinlikler güdüleyicidir 
ve öğrencinin daha çok etkin olmasını ister. 

3. bölüm sayılara odaklanmaktadır. Bu bölüm bizim sayısal sistemimizi öğrencilerin anlamaları için 
birkaç teknik ve matematikte sayıların çeşitli uygulamalarını sunmaktadır. Ayrıca hesap makineleri ve 
bilgisayarlar gibi modern elektronik teknolojisi kullanımı tartışılır.

4. bölüm şekil ve alanine incelenmesini içerir. Pratik öğretim teknikleri tanıtılmasının yanı sıra, burada 
ücretsiz olarak indirebilinecek olan bilgisayar yazılımını kullanma şekli anlatılır, böylece bununla 
öğrencilerin bilgisayar kullanarak öğrenebilsinler, araştırabilsinler ve farklı şekiller yapabilsinler 
amaçlanmaktadır. 

5. bölüm öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek için birçok matematiksel incelemeler 
sağlar ve sayısal anlayışlarını geliştirmelerine yardımcı olur. Çözümler verilmiştir.

5. bölüm öğrencilerin güdülenmelerini ve matematik dersi bilgilerini geliştirmelerine yarayan bazı 
oyunları içerir.

6 ve 7. bölümler sizin uzmansal ilgi ve eğitiminiz amaçlı, ünlü matematikçiler hakkında makaleler 
içerir ve matematik öğrenme ve matematik eğitimi hakkında tamamlayıcı malzemeler içerir. 

Kılavuzun son bölümünde ek teknik bilgiler ki bunlar: sözlük, matematik sembolleri hakkında bilgiler, 
birkaç ağ sayfası ki burada daha fazla bilgi edinebileceksiniz, yararlı kaynaklar ve en son olarak bu 
kılavuzun hazırlanmasında kullanılan kaynaklar için bazı referanslar bulacaksınız.

Gösterge

Öğrencilerle yapmadan önce sınıf etkinliklerini kendiniz deneyin.

Somut örnekler veya okul hikayeleri

Sınıf etkinlikleri

Büyük önemde

Farklı bağlantılar ör.: bkz. s. x; … bölümünde daha fazla bilgi 
edinmek başvurusu, vb.
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1. BÖLÜM: MATEMATİK ÖĞRETİMİ NEDEN 
DEĞİŞİYOR?

Toplum ve çalışma yerinin değişmesiyle eğitimde de değişiklikler yapılıyor, öyle ki 
öğrencilerin zorlukları aşmaları ve Kosova’yı daha müreffeh bir hale getirmeleri için gerekli 
olan becerileri ve yeterlilikleri kazansınlar. Bugün Matematik dersine etki eden üç çeşit 
değişiklikler olmaktadır. 

•	 Gerçek	hayatta	matematik	uygulamasındaki		değişiklikler	

•		Teknolojideki	değişiklikler	

•		Müfredattaki	değişiklikler	

Gerçek	hayatta	matematik	uygulamasındaki		değişiklikler

Matematik bilimi tarih boyunca gelişmiştir ve hala gelişmeye devam etmektedir. Bilimin ihtiyaçları 
ve matematiğin uygulaması neticesi olarak sürekli bir biçimde Matematiğin geleneksel alanlarına 
yeni bilimsel alanlar eklenmiştir 

Matematik Fizikçilere ve diğer bilimcilere
bir bütün olarak daha küçük parçacıklar ve 
evrenin durumu olduğu gibi duyularımız 
ve deneyimlerimiz ötesi dünya anlayışına 
anlam vermelerine yardımcı olur.

Günlük hayatta Matematik, bilgisayar oyunu 
ve çağdaş film animasyonu üreticilerine 
gerçek ve doğal bir görüntü üretmelerine 
olanak sağlar. 

Matematik adeta araba motoru veya yıkama 
makinesi gibi bütün çağdaş makinelerini 
kontrol eder, aynı zamanda bilgisayar 
programları ve elektronik uygulamaların 
oluşturulmasında da kullanılır. 
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Teknolojide	Değişiklikler
Matematiğin gerçek anlayışları bireylerin işyeri 
ve kişisel yaşamlarında başarılı olmalarına 
yardımcı olur. Ne yazık ki Matematiğin gelenek-
sel öğretimi çağdaş dünya için her geçen gün 
daha önemsiz bir hal alıyor; çünkü o yazılı he-
saplamalara dayanmakta, ki bunlar bugünkü 
işletme, endüstri ve araştırmalarda hesap 
makineleriyle ve bilgisayarlarla yapılmaktadır.   

Bugün zihni hesaplama yazılı hesaplama-
dan çok daha önemlidir ve çocuklar zihinde 
hesaplama yapabilmeleri için becerilerini 
geliştirmeleri lazım. 

Öğrenciler aynı zamanda elektronik hesapp makinelerinin nasıl işlev yaptıklarını bilmeleri lazım. 
Daha fazla bilgi için 60. Sayfaya bakın.

Müfredatta	Değişiklikler
Yeterliliğe dayalı yeni Kosova müfredatı, ve 
Matematik hakkında bilgi sahibi olmak için, 
uygulanabilir beceri ve yetkinlikleri geliştirmek 
için Matematiği ileriye taşıma gereksinimi 
duyar.

Becerileri geliştirmek için onları uygulamaları 
lazım, öyle ki bizim derslerimiz öğrenciler için 
kitaptan sağlanacak pratik ödevleri içermeleri 
lazım. 
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Matematik	Kullanımında	Değişiklikler
Matematik dünyasını oluşturan sayılar, çizgiler, açılar, şekiller, boyutlar, ortalamalar, olasılıklar, 
oranları, operasyon, döngüleri, korelasyonlar vb. bize evreni anlamamızı sağlar yoksa aksi 
takdirde bunlar bize çok daha karmaşık gözükür. Matematiksel modeler ve raporlar yüzyıllar 
boyunca derlenmiş ve işlenmişlerdir ve bu süreç tarih boyunca olduğu gibi bugün de hala 
canlı ve yararlıdır. Bugün Matematik daha önce hiç olmadığı kadar birçok araştırma alanlarında 
kullanılmakta, ayrıca günlük hayatta gerekli hale gelmiştir.  

Bilimin günlük okur-yazarlığın amacı için öğrenciler için şunlar önemlidir:
(1) Matematiğin ne şekilde modeler ve raporlar incelenmesi olduğunu;
(2) Bu modellerin ve raporların bazılarıyla tanışsınlar; ve
(3) Onları günlük hayatta kullanmalarını öğrensinler.

Ne yazık ki, Matematiğin çoğu kez öğrenme şekli nedeniyle, birkaç şanslı kişi Matematiğin gerçek 
yapısını anlama, onun güzelliğini değerlendirme ve gerçek matematikçiler gibi davranma şansına 
sahip olmuşlar.

Matematiğin	Yeni	Alanları
Bizim Matematik bilimimiz Mısır, Mezopotamya ve Yunan gibi eski toplumlarda gelişmiştir. Kuzey 
Afrika ve Avrupa’daki matematikçiler, yeni alt alanlar ilave ederek Matematik bilimini geliştirmeye 
devam ettiler. Bu alt alanlar Matematik alanındaki ihtiyaçlar ve onların uygulamaları neticesinde 
oluşturulmuşlardır. Matematiğe ait iki yeni alan aşağıda verilmiştir. 

Fraktallar (Kırılmalar)

Fraktallar birbirine benzer modellerdir. Birbirine benzer demek onların “yakından olduğu gibi 
uzaktan da aynı olmaları” demektir. Model her aşamada mutlaka tam olarak aynı yapıyı ortaya 
çıkarma mecburiyetinde değildir; fakat yapıların aynı tipi her aşamada ortaya çıkmaları lazım. 
Örnek olarak bir ağacın dalları bir ağaç gibi ve o dallardaki alt dallar da dallar gibi gözükürler.  

Bütün türdeki fraktallar dijital sanatın ve animasyonların(canlandırmaların) temeli için 
kullanılmışlardır. Onlar “Pixar” animasyon şirketi tarafından gerçekleştirilen‘Toy Story’ gibi filmlerin 
temelini oluştururlar ve üreticilerin gerçek ve doğal arka planlar ve yapılar üretmelerini sağlar.

Siz LOGO yazılımını kullanarak kendi bilgisayarınızda farklı fraktallar oluşturabilirsiniz (bkz. s. 83)
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Kriptografi (Şifreli Yazı)
Bilgisayarların güvenliği bilgisayar biliminin bir dalıdır ve amacı istenmmeyen erişimden 
bilgi korumadır. Kriptografi, kriptolama (şifreleme) ve kripto çözme (şifre çözme) bilgi 
bilimidir.

Çağdaş kriptografi Matematik displinlerini, bilgisayar bilimlerini ve elektrik mühendisliğini 
kesiştirir. Kriptografi ATM kartlarını, bilgisayar şifreleme ve elektronik pazarı uygulamalarını 
içerir. 

Örneğin RSA şirketi RSA algoritma 
uygulaması yardımıyla verilerin kriptolama 
ve kripto çözmeleriyle ilgilenir ve bizim 
banka hesaplarına ulaşmamaızı sağlayan 
ekipmanlar üretir 

Matematikl	Dersini	21.	Yüzyılına	Uygun	Yapalım		

Eğer öğrenciler okullarında öğrendikleri Matematiğin kendi hayatları için önemli 
olduğunu anlarlarsa, o zaman onlar öğrenmek için daha güdülüdürler. 

Matematiğin yaşadıkları toplum içinde nasıl uygulandığını öğrencilerinize anlatın.
•	 Kendi alanlarında Matematiği nasıl uyguladıklarını anlatacak ziyaretçiler getirin. 
•	 Matematiğin nasıl uygulandığını görmek için yakın çevredeki Matematik dersine 

öğrencilerinizi gönderin. 
•	 Doğa ve toplumdaki Matematiği anlatma amaçlı sınıfta bir serge yapın 
•	 Matematyik dersini güncel haberlerle bağlantı kurun. Ör.: Olipyatlar veya dünya futbol 

kupaları  (bkz. s. 88)



14

MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi1

Teknolojideki	Değişiklikler
Dijital Devrim

Üretim ve inşaat sanayisi her geçen gün daha fazla doğruluk istemekte, fakat geleneksel 
ölçüm cihazları bunu sunamıyor. Sonuç olarak bu sanayi için gereken araçlar dijital teknoloji 
kullanmaktadırlar. 

Eğitimin öğrencilere en yeni bilgileri sunması gerekmektedir, öyle ki kendileriyle ilgili becerileri 
eskimiş olmasın. Önemli olan öğrencilerin ondalık kesirlere aşina olmaları ve onları anlamalarıdır.

Dijital ölçüm cihazları hakkında daha fazla bilgi için bkz. s. 74. 

Bilgisayarlar

Kendi işyerlerinde başarılı olmaları için öğrencilerin öz becerilere ihtiyaçları vardır. Bilgisayar, 21. 
yüzyılda uygulamalı Matematiğin en çok kullandığı araçtır.  

Bilgisayarlar sadece bizim masalarımızda yer 
kaplayan makineler değildir. Mikroproişlemciler 
dükanda, evde veya çalışma yerimizde, hatta 
sizin arabanız gibi hemen hemen her çağdaş 
makinede bulunurlar.

Öğrenciler veritabanlarını ve tabloları kullanma 
becerilerini geliştirmeleri lazım. Onlar, hesap makinelerini doğru kullanma ve yanlış kaydedilen 
verilerin yanlış kaydedildiğini bilme becerileri olması lazım.

Matemaik öğrencilere bilinçli düşünmelerine 
yardımcı olması lazım. O, onlara bilgisayarların 
progranmlanmasının ana unsuru olarak ikili 
sayıları anlamalarını sağlamalıdır. 
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Hesap Makineleri
Hesap için bir makinenin kullanımı 
öğrencilerin sayıları keşfetmelerine ve 
sayısal gerçekleri öğrenmelerine yardımcı 
olabilir.  Birbirleriyle rekabet etmeleri yerine 
onlar fotoğrafta gösterildiği gibi hesap 
makinesini yenmek için birlikte çalışabilirler

Öğreenciler karmaşık hesap yöntemlerini 
öğrenmeleri yerine, onların zihinsel 
aritmetik becerilere ihtiyaçları vardır, ki 
bunlar onların bir hesap makinesinin 
veya bilgisayarın doğru programlanıp 
programlanmadığını değerlendirmelerine 
yardımcı olabilir. 

Matematik Dersinde BİT
Bugünkü Kosova’da birçok okul bilgisayar laboratuarlarında ve sınıflarda bilgisayar kullanmaya 
başlamışlardır. Şimdi dizüstü bilgisayarları tablet bilgisayarların kullanılabilir olmaları sebebiyle, 
özel bir odada bilgisayarların tutulmasına ihtiyaç yoktur. Onlar gerektiğinde olağan sınıflarda 
kullanılabilirler.

Eğer öğrencilerinizin bilgisayarlara erişimleri varsa, onların Matematiği araştırmalarına ve 
öğrenmelerine kaynak olacak birçok çevrimiçi kaynaklar mevcuttur. Tabletler muhasebede 
kullanılır ve öğrencilerin bunlkarı kullanma konusunda bilgilere sahip olmaları lazım, böylece 
çağdaş iş için gerekli becerilere sahip olacaklardır. . Bilgisayarlar hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. s. 62
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2. BÖLÜM: MATEMATİK ÖĞRENİMİ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Neden	bu	kadar	çok	öğrenci	
Matematik	öğrenmede	güçlük	çekiyor?

Matematiğin okuldaki doğası nedeniyle...

“Okul müfredatı içinde, matematik öğrenimleri  benzersiz muhaliftir, bu da onun daha fazla 
örgütlü, sıralı ve ilerici olduğu anlamına gelir. Diğerlerine geçmeden önce öğrenilmesi gereken 
daha basit unsurlar mevcuttur. Bu derste herkes parçaları öğrenir, daha sonra bu parçalar bir 
bütün oluşturmak üzere birbirine eklenir.” (Chinn dhe Ashcroft, 1998:4)

“Matematiğin tam izlenebilirlik yapısı nedeniyle, Matematiği öğrenmede güçlük yaşayan 
öğrenciler, diğer serslerde güçlük yaşayan öğrencilere nazaran bazen daha kaybolmuş ve güçsüz 
bir şekilde görünebilirler veya kendilerin o şekilde hissedebilirler.” (Frederickson dhe Cline, 2009, 
fq. 387-388)

Matematik dersinin nasıl yapıldığı nedeniyle…

Yapma nedenlerini anlamadan öğrencilerden Matematik süreçlerini, kurallarını ve yordamlarını 
öğrenmeleri sıkça istenmektedir. Örneğin öğrenciye neden olduğunu anlamadan dikdörtgeni 
hesaplamaları (genişliğiyle uzunluğu çarpma) için formül verilir.

Okuyamadıkları veya talimatları anlayamadıkları nedeniyle…

Kötü iletişim ile bağlantılı olan artan endişe öğrenmeye engel olur. Okuduğunu anlama zayıflıklar 
nedeniyle birkaç öğrenci yazılı sorunları anlamada güçlük çekmekteler. Barwell (2002), hala iyi 
okumayan öğrencilere yazılı sorunların ek zorlukların teşkili hakkında bilgi vermiştir. 

Matematik dili ve sözlüğü zorlayıcı olması nedeniyle…

Matematikte var olan birçok sözcüğü onları sınıflarında ilk defa duyan öğrenciler için yabancıdır 
(ör.: hipotenüz, parallelogram), diğer taraftan Matematikte diğer bazı sözcükler  kafa karıştırıcı 
farklı anlamlarda kullanılır (ör.: ortalama, netice, fark…). Matematikteki fikirlerin ifade edildiği 
sözdizimi çoğu zaman öğrencilerin müfredatın diğer alanlarında öğrendiklerinden daha 
karmaşıktır. Örnekler edilgen ve koşullu sözcüklerin kullanımını içerir (Shuard dhe Rothery, 1984).

“Öğrenmeye ait Değerlendirme” tekniğini kullanarak öğrencilerinizin dersleri anlayıp 
anlamadıklarını tespit edin.  Daha fazla bilgi için bkz. s. 38.
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Engelleri	aşma	şekli

Öğrencilerinizin “gerçek” Matematik yapma olanağını sağlayın. 
Onların araştırma esnasında modeler belirleyerek ve iklişkileri 
keşfederek birer gerçek matematikçi olarak hareket etmelerine 
müsaade edin. (bkz. s. 86)

Görsel veya grafiksel şekilli kavramları öğretin. Soyut simgelerin 
kullanılması birçok öğrenciye engel teşkil etmektedir. Sorunları 
somut yöntemler kullanarak belirtin ve öğrencilerinizin denklem 
çözmeleri için nesnelerle işlemelerine olanak sağlayın. Örneğin 
çarpma sorunlarını çzömek için 10lu blokları kullanıni. (bkz. s. 52)

Net talimatlar ve açıklamalar verin. Eğer öğrenciler anlamada 
zorluk çekiyorlarsa talimatları daha yavaş tekrarlayın. Matematik 
dersinde sorunları ve talimatları içeren bir okul kitabının öğrenciler 
önünde sahnelenmesi  çoğu öğrenci için yetersizdir (bkz. s. 34) 

Grup etkinlikleri geliştirin. Çalışmanın işbirliği içerisinde yapılması 
özellikle sorunları çözme stratejilerini paylaşmaları ve sorunları 
çözmede öğrenciler kendi aralarında paylaştıkları zaman çok yararlıdır.  
(daha fazla araştıma için bkz.5. bölümü)

Özdeğerlendirme yapğmaları için öğrencilerinize bolca zaman 
verin. Öğrenciler kendilerini pişkin olarak gördüklerinde daha fazla 
hata yaparlar. Eğer yeterince zaman verilirse yanıtların yeniden 
yoklamaları için olanak sağlanmış olur.  (bkz. s. 38)

Öğrenciler için eğitim malzemeleri sağlayın. Hesap makineleri, grafik 
kağıtlar, alkollü kalın kalem (marker), çoklubağlantılı küpler, sayaçlar ve 
kırılmalı duvarlar gibi matematiksel yönlendiriciler gibi (bkz. s. 28)  

Matematik dili öğretmek. Öğrencilerinizin Matematik sözlüğünü 
ve sembollerini öğrenmelerine ve anlamalarına yardımcı olun. 
Matematiksel biz sözlük oluşturun.  (bkz. s. 32)

Sorunları çözme stratejilerini öğretin. Bu öğrencilere herhangi bir 
sorunu çözmelerinde birçok strateji ve teknikleri geliştirmelerinde 
yardımcı olur. Bir sorun çzöme kılavuzu onlara hazırlayın.  (bkz. s. 27)
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Çocukların (ve yetişkinlerin) çoğu etkin bir biçimde bir şeyi yaşamaları neticesinde daha 
çabuk öğrenirler.  Bir Çin atasözü çok basit bir şekilde bunu tanımlar: 

Ben duyarım … Ben unuturum
Ben görürüm … Ben aklımda tutarım
Ben yaparım … Ben anlarım

Matematik	Öğrenme	Ortamının	Oluşturulması

Matematiği	öğrenmek	için	okul	kitabı
neden	yeterli	değildir?

Matematiği öğrenmek için kitap sadece bir yardımcı araçtır. 
Öğrencilerin daha fazla ihtiyaçları vardır. Sizin sınıfınızda Matema-
tik köşesinin yükseltilmesi öğrencilerin sayma, 
sınıflandırmak ve çeşitli matematiksel işlemler 
geliştirmeye yardımcı olabilecek gerekli araçlara sa-
hip olmalarına yol açacaktır. Çeşitli malzeme ve etkin-
likler öğrencilerin mantıksal düşünme yollarını ve mu-
hakemelerini geliştirmeye teşvik edecektir, ki bunlar 
daha sonra öğrencilerin Matematiği anlamalarını ve 
özgüvenlerini geliştirir. 

Öğrenciler keşfederek, farzederk, gözlemleyerek ve 
test ederek öğrenirler. Bu şekilde onlar sorunların 
çözümü, verilerin toplanması, ölme ve geometri gibi 
konularda Matematiklsel becerilerini geliştirirler. 
Günlük hayatla Matematik arasında ne kadar daha 
fazla ilişki kurulursa, o kadar öğrenciler kendi 
dünyalarındaki Matematiğe karşı olan ihtiyacı anlarlar. 

Sınıfınızı daha iyi bir eğitim ortamı oluşturma 
konusunda daha fazla ipuçları için Temel Eğitim 
Programı “Sınıfların Yenilenmesi”’ne bakınız.  
Eğer bu sizde yoksa o zaman programın 

www.bep-ks.org

Öğrencileriniz için ders araçlarını oluşturun

Siz öğrencilerinizi ve onların sorunlarını bilirsiniz. Siz 
onların eğitim araçlarının oluşturulmasında en iyi 
kişisiniz. Bu kılavuzdaki fikirler dışında internette daha 
fazlası mevcuttur. Ör.: www.ministryofmath.info.
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Matematik	Köşesi

Matematik	köşesi	ne	
içermektedir?

Matemak için yararlı malzemeler için www.bep-ks.org ağ sayfasına bakınız.  

Öğrencilerinizin yaşına bağlı olarak aşağıda 1-5 sınıflar için ana unsurlar sıralanmıştır:

•		 Küpler,	geometrik	şekiller	ve	figürler	
•	 Teraziler	(kumla	doldurulmuş	ağırlık	taşıyıcı	kaplar)
•	 Cetvel	ve	ölçüm	aletleri
•	 Matematiksel	oyular	
•	 Numaralı	kartlar	ve	giysi	kurutma	halatı
•	 Sayma,	sınıflandırma	ve	sıralama	objeleri	ör.:	şişe	kapakları,	çubuklar	vb.	
•	 Matematiksel	sembollü	ve	numaralı	afişler.
•	 Kareli	ve	grafik	kağıtlar
•	 Hesap	makinesi
•	 Bilgisayar
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Öğrenciler	Matematikçi	gibi
… bir matematik soruşturma yaklaşımı

Sıradaki sayfalar Matematiksel araştırmalara, tablolama tekniklerine ve farkları keşfetmeye 
aşina olmanıza yardımcı olacaktır; fakat bir soru ile başlayalım…

																																															Matematik	tam	olarak	nedir?

Modeller	ve	ilişkiler	bilimidir

Matematikçiler doğal dünyada kalıpları belirlemeye ve onları basit Matematik 
dilinde ifade etmeye çalışırlar. Matematikl dünyasını oluşturan sayılar, çizgiler, 
boyutlar, şekiller, ölçüler, ortalamalar, olasılıklar, yüzdelikler, eylemler, çevrimler, korelasyonlar vb. 
bize everen anlayışımıza imkan sağlar, aksi takdirde sonu olmayan karmaşık bir şey gözükecekti. 
Matematiksel modeler ve ilişkiler yüzyıllar boyunca gelişmiş ve arıtılmıştır ve bu süreç günümüzde 
bile hala bir o kadar sağ ve üretken olmaya devam etmektedir. Bugün Matematik daha önce 
olmadığı kadar birçok alanda kullanılmaktadır ve günlük yaşamamızın vazgeçilmezi olmuştur.      

Bilimsel genel bir anlayış için öğrenciler konusunda şunlar daha önemlidir: 

(1)	Matematiğin	modeler	ve	ilişkileri	inceleyen	bir	bilim	olduğunu	anlamaları;		

(2)	bu	modellerin	ve	ilişkilerin	bazılarıyla	aşinalanmaları;	ve	

(3)	bunları	günlük	hayatta	kullanmaklarını	öğrenmeleri	.

Ne yazık ki öğrencilere Matematiği öğretmede sıkça kullanılan yöntemlerde, Matematiğin gerçek 
doğasını anlayan, onun güzelliğini değerlendiren ve gerçek matemartikçiler olarak davranan 
insanların sayısı azdır. 

İskenderiye Hypatia gibi ünlü Matematikçiler 
hakkında ve onların doğal hayatta ne şekilde 
modelleri keşfettikleri konusunda daha fazla 
bilgi.www.bep-ks.org.’a bkz. 
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Araştırma	ile	sorun	çözme	 
arasındaki	farklılık	nerdedir?

Matematikçiler modeleri ve ilişkileri araştırmaları esnasında 
sayıları keşfederler. Orada farklı çözümler olabilir ve bütün 

öğrenciler farklı aşamalarda buluşlar yapabilirler. Bazıları sadece basit bir sayısal model çözebilirler; 
diğerleri daha karmaşık bir yol keşfedebilirler ve bunu formullerle izah edebilirler; bir diğerleri de 
delillerle gelebilirler. Bu takım çalışması becerilerini geliştirmede araştırmayı mükkemel bir hale 
getirir. BUrada bütün öğrenciler yaratıcı olabilirler ve fikirleriyle katkıda bulunabilirler.  

Ayrıca, öğretmenler veya öğrenciler tarafından ek soruların yöneltildiği durumlarda yapılan 
araştırma sorunların çözülmesine doğrudan götürebilir. 

Neden	Matematikte	araştırma	
yaklaşımı	kullanılmalıdır?

•	 Öğrencilere gerçek birer matematikçi gibi modelleri ve ilişkileri 
araştırma olanağını sunar 
•	 Bütün öğrencilere Matematiği anlamalarını ve ondan zevk almalarını sağlar. 
•	 Bütün öğrencilere modeler ve ilişkiler incelemesinde birlikte çalışmalarını sağlar.
•	 Bütün öğrencilerin yaptıkları işlerde yaratıcı olmalarını, araştırma yapmalarını ve gurur 

duymalarını müsaade eder. 
•	 Bütün öğrencilerin ilgi çekici bir sınıf ve ilginç bir okul ortamının oluşması için katkıda 

bulunmaları için imkan sağlar 
•	 Öğrencilerin çevrelerinde ve toplum içinde modelleri, ilişkileri  ve Matematik kullanımını 

takdir etme ve onları anlama imkanını sağlar. 
•	 Bütün öğrencilerin hayatlarında matematiğe karşı olan ilgilerini ortaya çıkarır
•	 Okuryazarlık becerilerinin olduğu gibi öğrenme engellerini ortadan kaldırır 
•	 Öğrenmeye ait olan farklı stillere uyum sağlamak için öğretme ve öğrenmeye ait olan çeşitli 

yöntemleri kullanır.

5. Bölüm öğrencilerinizle keşfadebileceğiniz birçok araştırmayı barındırır. Buna ait 
olan bir örneği bir sonraki sayfada görebilirsiniz. 
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Matematiksel	araştırmalar:	Örnek
Bizim ilk araştırmamaız için özel bir ekipmana gerek yoktur. Araştıracağınız soru budur: . 

Eğer sınıftaki her kişi sınıftaki diğer bir kişiyle elini sıkıyorsa, kaç el sıkmamız 
vardır?

Sorunun basitleştirilmesiyle başlayalım:

Eğer iki kişi birbirinin elini sıkıyorlarsa kaç el sıkmamız vardır?
Bir el sıkıması vardır.

Şimdi eğer üç kişi birbirinin ellerini sıkıyorlarsa kaç el sıkmamız vardır?
Üç el sıkmamız vardır.

Modeli tanımlayıncaya kadar bu şekilde devam edin. 

Aşağıdaki tablonun doldurulması ve bizim bilgilerimizin mantıksal bir şekilde sıralanmasısayısal 
dizgeyi görmemeize yardımcı olur ve bu şekilde dizgedeki modelleri saptamamıza başlayabiliriz. 

Kişi sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8

El sıkma sayısı 0 1 3 6 10 15 21 28

El sıkma sayısından çıkan modeli fark edebilir misiniz?

Aşağıdaki biçimi kullanarak dizgedeki farklılıkları keşfedebilirsiniz

Fark 1 2 3 4 5 6 7 8

    / \ / \ /   \ / \/ \/ \/ \/ \

İlerleme 0 1 3 6 10 15 21 28 36

Dizgedeki farklılıkları anlama bize dizgedeki bir sonraki sayıyı tespit etmemize yardımcı olur. 28 
+ 8 = 36. Böylelikle dizgedeki bir sonraki sayı 36 olacaktır.

Bir diyagram kullarak bunu deneyelim.
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Birinci kişi 7 kişiyle el sıkışıyor (siyah çizgilere bak). Fakat ikinci kişi sadece 6 kişiyle el sıkışıyor (kırmızı 
çizgilere bak); böylelikle o şimdi birinci kişinin de elini sıkmış oluyor. 

Bir başka kişi sadece 5 kişi ile el sıkışıyor,  diğeri 4 ve sırayla bu şekilde devam ediyor. Sonuç olarak 
8 kişiden herbiri el sıkıştıkları zaman toplamı:  

7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36 el sıkışması

Eğer ki 9 kişilik bir durumda kaç el sıkışması olduğunu tespit etmek istiyorsak biz sıradaki farkı 
ilave ederek basit bir ilerleyişle bir diğer sayıyı bulabiliriz

8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 44 el sıkışması

Fakat eğer bir büyük grupta (örneğin 100) kaç el sıkışmasının olduğunu bulmak istiyorsak bu 
büyük bir toplamı yaratacaktır. Bunu hesaplayabilmemiz için daha basit bir yöntem kullanalım, 
bunu da formül bularak yapalım. 

Son sayfada çizmiş olduğumuz tabloya dönelim. Formülü bulmamız için 
Birinci sıradaki sayılar ile (kişilerin sayısı) ve ikinci sıradaki sayılar (el sıkışma sayısı) arasında 
matematiksel ilişkiyi saptamamız lazım. Yenilikçi bir şey kullanmazsak iki sıra arasında ilişki 
yapılması güçtür. İkinci sıradaki numaraları çarpalım. 

Kişi sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8

El sıkışma sayısının 
çarpımı 0 2 6 12 20 30 42 56

Şimdi ilişkiyi görebiliyor musunuz?
Eğer birinci sayıyı kendisinden daha az olan bir önceki sayıyla çarparsak o zaman aşağıdaki 
sayıyı elde etmiş oluruz: 

Örneğin:  4 x (4-1) = 4x3 = 12;  6 x (6-1) = 6x5 = 30

Eğer kişi sayısını “n” ile işaretlersek, el sıkışma sayısı: 

n(n-1) 
2
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Sorunları	Çözme	Stratejileri

Öğrencilerin modellerin ve ilişkilerin araştırmada ve sorunları çözmede yardımcı olabilecek 
birkaç strateji mevcuttur. Bu stratejiler Matematik dışında hayata ait başka alanlardaki sorunların 
çözülmesinde de kullanılabilirler. George Polia adlı matematikçi ve eğitimci bir sonraki sayfada 
görebileceğiniz bu stratejileri bir formül ile kodlamış 

Önemli olan öğrencilere sorunları çözme konusunda stratejileri tartışabilmeleri 
ve kendi önerilerini sunabilmeleri için yeterli zaman verilmesidir. Öğretmen 
doğru yanıt veren öğrencileri sadece övmekle kalmayacak, aynı zamanda 
soruna nasıl yaklaşım sergilendiklerini açıklayabilen ve kullandıkları stratejileri 
tanımlayabilen öğrencileri de övmeleri lazımdır. 
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Sorunları	Çözmede	Kullanılan	Polya	Adlı	Formül	
Birinci ilke: Sorunu anla

Polya öğretmenlerin öğrencilere soru sormalarını öğretir. Örneğin:

•	 Sorunun sorulmasında kullanılan bütün sözcükleri anlıyor musunuz?

•	 Sizden ne bulmanız ve anlatmanız bekleniyor? 

•	 Kendi sözlerinizle sorunu söyleyebilir misiniz?

•	 Sorunu anlamanızda yardımcı olabilecek bir görüntü/fotoğraf veya bir diyagram 
düşünebilir misiniz?

•	 Çözüme ulaşmanız için yeterli bilgi mevcut mudur?

İkinci ilke: Bir strateji geliştirin 

Sorunları çözmede birkaç uygun şekil mevcuttur. Stratejiyi uygun bir biçimde çözme becerisi, 
sorunların çözülmesinde en uygun yöntemdir. Size strateji seçimi gittikçe daha kolay gelecektir. 
Aşağıda olası stratejiler konusunda kısmi liste veriyoruz: 

•	  Tahmin ve kontrol

•	  Düzenli liste taslağı 

•	  Olasılıkların elenmesi

•	  Simetrinin kullanımı

•	  Özel durumların incelenmesi

•	  Doğrudan sebeplendirmenin kullanımı

•	 Bir denklemin çözümü

•	 Model istenmesi

•	 Bir şeklin çizilmesi

•	 Daha kolay bir sorunun çözülmesi

•	 Bir modelin kullanımı

•	 Geriye dönük çalışma

•	 Bir formül kullanımı

•	 Dahiyanelik

Üçüncü ilke: Planı uygula

BU adım genellikle planın tasarlanmasından daha kolaydır. Genel olarak (1957) gereken becerilere 
sahip olduğunu farzedersek size bütün gereken şey dikkat ve sabırdır. Seçmiş olduğunuz tasarının 
arkasında kalın ve kalıcı olun. Eğer tasarı devamlı olarak işlev görmüyorsa başka bir tasarı seçin.

Dördüncü ilke: Görünümü arkaya alın

Polya (1957) yansımanızı durdurdarabilirseniz, şimdiye kadar yaptıklarınızı ve nasıl işlev yaptığını 
görebilmeniz için başınızı çevirebilirseniz  çok kazanabilceğinizi söyler. Bu ilerideki sorunları 
çözebilmeniz için hangi stratejileri kullanabileceğinize dair tahmin yürütebilirsiniz

*Polya, G. How to solve it. (1957) Garden City, NY: Doubleday and Co., Inc
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Matematiksel	Modeler
Tarih boyunca matematikçiler ve bilimciler doğal ortamda 
buldukları modelleri anlamaları ve anlatmaları için modeler 
kullanmışlar (DNA’yı temsil eden bu çift taraflı spiral olduğu 
gibi). 

Çocukların görsel ve fiziksel olarak deneyim fırsatı olmadan 
soyut fikirleri kavramaları zordur. Neyse ki çocukların 
anlamalarına yardımcı olan birçok modelleri sunma  şekli 
vardır. BUnlardan bazıları satın alınabilir, bazıları bizatihi 
yapılabilir, bazıları da öğrenciler tarafından yapılabilir.   

Dins’in (Dienes) Çok Boyutlu Küpleri 
Zoltan P. Dienes adı Jean Piaget ve Jerome Bruner gibi adlarla birlikte 
efsanei bir figure olarak Matematik eğitim alanında öğrenmeye 
yönelik kuramlar konusunda silinmez bir iz bırakmıştır. Dienes 
adı çok boyutlu küplerle (Dins’in Küpleri olarak da bilinir) anılır, 
ki o bunu öğrenme değerini belirlemek için geliştirmiştir.o ayrıca 
cebir malzeme ve mentıksal küpler mucididir, ki bunlar Matematik 
dersinde kullanılan mazalzemelerin manipulasyonunu kullanım 
başlangıcını oluşturdular.Dins, minipulasyon malzemeleri, 
oyuncak, masallar kullanarak ve dans ederek öğrencilere ilk 
sınıflardan başlayıp daha ileriki sınıflara kadar matematiksel 
strüktürlerin nasıl öğretilebileceğini anlattı 

Ondalık esaslı olan Dins’in cihazı, değerin 
ayarının kavram geliştirilmesi için mükem-
meldir.  Bu bin, yüz, on ve birimleri  temsi 
eden parçacıkları içerir

Birmilyonluk küpün oluşturulması
Öğrencilerinizden birmilyon birimi temsil 
edecek bir küp oluşturmalarını isteyin. Küp 
1 metre uzun omalıdır.

Resimde, biz iskeleti oluşturmak için toplu 
yuvarlanmış 1 metre gazete kullandık

 

bin … yüz… on… birim

Zoltan Dienes hakkında daha 
fazla bilgi için 
www.bep-ks.org bakınız.  
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Aynısını yapmanız için gazetelerin sıkıca yuvarlanmasına dikkat edin. Bunu gazete kağıdın 
sonunu yuvarlak bir çubuk etrafında yuvarlayarak yapabiliriniz. 

Çoklu Bağlantı Küpler

Matematiksel modeler kareli kağıt üzerinde çizilerek de keşfedilebilir. Buna rağmen çoklu bağlantı 
küplerinin üstünlüğü elde tutulabilmeleri ve onunla manipule edilebilmeleridir. 
   

Örneğin iki sayıyı hareket ettirerek ve onarı birleştirerek öğrenciler iki sayının nasıl birleştikten 
sonra çift sayıyı oluşturabileceğini çok kolay bir biçimde görebilirler. 

Çoklu bağlantı külperi, sayı saymak için ve matematiksel şekiller oluşturabilmek için 
birbirleriyle birleşebilir ve bu başlangıç matematiği için mükemmeldir. Onlar sayı saymak 
ve cebiröğrenmek için kullanılır. 

Örneğin:

Mavi kutuda birçok gizlenmiş 
küp mevcuttur. 

Kutuda kaç adet küp 
mevcuttur?                                 

Çoklu bağlantı küpleri hacmi ve sayısal küpleri göstermede kullanılıabilir; fakat onlar aynı 
zamanda matematiksel araştırmalarda kullanım için mükemmeldir. İki örnek:  

                                                             

Buna rağmen daha değerli olan çoklu bağlantı 
küplerinin kullanımı bir keşif ve sayısal 
modeler bilgisidir. 

                               

Kaç farklı şekilde kesirlerin 
anlatılabilmesi için iki farklı 

renk kullanın. 

6 küple kaç farklı şekil oluşturulabilir?

+ =

(5. bölümdeki örneğe bkz.)
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Matematiksel	kavramları	öğrenmek	için	Kareli	Kağıtların	
Kullanılması

Kareler ve küpler Matematik için bilinen modellerdir. 
Örneğin biz onları yüzeyi, hacmi ve perimetreyi (çevreyi) ölçmede kullanırız 

Kareli kağıtlar birçok matematiksel araştırma için ekonomik ve etkilidir. 

Çarpmada  Komütatiflik Kanunu’nu  göstermek için kullanabilirsiniz.
                           
      

           2 x 3          =         3 x 2    4 x 3          =           3 x 4

Hekzozamin (Hexominoes) araştırmaları için kullanabilirsiniz (altı karenin kaç şekilde düzenlen-
ebilir?) . 

İşte altı karenin düzenlenebileceği dört 
şekil. Başka kaç şekil bulabilirsiniz?
 1.2.3.4.5 karenin kaç düzenlenme şekli 
vardır? Bunun için bir model bulabilir 
misiniz?

Bu şekilllerin yüzeyini ve perimetresini 
bulun. 
•	 Hangisi daha büyük alana sahiptir?
•	 Hangisi daha büyük perimetriye 

sahiptir?

Karede sayıların araştırması

Aynı şekilde bir önceki sayfaya bkz. 
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Kesirler

Farklı kesirleri göstermeniz için formları 
çizin ve boyayın
Burada ¼ ve 1/3  var.

Grafikler

Kareli kağıtlar yatay çizgili grafik veya dikey çizgili grafik gibi her tür grafiği çizmek için 
mükemmeldir 

Aşağıdaki grafikler 3 ve 7 çoklu ayıların modelini ve sayı birimlerini anlatıyorlar. Öğrenciler bu iki 
sayısal grup arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde görebilirler;çünkü onların herbirindeki modeler 
aynıdır sadece tersine (ters tarafa) çevrilidir.  Bu ilişki hakkındaki daha fazla bilgi için bkz. s. 52 
ve s. 62.

Aşağıda size ait şekilleri çiziniz ….
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Matematik	ve	Dil
Matematiğin sayılarla ve sembollerle gösterilen  kendine öz dili vardır; ancak okul matematiği 
çocukların yazılı sorunları okuma ve anlamalarını da kapsar.  

Birçok öğrenci, öğretmenler tarafından ve okul kitaplarında kullanılan teknik dili anlamada 
zorluk yaşadığı için Matematik dersinde kalır 

Gerekli soruları oluşturun. Burwell ve diğerleri (1998) öğretmenlerin matematikle ilgili ister 
yazılı ister de sözlü olsun çocuklarla iletişime geçtiklerinde aşağıda verilen yoklama listesini 
kullanma fikrini desteklerler: 

Öğretmenler için soru ve açıklamalara ait yoklama listesi                    Evet veya 
Hayır

a Basit sözcükler kullanır mıyım?

b Her tümcede birden çok gerçeğin sunumunu yapar mıyım?

c Verilen ek bilgiler gerçekten faydalı ve gerekli midir? 

d Mümkün olan ve talep edilen yerlerde soruları parçalara ayırdım mı?

e Sorunun birinci kısmında bütün öğrencileri etkin hale getirebildim mi?

f Soru öğrencilerin okuma-anlama becerilerini değil Matematik becerilerini 
test eder

Öğrencilerinize Matematik Dilini Nasıl Öğretebilirsiniz?

Matematik termlerini anlamaları için öğrencileriniz için Matematik sözlüğü oluşturun. 

Matematik sözlüğü Matematik 
öğretiminde ve öğreniminde çok önem-
li bir araçtır.

Siz duvarda size ait olan sözlüğü 
oluşturabilirsiniz ve öğrencilerinizden 
kendisözlüklerini oluşturmalarını isteye-
bilirsiniz. Eğer semboller ve açıklamalar 
yazılı bir şekilde duvara yerleştirilirse o za-
man öğrenciler kendi günlük hayatlarında 
faydalı olan gerçek anlamda Matematik 
terimler dizgesini anlamaya ve çevirm-
eye  başlayacaklardır Bu Matematiğe karşı 
olumlu bir yaklaşımın geliştirilmesini etkiler
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Matematiksel Semboller (1)

Sembol İngilizce Türkçe

+ add, plus ekleme, artı

- subtract, minus Çıkarma, eksi

x or - or * multiply çarpma

÷ or / divide bölme

= equal eşit

≠ not equal eşit değil

< less than … daha küçük

> greater than … daha büyük

≤ less than or equal to … daha küçük veya … ile 

≥ greater than or equal to … daha büyük veya … ile

# number sign Sayı işareti

( ) parentheses Yay ayraç

& and ve

% percent yüzdelik

π pi pi

|x| absolute value of x x mutlak değer

√ square root karekök

! factorial faktöryel

± plus or minus artı veya eksi

o degree derece
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Matematiğin	Gerçek	Dünyayla	Bağlantısı
Okullarımızda Matematik öğretimi günlük hayattaki onun kullanımı ile çoğu kez farklıdır. Bu 
da öğrencilerin Matematikte öğrendikleri ve anladıkları konusunda neden sıkça cesaretlerinin 
kırıldığının sebebidir. Öğrenciler çoğu zaman Matematiği sadece okul metninde yaşarlar ve 
onun hayatlarıyla olan ilişkisini anlayamazlar. Öğrencilerin Matematiğin çevremizdeki her yerde 
mevcut olduğunu bilmeleri lazım. Onlara Matematiğin birlik içindeki insani bir etkinlik olduğunu 
ve onun bugün olduğu gibi yarın için de önemli olduğu gerçeğini anlamaları için onların farklı 
deneyimleri sahip olmaları lazım.

Öğrencilerin günlük Matematik sorunlarda kullanıldığını anlamada güçlük çekerler (Ör.: 
Öğrenciler perimetreyi öğrendikten ve daha sonra çok alıştırmalar yaptıktan sonra onlara kara 
tahtayı çevrelemek için ne kadar şerit gerektiğini sorarsanız, onların bu sorunun yanıtını vermekte 
zorlanabilirler çünkü matematiksel kavramları gerçek hayattaki durumlarla ilişkilendirmeyi 
öğrenmemişlerdir.). 

Öğretmenler öğrencilerinden matematiksel şekiller ve modeler istemeleri durumunda onları  dış 
ortama çıkarabilirler. Etkinliklere dayalı ve yardımcı eğitim malzemelerinin yerinde kullanılmasıyla 
yapılan öğretme ve öğrenme, Matematik öğretiminde büyük önem taşımaktadır.  

Öğrenciler, malzemelerle çalışarak ve onlarna ne olduğunu gözlemleyerek en iyi bir şekilde 
Matematiksel kavramları öğrenirler. Öğretmenler öğretimde ve öğrenimde somutlaştırılmış 
araçlardan faydalanmalı. Öğrencilerin tanıdıkları malzemelerin kullanımı, onların kendi çevresini 
keşfetmelerini ve anlamalarını sağlar. Aynı şekilde düşünmeye dayalı eylemlerde bulunmalarını 
ve kendi eylemlerini yapmalarına yardımcı olur. Günlük hayatla bağlantılı olan somutlaştırılmış 
araçların (eğitime yardım amaçlı malzemeler) öğrenme sürecinde önemi büyüktür; fakat bu 
öğretmenin gereken zamanda bu gereken araçları hangi şekilde kullandığı gerçeğine bağlıdır 

Etkinlikler

Öğrencilerinizi gruplara ayırın ve ailelerine her ay için gerekli olan 15 malzeme saptamalarını 
isteyin.

A4 şeklindeki bir kağıda mazemeleri yazdıktan sonra, onlardan her ay ortalama olarak 
gereken her malzemenin hacmini hesaplamalarını isteyin    

Daha sonra ay için her mazemenin fiyatını hesaplamalarını isteyin
Son olarak gruplar 5 kişilik bir ailenin ne kadar harcama yapabileceklerini hesaplayabilirler.  
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Çağdaş Olaylar 
Matematiği günlük –ör.: olimpiyat oyunları veya 
futbolda dünya kupası gibi- olaylarla bağlantı 
kurun.

Onlar dünya rekorlarını inceleyebilirler ve 
ortalama hızı hesaplayabilirler, aynı şekilde okul 
bahçesindeki mesafeleri kaydedebilirler

Onlar günlük spor olaylarıyla ilgili istatistiksel 
bilgileri toplayabilir ve inceleyebilirler. 

Sporcuların ve farklı takımların başarımlarını karşılaştırmaları için tablolar ve grafikler çizebilirler

Anketler
Öğrenciler yaşıtlarıyla veya kendi toplumundaki kişilerle anketler yapabilirler. Onlar hesap 
yapabilirler, tablo doldurabilirler, ortalamayı bulabilirler, grafik çizebilirler ve kendi sonuçlarını 
bildirebilirler.  

Örneğin öğrenciler okulları 
önünden hangi tür aracın fa-
zla geçtiği, araçlarda hangi 
renkler daha fazladır veya 
araçlar hangi markadan daha 
fazla oluşmaktadır ya da kendi 
çevreleri hakkında matematiksel 
biçim  konusunda bir trafik konu-
lu anket yapabilirler 

Videoların kullanımı

You-Tube’de veya matematiği günlük hayatla bağlayan başka bir yerde çok çeşit video-filimler 
mevcuttur. Örnekler  www.bep-ks.org. sitesinde bulabilrsiniz. Aynı şekilde öğrencileriniz aşağıda 
verilen örnekteki gibi Yakova’daki bir okul öğrencilerinin de yapmış oldukarı gibi kendi videolarını 
da yapabilirler 

Yakova’daki “Zekeriya Reca” İlkokulu öğretmenleri Shkëndije 
Nagavci ile Laura Pruthi Portekiz’in Lizbon şehrindeki 
“Yenilikçi Öğretmeneler” adlı Avrupa Forumu’nda “Her Yerde 
Kesirler” projesleriyle derece kazandılar. Bu bir dizi yenilikçi 
uygulamalar içermektedir, ki bununla öğrencilerinin 
anlamada zorluk yaşadıkları Matematiğe ait bir konuyu 
daha iyi anlamalarını sağlamıştır. Proje bir öğrencinin 
günlük hayatındaki kesirlerin kullanılmasını gösteren bir 
video-filmden oluşmaktadır. Bununla öğrenciler sadece 
Matematikle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeleri yanı sıra, 
matematiğin bir eğlence olabileceğini de anladılar.   
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Matematiksel	Oyunlar

Bu öğrenmede güdüleme önemli rol oynamaktadır. Güdülemeyi etkileyen birçok etken vardır, 
bunlardan bazıları Matematik dersinde yaklaşım ve başarıdır. Keyifli ve uyarıcı etkinlikler aynı 
şekilde içsel güdülenmeyi yaratmaktadır. Çocuklar oyunları sever çünkü sayma ve hesplama gibi 
benzer becerilerini ne şekilde pratik hale getirdikleri konusunda faydalıdır.     

“Oyun” sözcüğü genellikle boş zamanla, yarışmalalrla, sporla, kazanma, kaybetme, keyif, eğlence 
ve buna benzer birçok benzer kavramlarla ilişkilendirilir. Çocuklar toplumsal etkileşim yoluyla, 
konuşulanlarla, duyduklarıyla ve sınıf yaşıtlarıyla birlikte kavram araştımalarından öğrenirler. BU 
grup şeklinde veya bireysel olarak olur(Trafton & Bloom, 1990). Matematiksel oyunlar gruplar 
halindeki çocuklar arasında yapılan Matematik konulu tartışmaların uyarıcı ve teşvik edici 
etkisi vardır (Ernest, 1986). Yaşıtlarıyla birlikte oyuncaklarla oynamanın öncülüğü sonuçla ilgili 
geribildirim yorumudur. Oyun oynama esnasında ortaya çıkan tartışmalar çocukların matematiği 
anlamalarına yardımcı olabilir. Çocuklar oynama esnasında tahmin etme, test etme, genelleme, 
kararları sebeplendirme ve oyunun kurallarını yoklamaları lazımdır (Oldfield, 1991). Öğrenciler 
oyun sayesinde bilgilerini yükseltebilirler ve günlük yaşamda oyun ile yaşam arasında bağlantı 
kurabilirler. Oyunlar öğrencilerin okumalarını güdüleyebilir. Matematiği beğenmeyen çocuklar, 
oyunları öğretmenler öğrencilerinin ilgilerinin artmasında kullanabilirler (Sullivan, 1993).
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Bedensel Oyunlar
Siz matematiği beden eğitimi dersinde kullanabilirsiniz. Öğrencilerinizi takımlara ayırmanız için 
farklı türdeki sayıları kullanın ör.: tekli veya çiftli sayılar. “balıklar ve köpekbalıkları” oyunu daha 
küçük yaştaki öğrenciler tarafından beğenilir.

Öğrencilerin dairesel şekilde durmaları söylenir. 
Onlara oyunun kuralları anlatılır. Onlardan ikisi 
“köpekbalığıdır”, diğerleri ise “balıktırlar”. Öğretmen 
matematiksel bir etkinlik kullanır ör.: 5-2 ve oyun-
da yer alanalar bu etkinlik sonucunda sağladıkları 
başarılarına gore gruplaşmaları lazımdır. Grup 
dışında kalanlar “köpekbalığı” tarafından yenecektir. 
Öğretmen ödevin türünü kararlaştırır, bunu oyun 
esnasında yapmak istedikleri egzersiz etkinliğin 
türüne bağlı kalarak yapar. 

Bunun yerine “1, 2, 3 hop” oyunu oynananbilir. Öğrenciler sayarlar ve belirli bir sayıda “hop” 
demeleri lazımdır. Bundan sonra o numaranın çarpımına bağlı olan sayıda “hop” demeleri lazımdır. 
Yanlış yapanlar oyundan çıkarlar. Ör.: 1, 2, 3, hop, 5, 6, 7, hop, 9, 10, 11, hop, 13 vb.

Domino Oyunları

Domino oyunu çift sayıları bilen 
çocuklar için çok bilinen bir 
oyundur. Burada aynı şekilde çift 
olması gereken sayılar için şekiller 
veya kesirler kullanabilirsiniz. Bu 
eşdeğerli kesirleri anlamaları için 
iyi bir yöntemdir.

Zarlı Oyunlar
Zar ile oyun dünyadaki en eski oyunlardan biridir. 5.000 yıl öncesi 
bile zarla oynandığına dair söylentiler vardır. Zarlı oyunlar birçok 
yönden eğiticidir. Örneğin onlar küçük çocukların saymalarını ve 
sayılar konusunda teşvik edicidir, daha büyük çocuklarda ise daha 
çabuk akılda toplamalarını sağlar. Bu aynı zamanda sıkılmadan 
düzen kavramını, noktaların işaretlenmesi (akılda ve kağıtta), 
kazanma ve kaybetme, sabır vb. gibi konuların güçlenmesi için 
çok iyidir

Oyunlar
Kartlı oyunlar 4 ve 5. Sınıf öğrencilerin matematiksel becerilerin 
güçlenmesinde bire-bir bağımsız etkinlikler için mükemmeldir. 
Dizin kartlarında onluk kesirler veya sayılar yazın ve öğrencilerinize 
kartları ters çevirmelerini ve daha büyük kesiri veya daha büyük 
onluk sayısı olan öğrenci her iki kartı alır. Daha fazla kart toplayan 
öğrencikazanır.

Matematiksel hakkında daha çok örnekleri 6. Bölümde 
bulabilirsinzi.  të gjeni në Seksionin 6. 
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Matematik Öğrenme Değerlendirmesi

Öğrenmeye	ait	değerlendir	nasıldır1?
 

“Değerlendirme” sözcüğünü duyduğumuzda düşüncelerimiz hemen sınavlara, testlere, notlara, 
strese, başarıya ve başarısızlığa gider. Biz öğrenmeden sonra gelen ve ne elde edildiğini gösteren 
öğrenme değerlendirmesini düşünüyoruz. Bazen buna “özetleyici değerlendirme” de denir. 

Öğrenmeye ait değerlendirme öğrenme süreci esnasında gerçekleşir. Onun amacı doğru ve 
zamanda öğretmeneleri ve öğrencileri öğrenme başarı yolunda yaptıkları çalışmalar konusunda 
bilgi vermektir. Bazen buna “biçimlendirici değerlendirme” de denir. BU tür değerlendirmeyi 
kullanarak öğretmenler kendi öğretimlerini öğrencilerin ihtiyaçlarına uyarlayabilirler. Diğer taraftan 
öğrenciler belli amaçlar için yapılan kendi öğrenme stratejilerini uyarlayabilirler.Değerlendir, 
öğrencilerin yaptıkları çalışmaları düzeltmeleri için kullanılır; aynı zamanda bununla onlar yeni 
bilgiler ve beceriler elde ederler. 

Öğrenmeye ait değerlendirme matematikteki bilgi basamağının yükseltilmesinde önemli bir 
araçtır. Öğrenmeye ait değerlendirme öğretmenelere her öğrenci için ayrı olarak öğrenmenin 
nasıl yapıldığına dair net bilgiler almalarını sağlar. Öğretmen, öğrencilerin kullanmış oldukları 
süreçler ve yöntemler hakkında bilgiler ister, bu sadece doğru yanıtlarla sınırlı değildir.  

Öğrenmeye ait değerlendirme 
şunları içerir:

Sorular yöneltenleri ve zorlu etkinlikleri  
yapanları

Öğrencileri araştırma yapmalarına ve 
onların daha önce öğrenmeleriyle bağlantı 
kurmalarında teşvik edecek olan sorular 
sorun, yanıtlarını yansıtabilmeleri için zaman 
verin ve sınıfın diğer kısımına onu sunmadan 
önce öğrencilerin çiftler veya küçük gruplar 
halinde yanıtlarını yoklamalarını sağlayın.

1    Daha fazla bilgi için BEP-in Öğrenmeye ait Değerlendirme kılavuuna başvurabilirsiniz.

Öğrenmeye ait değerlenidrme, öğrenme süreci esnasında oluştuğunda biçimlendirici 
olur; aynı zamanda öğrenmeyi kolaylaştırmak için ve öğretimi düzeltmek için 
geribildirimli bilgiler sunar. Öğrenmeye ait değerlendirme bir ödevin, başlığın, 
sömestr veya okul sonu yılı sonunda elde edilen başarı sonuçlarını notlandırma ve 
karşılaştırma ile tanımladığında tamamlayıcı olur.   
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Geribildirim
Anında geribildirim bilgilerinin sunulması 
önemlidir. Öğrencilerin neyi iyi yaptıklarını 
ve öğrenmelerini nasıl düzeltebilecekleri 
konularını bilmeleri lazım.  Öğretmenin bunu 
öğrencilerine sunmak için her zaman yeterince 
zamanı olmadığı için bunu öğrencilerinden 
bireysel olarak yapmalarını isteyebilir. Bura-
da önemli olan öğrencilerin gerektiği gibi 
hareket etmeleri halinde onların bilinçli 
olmalarını sağlamak için başka yöntemlerin 
sunulmasıdır. Özdeğerlendirme veya arkadaşın 
değerlendirmesi bunu yapmak için bir yöntem-
dir. Öğretmene aynı şekilde öğrencilerin ödevi anlayıp anlamadıklarını saptamak için çabuk bir geri-
bildirimli bilgi gerekmektedir. Bunun için bir strateji “lambalar” sisteminin kullanılmasıdır. Yeşil renk 
“anlıyorum” demek, turuncu renk “emin değilim”, kırmızı ise “anlamıyorum” demektir.    

Özdeğerlendirme ve arkadaş 
değerlendirmesinin kullanımı
Öğrenci öğrenme sürecinin her aşamasına 
ne kadar daha fazla sokulursa, o bir o ka-
dar daha güdümlenmiş, eyleme girmiş ve 
özgüveni kaznmış olur. Anlık bir geribildirim 
bilgisi gerektiğinde öğrencilerinizin kendi 
çalışmalarını yanıtlı kağıdı sunarak ve özel-
likle ilk soruların bazılarını kontrol etmeler-
ini müsaade edin. Öğrencilerinizin birbirine 
ait olan çalışmaları kontrol etmelerine ve 
onlar hakkındaki yöntemleri tartışmalarını 
teşvik edin. 

Öğrenme hedeflerinin belirlenmesi
Öğrencilerinize öğretim ünitesi konusunda onlardan ne bilmeleri gerektiğine dair beklenti 
hakkında net bilgiler verin. Ör.: İkinci sınıf öğrencileri en yakın çift ondalık sayıları çerçevelemeye 
öğrendiklerinde, öğretmene tahtada öğrenme amacını yazabilir. 
Bugün	en	yakın	çift	ondalık	sayıları	çerçevelemeyi	öğreneceksiniz.
Öğretmenin ödevi gerektiği şekilde bitirmeleri için gereken adımları açıklaması ve bunları tahtada 
yazması lazımdır. Ör.: 
•	 Sayısal satır sayısını bulun
•	 10-un sayının her tarafına çarpımını belirleyin
•	 Öne doğru 10’lu çarpmalarla atılımları sayın 
•	 Arkaya doğru 10’lu çarpmalarla katlarla atılımları sayın 
•	 Daha yakın olan sayıyı çerçeveleyin
•	 ğer son sayı 5 ise 10’lu çoklu çizgi sayısını çerçeveleyin.

Başarı ölçütleri
Aynı şekilde başarı ölçütlerinin sunulması da önemlidir, ki bunlar öğrencilerin öğrenme biriminde 
başarılı olmaları halinde bilmelerine yardımcı olmalarını sağlar. Bu öğrencilerin özdeğerlendirmelerini 
ve arkadaşının değerlendirmesini kullanarak çalışmaları değerlendirmleri için bir başka destektir. Ör.: 
Ben ona daha yakın olan bir sayının nasıl çerçevelendiğini bilirim çünkü:
•	 ona daha yakın olan 5 numarayı çerçevelemek için sayısal çizgiyi kullandım;
•	 bir kimse sayıların çerçevelenme şeklini öğrettim; ve 
•	 başkası tarafından yapılan çerçevelenmeyi kontrol ettim ve onunla bunu tartıştım. 
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Belirli	Öğrenciler	için	Engellerin	Tanımlanması
Bir değerlendirme döngüsü, tasarlanması, eyleme geçmesi ve yorumlanması sizin gerçekçi hedefler 
belirlemenize yardımcı olabilir; fakat bu öğrencilerin Matematik dersini öğrenmeleri için zorlayıcıdır 
ve onları elde etmek için nasıl çalışacağınıza dair net fikirler ortaya koymaktır. Öğrencilerinizin neden 
Matematik dersinde zorlandıklarına dair inceleme yaptığınız zaman içerisinde varsayımları içeren bir 
listenizin olması iyidir. Yoklamalar testlerle, yanlışların incelenmesiyle, yaptıkları ödevler konusunda 
öğrencilerin roportajlarıyla ve çalışma esnasında öğrencileri gözlemelerle yoklamalar yapılabilir.     

Belli öğrencilerin özelliklerinin belirlenmesi için Yoklama Listesi

Özellikler Olası iyileştirici Eylemler

Onlar sorunu çözmeye başlamadan önce talimatları 
tamamıyla okumazlar

Orunu başka bir şekilde izah etmelerini isteyin, örneğin 
diyagram veya şekil çizerek.

Sorun üzerinde çalışmaya başlamadan önce sorunu 
anlamaya çaba sarfetmezler. Yukarıda belirtildiği gibi.

Bir sorunu çözmek için denemeye başladıklarında etkin 
olmayan stratejiler kullanırlar. 

Alternatif stratejileri tartışın. Farklı stratejileri içeren bir 
liste verin (bkz. s. 26)

Ödevleri yaptıklarında sorunları çözmek için sistematik 
olmayan stratejiler kullanırlar veya sonuçları verecek bir 
stratejinin belirlenmesi için  yeterli zaman bırakmadan 
sıkça konuyu değiştiriler 

İpuçlar verin. Öğrencilerinbir sorıunun çözümü esnasında 
almış oldukları adımlar  bir rapor hazırlamalarını isteyin 
ve onu başkalarıyla paylaştırın.

Onlar sadece bir strateji üzerinde dururlar ve etkili 
olmadığını görmelerine ragmen konu denemezler.

Alternatif stratejileri tartışın. Olası strateji listesini verin. 
(bkz. s. 26)

Sorunlarla karşılaştıklarında yeterli derecede yrdım 
istemezler.

Bir sinyal sistemi kullanın  (ör.: trafik lambası … bkz. s.34) 
okul arkadaşları ve grup çalışması tarafından desteği 
örgütleyin.

Bir zorlukjla karşılaştıklarında çok çabuk 
yoğunlaşmalarını kaybederler. 

Grup olarak çalışsınlar
Teşvikler sağlamak ve teşvik etmek.
Öğrenciyi dikkat bozukluğu açısından gözlemleyin2

Çok yavaş çalışırlar ve ne yaptıklarını unuturlar.
Grup olarak çalışsınlar.
Ödevlerini parçalara ayırsınlar
Teşvikler sağlayın ve teşvik edin

Gerektiğinden daha çabuk çalışırak bilinçsizce yanlışlıklar 
yaparlar ve yanlışlık oldrketmezler. Özdeğerlendirmeye ait tam listeyi verin

Çoğu zaman ödevlerini yapmazlar ve ödev yapmamaları 
için başka şeylerlşe uğraşırtlar. Ör.: sıkça banyoya giderler 
veya aileleriyle birlikte hareket ederler. 

Verilen ödevi anlayıp anlamadıklarını yoklayın
Teşvikler sağlayın ve teşvik edin 
Öğrenciyi dikkat bozukluğu açısından gözlemleyin

Bitirdiklerinde çalışmalarının yoklamasını yapmazlar. Özdeğerlendirme listesini verin.

Başkalarıyla bir ödev üzerinde birlikte çalıştıklarında 
onlar etkisiz roldedirler, tartışmalara az katkıda 
bulunurlar veya başkalarının öncülük etmelerini 
beklerler ve ondan sonra onları takip ederler. 

Etkinlik öncesi başarı etkinliğini verin, bu yer lam 
düzeytini de içerir.
Gruplu özdeğerlendirme yoklama listesini verin.

Anlatılan kavramları bile anladıkları söylenemez. Net destekleyici malzemeler verin. -Ör.: birbirleriyle 
birleşen küpler-  ve pratikte gösterin.

Matematik üzerinde çalıştıklarında olumsuz tavır 
sergilerler. 

Diğer derslere ait geçmişten kalan kötü deneyimlerinin 
olup olmadığını saptayın rollu oyunlara ve etkinliklere 
dahil edin..

2    Dikkat bozukluğu (İng. ADD) tıp açısından bilinen bir durumdur. Dikkat bozukluğu olan çocukların struktur ve rutine ihtiyaçları 
vardır. Onların sorunları bir bir çözmeleri için çalışma saatleri yapmalarına ve küçük paröalara ayırmalarını öğretmeye lazım. Birkaç 
kez ne yaptıkları, başka şekişlde nasıl hareket edebilirlerdi ve neden başkaları tepki verdikleri şekilde tepki veriyorlar. Özellikle küçük 
olduklarında bu çocuklar çoğu zaman aöık ve devamlı olan kurallar şartlarına sıkça tepki gösterirler. Yyakını tarafından izlenmeleri, sessiz 
inceleme yerleri, etkinlik merkezli kısa inceleme süreleri (bu sınıftan uzaklaştırılmalarını bile içerir) ve kısaca talimatların tekraralanmas 
okul ortamında onlara yardımcı olabilir. Onlaraparlak (ışıltılı) kartlar, genellemelr ve altını çizmeler öğretilir ve uzun zamanlı testler verilir. 
Eğer onların anlayabilecekleri şekilde sorun anlatılırsa sınıftaki digger öğrenciler de bu öğrencilere karşı daha toleranslı olabilirler.
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Bireysel Öğrenme Şekilleri

Harward Üniversitesi eğitim ve psikoloji profesörü Howard Gardner, 1983 yılında Çoklu Zeka 
Kuramı adlı bir kuram önerdi. 

Gardner’in Çoklu Zeka Kuramı 7 zeka 
türünden oluşmaktadır ki bu sözlü-dil, 
içsel-içsel, bilinçli-matiksel, görsel-uzamsal, 
müziiksel-ritmik ve bedensel-duyusal. 

Gadnerin Kuramı yaraticilikla yakın ilişkiliidr. 
Biz herkesin yaratıcılığı bildiğini, çok aza 
insanlar yaratıcılık hakkında düğşünürler ve 
çok az insanlarda yaratıcılıkla ilgilenme cesareti 
olduğunu biliyoruz. Yaratıcılık yenilik ve buluşa 
yol açma yoludur..

Gardner’e gore bir öğrencinin tamamen bir 
birey olarak gelişmesi için onun yukarıda be-
lirtilen tüm zekaları tamamıyla geliştirmesi 
lazımdır. Gardner der ki her bireyin kendileri etrafındaki dünyayı dil, matematiksel zeka incel-
emesi, mekansal temsil, müzksel haya bedensel-duyusal zeka (sorunların çözümü için bedenin 
kullanılması veya bir şeyin oluşturulması), başkalarını, kendilerini ve doğayı anlama ile anlama 
olanağı vardır. 

Daha sonra o okulların bu tür zekaların okul müfredatı içerisinde öğrencilerin bu tür 
zekalarını geliştirmeye olanak sağlamaları çok önemli olduğunu inanır. 

Gardnerin Zeka Kuramı hakkında daha çok bilgi için bkz.  www.bep-ks.org
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3. BÖLÜM: SAYILAR

Sayısal	Çizgi	(Doğru)
Temel Matematikte, sayısal çizgi bir düz çizgidir; öyle ki her nokta bir gerçek sayıyla ve her bir 
gerçek sayı bir nokta ile denkeleşeceği düşünülmektedir. Çoğu zaman tam sayılar işaretlenmiş 
nokta ile gösterilirler ve sayısal çizgi üzerinde birbirinden eşit mesafededirler. 

Bu şekilde sadece -9 ila 9 arasındaki tam sayıları gösterir; çizgi (doğru) bütün gerçek sayıları, her 
iki yönde sınırsız devam etme, tam sayılar arasında olan fakat belirtilmemiş sayıları kapsar. Çoğu 
zaman basit toplamalar ve çıkarmalar somutlaştırıcı araçlar olarak kullanılır, özellikle de negatif 
sayıları içerdiği zaman. 

Çizgi kökende iki yarı simetrik kısma ayırlır; demek ki sıfır sayısındandır. 

İleri matematikte gerçek sayılar çizgi veya sayısal çizgi sözcükleri genellikle yukarıda belirtilen 
kavramları anlatmak için kullanılır, öyle ki çizgi üzerindeki her nokta sadece bir gerçek sayıyla 
uyumludur veya tersi. 

Sayısal çizgi genellikle yatay bir şekildedir. Genellikle pozitif sayılar sıfırın sağındadır, negative 
sayılar ise sıfırın solundadır.  

Çizimin her son kısmı bir ok ile işaretlenir, bu ok işareti çizgi pozitif veya negative gerçek sayıların 
kesintisiz devam ettiğini anlatır. Gerçek sayılar, irasyonel rasyonel, tam ve doğal (sayılan) 
sayılardan oluşmaktadır.
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Karmaşık Sayısal Çizgi
•	 Sayısal çizgi üzerinde olağan olan ve kökenler arasından geçen bir çizgi, tahmini sayıları 

sunmak için kullanılabilir. Tahmini çizgiler olarak da adlandırılan bu çizgi karmaşık sayıları 
temsil eden noktalarla birlikte karmaşık sayısal çizgi  sayısal çizgiyi genişletir.   

Sayısal Çizgi (doğru) Türleri:
Temel Matematikte kullanılan temelde iki önemli tür sayısal çizgiler mevcuttur.  

Kesintisiz (sürekli) sayısal çizgi

ve kesintili (ayrık) sayısal çizgiler.

Çok küçük çocuklara  tam sayılar arasında hiç bir şeyin olmadığı kesintili sayısal çizgi kullanılarak 
genelde temel matematik işlemleri ile tanıştırılırlar. 

Bir kesintisiz (sürekli) çizgi, belirtilmiş noktaklar arasında başka sayıların da var olduğunu gösterir 
(ör.: kesirler)  

Matematik Öğretiminde Sayısal Çizgilerin Kullanımı

Sayısal çizgi modelini öğrencilerin birçok matematiksel kavramları öğrenebilmeleri için de 
kullanabilirsiniz. Örneğin: 
•	 Toplama	ve	çıkarma
•	 Nagatif	sayılar
•	 Ağırlıklar	ve	ölçüler
•	 Kesirler
•	 Değerlendirme
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Günlük	Hayatta	Sayısal	Çizgiler

Sayısal çizgiler günlük hayatta özellikle ölçüm yapılabilmesi gibi birçok pratik uygulamalarda 
hala mevcuttur. 

Sayısal çizgiler yatay, dikey veya eğri olabilir. Her ne kadar birçok dijital cihazlar analog 
cihazların yerini almış olsalar bile hala sayısal çizgilerle butonlu panellerde, ölçüm kaplarında, 
termometrelerde, cetvellerde, açı ölçerlerde vb. karşılaşabilirsiniz 

Zaman	çizgisi	sayısal	
çizginin	bir	başka	yararlı	
uygulamasıdır.	
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Sayısal	Çizgi	Etkinlikleri
1. Sayısal çizgiler zeminde
Sınıftaki zeminde sayısal çizgi öğrencilerin toplama ve çıkarmayı öğrenmeleri için idealdir; bu 
çizginin yukarı ve aşağı veya ön ve arka kavramlarını öğrenmeleri için de geçerlidir. 

Zeminde bir sayısal çüzelge oluşturun

Zeminde kesintili (diskret) bir sayısal çizgide 
(sağdaki fotografa bakın) oluşturun. Her bir 
kare o kadar büyük olmalı ki bir sıfır dahil 
edilebilebilmeli. Her bir karenin büyüklüğü 
her öğrencinin bir kareden başka bir kareye 
adım atabilecek kadar olmalıdır. Her kare için 
50sm yeterlidir.

Bu çizgiler gösterildiği gibi basit olabilirler 
veya biraz daha ilgi çekici olabilir ya da bir 
renkli yılan veya bir şerit çizerek daha cazip 
hale getirilebilir. Bunlar tek bir derste geçici 
olarak kullanmak için olabilirler veya daha 
ilerde de çocukların kullanabilmeleri için 
marker kalemle çizilebilir. Bu okul ortamını 
daha ilgi çekici hale getirir. 

Yerin kısıtlı olduğu ortamlarda sayılar duvar kağıdı veya plastic parçacıklar üzerinde çizilebilirler. 
Onlar aynı zamanda çiçek veya yaprak gibi güzel şekillerle de gösterilebilirler. 

Sayma etkinlikleri
Çocukların bir-bir örtüşmesini anlamalarına yardımcı olmak için onlar aynı zamanda hem 
yürür hem de sayarlar. Bir çocuk adım atar grup sayar. Bu şekilde öne ve arkaya doğru sayarlar.

1.	Toplama	etkinlikleri
•	 0	sayısında	başlayın	daha	sonra	başka	bir	sayıyla	başlayın
•	 3	ilave	etmek	için	3	adım	yapın.	Nerdesin	(hangi	sayıdasın)?
•	 Başlamadan	önce	çocuklara	tahmin	edebilirlerse	nerede	olabileceklerini	sorun.	
•	 Çocuklara	gözlerini	kapatmalarını	söyleyin	ve	tahmin	etmeyi	denesinler.
•	 Çocuklara	ne	ypmaları	gerektiğini	söylemek	yerine	elinizde	talimatlar	içeren	bir	tablo	

tutun.
•	 ikili	veya	grup	hlinde	olan	çocuklar	bu	kartları	kullanarak	etkinlikleri		pratik	hale	getirebilirler

2.	Çıkarma	etkinlikleri
3’te olduğu gibi tekrarlayın fakat adımları geriye atın.

3.	Karmaşık	süreç
•	Iki veya daha çok talimat verin Ör.: (+3) (-2).
•	Çocukların	nerede	bitireceklerine	dair	tahmin	etmelerini	isteyin

Daha büyük çocuklara negatif (olumsuz) sayılar kullanın.
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2. Sayısal çizgi ile oyun

Çizgi üzerinde hareket edebilmek için 
oyuncak bebekler veya oyuncaklar kullanarak 
daha önceki sayfada anlatılan etkinlikleri 
küçük gruplar halinde veya bireysel olarak 
tekrarlayın. bağlamsal etkinlikler olarak 
toplama ve çıkarma etkinlikleri için tahtada ve 
egzersiz defterinde ödevler sunun 

           

Her ne kadar sayısal 
çizgiler	genellikle	onlu	
şekilde	artmış	olsalar	bile	
sayısal	çizgi	üzerindeki	
adımlar	istenildiği	sayıda	
atılabilir.	Çocuklar	bu	
fotoğrafta	9’un	çarpanları	
için	kendi	sayısal	çizgilerini	
yapıyorlar.	

Her ne zaman ihtiyaç varsa çocukların Pratik etkinliklere dönmelerine izin verilsin. 
Bazı çocukların daha karmaşık şekilli etkinliklere geçmeden önce uzun bir sure pratik 
etkinlikleri sürdürme ihtiyaçları vardır. Bazı çocukların her zaman pratik örneklere 
dönme ihtiyaçları vardır
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3. Çamaşır Kurutma İpi Etkinlikleri

Tek taraflı sayı kartlarının ve “çamaşır kurutma ipi” kullanımı öğrencilerin farklı sayısal çizgilerle 
çalışabilirler ve oluşturabilirler. Ör.: tek ve çift sayılar olduğu gibi sayısal çarpanların veya 
modellerin vurgulanması gibi.

 

Sınıfınızda bir kurutma
ipi yerleştirin

Bir sayısal çizgi oluşturmak için üzerinde sayılar yazan kartlar oluşturun ve onları çamaşır 
kurutma ipine asın ve mandallarla sabitleyin. Kartların ön kısmına sayıları farklı renklerle 
yapın ve şu etkinlikleri deneyin:

1. Kartları karıştırın ve öğrencilerinize gereken sırlamaya sokmalarını isteyin.

2. Öğrencilerinizden oluşturulacak modelin gözükecek şekilde ipteki tek sayıları (ya çift veya 3 
sayısının çarpımı) çevirmelerini isteyin

3. Öğrencilerinizin hazır olduğu zaman sıralamayı göstermek için onlu, yüzlü vb. kartlar 
yapın (10, 20, 30 ..... 100, 200, 300 ..... )

 Çocukların kolaylıkla ulaşıp kartları hareket 
ettirmeleri için ipi uygun bir yükseklikte 
olmasını temin edin 
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4. Sayısal Çizginin Döşenmesi

Çocukların oynayabilmeleri ve öğretmenlerin Pratik etkinlikler örgütlemeleri için daha uzun 
olan sayısal çizgiler, eğik çizgiler, ve grafikler okul bahçesinde çizilebilir  
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5. Sayma ve Değerlendirme Çubukları 

Sayma çubukları bir metre uzunluktaki 
ve 2,5sm genişlikteki bir ahşap parçası ile 
yapılabilir.

Çubuğu 10 eşit parçaya ayırmak için 9 çizgi 
çizin.

Bir kesintili sayısal çizgi oluşturabilmek için 
çubuk renklendirilebilir veya sürekli sayısal 
çizgi halinde bırakılabilir. Değerlendirme / 
tahmin becerilerini geliştirmek için ön tarafa 
hiç dokunulmayabilir  

Değerlendirme / tahmin becerilerini 
geliştirmek için öğretmen çubuğu elinde 

tutar, bölümleri gösterir ve hangi bölümün hangi sayıyı temsil ettiğini sorar. Sonrasında çubuğu 
öğrencilerin bölümleri görebileceği şekilde arkaya çevirir. Öğretmen öğrencilerinden parmakla 
gösterdiği sayının hangi sayı olduğuna dair değerlendirmelerini ister ve sonrasında eğer yanıt 
doğru ise çubuğu görmeleri için çevirir.  

Daha büyük öğrencilerle öğretmen bölümlerle aynı şeyi yapabilir fakat bu yüzlüklerle (binliklerle, 
milyonluklarla vb.) olabilir. Aynı şekilde ağırlık ve ölçü de temsil edilebilir. Kesirlerle çalışıldığı 
zaman öğretmen çizgiler arası birkaç noktayı gösterebilir ve öğrencilerinden parmakla gösterdiği 
yerin hangi sayıyı temsil ettiğini söylemelerini ister.

Sayısal çubuk çarpanları öğrenmek için de kullanılabilir

Öğrenciler bu etkinlikle öğrendikler zaman onlar öğretmen olarak hareket edebilirler ve aşağıdaki 
fotoğrafta gibi sorular yöneltebilirler. 

 



50

MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi3

6. Yüzlü Kare

Yüzlü kare sayısal çizginin basit bir uzatmasıdır. O, öğrencilerin kavram dahilinde olan daha 
büyük sayıları içermelerine olanak sağlar. Sıralamanın onlu olması nedeniyle onlar bizim onlu 
esaslı sayısal sistemimizi vurgularlar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Sayısal çizgi istenildiği kadar uzun olabilir ve alanine müsait olduğu kadar geniş olabilir; fakat 
genellikle çamaşır kurutma ipi söz konusu olduğunda bu sadece 20’ye kadar olur. 20’den fazla 
saymak için sayısal çizginin eğilmesi lazım. Siz sınıf duvarları etrafında giden bir sayısal çizgi 
oluşturabilirsiniz. Fakat sayısal çizginin döşenmesi veya devam etme yolu için en fazla kullanılan 
yöntem yüzlü kare şekillerinin kullanımıdır.

Sıranın onlu olması nedeniyle, onlar bizim onlu esaslı sayısal sistemimizi vurgularlar. Öğretmen 
öğrencilerinden oluşturulmuş şekilleri bulmaları için çeşitli sayıların çarpımlarını renklendirmelerini 
ister. Sorular aşağıda yazıldığı gibi olabilir:
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•	 Dikey bir sütunda sayılar hangi şekilde küçültülür veya büyütülür?

•	 Yatay bir sütunda sayılar hangi şekilde küçültülür veya büyütülür?

•	  Eğer sayıları çapraz biz çizgide renklendiriyorsanız, ne çeşit sayısal şekiller bulacaksınız? 
(ör.: gölgeli kareler)  

•	  Eğer 3 kare sağa, 4 kare aşağı, 1 kare yukarı ve 4 kare sola doğru hareket ettirirsek sonuç 
ne olur?

•	 Bunu matematiksel gösterim ile ifade edebilir misiniz? 

Yılanlar ve Merdiven 

Yılanlar ve Merdivenler adlıb u oyun 100 kare ile oynanır ve öğrencilerin sayıları daha iyi 
bilmelerini sağlar.

Çocuklar zarı atarlar ve sonra çıktığı sayıya gore pulları hareket ettirirler. Eğer bir basamağın 
sonu olan kareye gelirlerse  onlar pulu basamağın ucuna kadar hareket ettirebilirler; fakat 
eğer yılan başının bulunduğu bir kareye gelirlerse o zaman onlar aşağı, yılanın kuyruğu 
olduğu yere kadar giderler. 100 sayılı kareye gelen ilk kişi oyunu kazanmış olur.
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7. Çarpma Karesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Öğrencilerin çarpma tablosu gibi sayı gerçeklerini bilmeleri lazım. Örneğin çarpma tablosunu 
öğrenmek için akılda öğrenmekten çok daha ilginç ve verimli yollar vardır. Çarpma karesinde 
kuralları inceleme, bulma ve tartışma öğrencilerin sayılar hakkında daha çok bilgiye ulaşmaları 
için ilgilerini uyandırabilir ve onların çarpmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir. 

Egzersizler

1. Çocuklarınızdan her sayı çarpımının ikinci sayısını boyamalarını isteyin öyle ki kuralları 
farkedebilsinler.

Ör.:  9 sayısının  çarpımında                                             9  18  27  36  45  54  63  72  81  90 
                                                                                                  9    8     7    6     5     4     3    2     1     0

2. Sonuçları geriye çevirin ve benzer modeler bulun.
Ör.:  4 sayısının :                                                                         04  08  12  16  20  24  28  32  36  40
                   4    8     2     6     0    4     8     2     6     0

Bunlar 6 sayısının çarpımının tersi ile aynıdır.             54   48   42   36   30   24   18   12   06   
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3. Öğrencilerinizden çapraz modelleri incelemelerini isteyin (ör.: gölgelenmiş kareler).

Çarpma kurallar hakkında yapılan tartışmalar öğrenciler sayılar hakkında daha fazla bilgi edinme 
ilgilerini artırabilir, aynı şekilde çarpmayı öğrenmelerine yardımcı olabilir. 

Çarpma karesinde ve diğer tablolarda araştırma yapmak için dağılım kağıtların 
kullanımı.

Bilgisayarda Excel gibi tablo programlar kulla-
narak çarpma karesinin veya diğer tabloların 
yapılması kolaydır.

Siz grafik (şebeke) oluşturmak için aynı tab-
lo şeklini kullanarak toplama, çıkarma ve 
bölme gibi farklı işlevler kullanabilirsiniz. Bu 
negative sayıları ve ondalık kesirleri ortaya 
çıkarmak için ilginç bir yöntemdir 

Tabloların kullanımı hakkında daha fazla bilgi için bkz. s. 62.
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Kesirler
Yaygın olan 1/2, 8/5 veya 3/4 kesirleri pay-bölen (çizginin üzerinde) ve payda-bölünen (çizginin 
altında)den oluşmaktadır. Pay eşit bölme sayısını temsil eder, oysa payda bu parçalardan 
kaçının bir bütünü oluşturduğunu gösterir. Örneğin ¾ kesirinde 3 sayısı kesirin 3 eşit parçadan 
oluştuğunu, oysa 4 paydası ise 4 parçanın bir bütünü oluşturduğunu gösterir.  

        

Pasta, pizza veya meyveler gibi olağan şeyleri bir bütünün veya grubun parça bileşen kavramını 
tanıtmak için kullanın. Ör.: eğer 6 çikolatanız varsa ve onlardan 4ünü yerseniz 2 kalacağı bilinir. 
Şimdi bir pasta yemeğe başladığınızı fakat tümünü yemediğinizi farzedelim. Sizin bir pasta 
yediğiniz söylenemez, fakat hiç yemediğiniz de söylenemez! BU nedenle burada başka sayıların 
olması gerekir ve bunlara kesirler denir.   

Sayısal Çizgide Kesirler 

Kesirler sayısal çizgide veya 
çubuk saymada ortaya 
çıkabilir 

Eşdeğer Kesirler ve Kesirler Duvarı
Kesirler duvarı bize ½ 
veya 1/3 kesirlerinin farklı 
şekillerde nasıl oluştuklarını 
anlamamıza yardımcı olur. 

Kesirler duvarını kullanarak 
birkaç karşılaştırma 
yapacağız. 

Hangisi daha büyüktür 1/3 
mü yoksa 2/8 mi? Ne kadar 
için daha büyük?

Hangisi daha büyüktür: 5/6 
mı 3/4 mü?

5/6 ial 1/3 arasında fark 
nedir?

www.visualfractions.com ağ sayfasında kesirlerle ilgili farklı egzersizler bulabilirsiniz.  
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Onlu sayılar, kesirler ve yüzdelikler aynı değeri göstermek için farklı 
yöntemlerdir:

Yarım, kesir olarak ½, ondalık olarak 
0,5 veya yüzdelik olarak %50 şeklinde 
gösterilebilir.
Çeyrek, kesir olarak 1/4, ondalık olarak 
0,5 veya yüzdelik olarak %50 şeklinde 
gösterilebilir. 

Ondalık Kesirler

Ondalık kesirler ondalık sayıların bazit bir devamıdır. 

Bunu kanıtlamanın bir yolu Diena’nın cihazıdır. Büyük 
kırmızı küp bir bütün olarak alınabilir. Mavi kare onun 
onda-biri olacak veya 0,1; uzun yeşil şekil yüzde-biri 
olacak veya 0,01; küçük küp onun binde-biri olacak 
veya 0,001.  

Öğrenciler başlangıçta ondalık kesirl-
eri hesap makinesine, mutfaktaki her-
hangi bir elektronik cihazına veya genel 
kesirlerin kullanılmadığı bir bilgisayara 
yükleyebilirler. Bilinen odur ki gün-
lük hayatta genel kesirlerden daha çok 
ondalık kesirler kullanılır. Hesap maki-
neleri ondalık kesirleri öğrenmek için iyi 
bir araçtır. 

Yüzdelik

Öğrencilerin hayat boyunca karşılaşacakları şeylerden biri yüzdeliklerin kesirlerin bir 
başka kullanım şekli olmasıdır. 

Öğrenciler sınıfta bir dükkan doğaçlaması yapabilirl-
er ve burada indirim yapacaklar daha sonra bu fiyat-
lardaki indirimi hesaplayabilirler. 

Sınıfta bir dükkanın doğaçlamasını nasıl 
yapabileceğiniz hakkında bkz. s. 59.
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Olasılık
Olasılık bir şeyin oluşma olasılığının var olabileceğini gösterir

Olasılığa 0 ila 1 arasında bir değer verilir. Bir olgunun olması olasılığının ne kadar daha yüksek 
olursa o olgunun olma ihtimali daha yüksek olur. Olasılık, genel kesir, ondalık kesir veya yüzdelik 
olarak yazılabilir. Olasılık kuramı mali ve üretim alanında yer bulur.    

Örneğin paranın bir tarafa düşme olasılığı 1/2, 0,5 veya %50’dir. Zarın 6 sayısında durma olasılığı 
1/6, yaklaşık 0,17 veya %17’dir, tabi ki zarın altı farklı sayıda durması da mümkündür.  

Yazı Tura: Olasılıkla ilgili bir egzersiz

Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Her gruba para verilir (onların değeri önemli değildir). Her grup 
parayı 20 defa parayı atacak ve kaç defa tura kaç defa yazı düştüğü hakkında not tutacak. 

Egzersizin sonra ermesinden sonra onlar yeni ne fark ettiklerini tartışacaklar.

“yazı” ve “tura” aynı değerdeki bir sayıya çıkacak; sadece iki olasılığın var olmasından dolayı 
sonuçlar yaklaşık olarak aynı olacaktır.

Devamda aşağıdaki gibi sorular olacak: eğer parayı 20 defa atarsanız sonuç ne olacak?

İki parayla …… defa “sayısı” çıkmış, ……. defa “tura”, …… defa bir parayla her bir birinden.

Sonrasında, 20 defa parayı atın ve aşağıdaki tabloda sonuçları yazın:

İki “yazı”

İki “tura”

Her birinden ne kadar?

Ödevi bitirdikten sonra öğrenciler sonuçları bildirecekleri bir grafik çizsinler.

Özet:

•	 Daha çok hangi sonucu elde ettiniz?
 
•	 Neden bazı sonuçların diğerlerine nazaran daha fazla çıkması mümkündür?

Buna benzer egzersizler zar, kağıt vb. larıyla yapılabilir. Onlar olasılık, grafikte verilerin 
sunulması vb. ait bilgileri güçlendirir. .
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Paskal’ın Üçgeni ve Olasılık

Paskal’ın üçgeni gösterildiği gibi şekillendirirlir..

Birinci satırda 1 sayısını yazınız. Daha sonra sıradaki 
satırları doldurmak için bir üst mısradaki sırasıyla gelen 
iki sayıyı toplayın. Eğer sağda veya solda sayı eksiğiniz 
varsa o sayı yerine 0 yazınız. Örneğin ikinci sırada birinci 
sayı 0+1=1’dir. 

Paskal’ın üçgeni “yazı” (Y) ve “tura”yı (T) kaç şekilde kombinasyon yapabileceğinizi açıklar. BU 
şekilde herhangi bir kombinasyonun “olasılığını” (veya olabilirliğini) anlayacaksınız.  

Atış sayısı Olası sonuç (gruplandırılmış) Paskal’ın Üçgeni

1 Y 
T 1, 1

2
YY 

YT TY 
TT

1, 2, 1

3

YYY 
YYT, YTY, TYY 
YTT, TYT, TTY 

TTT

1, 3, 3, 1

4

YYYY 
YYYT, YYTY, YTYY, TYYY 

YYTT, YTYT, YTTY, TYYT, TYTY, TTYY 
YTTT, YTYY, TTYT, TTTY 

TTTT

1, 4, 6, 4, 1

  ... etj ...

Örneğin eğer bir parayı üç defa atarsanız üç defa yazıyı (YYY) verececek sadece bir kombinasyon 
vardır; fakat iki yazılı ve bir turalı üç kombinasyon (YYT, YTY, TYY), üç yazı ve iki turalı (YTT, TYT, 
TTY) kombinasyon ve bütün turalarla bir kombinasyon (TTT) vardır. BU Paskal’ın üçgen örneğidir.

Üçgendeki her bir sayı bir üst mısradaki iki sayının toplamıdır.

Paskal’ın Üçgeni hakkında bilgi ve bazı egzersizler için bkz. s. 96 
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Paralar
Paraların kullanımı ve hesaplanması hayatlarında geniş yer tutan öğrenciler için yaşamsal 
değerdedir. 

                

“Aile Paraları”

Öğrenciler okulda Matematik dersinde egzersiz için para birimi olarak kendi paralarını 
tasarlayabilir ve “üretebilirler”. Aile bireylerinin ve ev hayvanlarına ait yüzlerin o kağıt paraya 
yeleştirmeleri aile için bir eğlencenin yansımasır. İşte evde nasıl “para yapacaksınız”!

Ne gerekir:

Farklı açık renklerde 4 yaprak  (ör.: sarı, açık yeşil, açık mavi, pembe)
Makas
Cetvel
Kurşun kalem
Tükenmez veya renkli kalemler 

Ne yapmalısınız:

1. Başlangıç olarak paralarınızı kesiniz. Kağıdın her parçasını daha uzun olan kısımdan 
7 parçaya ve kısa olan kısmı yarıdan kesin. BU size 14 dikdörtgen parçanın oluşmasını 
sağlayacak. 

2. Dikdörtgenleri kesin ve diğer kağıtlarda aynı şeyi tekrarlayın.

3. Ailenizin paranın hangi kısmını alması gerektiğini kararlaştırın. Kağıt paralarda çizmek 
için her etiket için bir aile bireyini veya ev hayvanını seçmeniz lazım  

4. Kağıt parade nelerin olması gerektiğini anlamanız için Avro para birimine ait gerçek bir 
paraya gözatın. Hangi kağıt paranın olduğu açık olması lazım, sonrasında farklı yerlerde “1” 
veya “5” sayılarını yerleştirin. 

5. Kağıt paraları bitirdikten sonra öğrenciler kaç paraları olduğunu hesaplamaları lazım!

6. Ürettiğiniz paralar için bir dükkan veya bankanın doğaçlamasını yapabilirsiniz. 
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“Market Egzersizi”

Ne gerekir:
•	 Herhangi bir marketin reklamı
•	 Kalem
•	 Kağıt

Ne yapmalısınız:
1. Herhangi bir markete ait reklamı öğrencilerinize dağıtın. Onlardan beğendikleri 5-10 
malzemeyi çerçeveye almalarını isteyin ve sonra onlara ait olan fiyatları toplama, çıkarma, 
bölme veya çarpma için kullanın.

2. Toplamda ne kadar ediyorlar? Öğrencilerinizden listedeki malzemelerin toplamını 
hesaplamalarını isteyin. 

3. Kalan ne kadardır? Öğrencilerinizden 50 Avroluk bir kağıt parayla bir, iki veya bütün 
malzemeleri ödemeleri sonucunda kalan para ne kadar olduğunu hesaplamalarını isteyin. 

4. Eğer parçalarsak ne kadar eder? Satın alınan malzemeleri iki kişi birlikte ödemek isterlerse 
herbirinin ne kadar ödeme yapması gerektiğini öğrencilerinizin hesaplamalarını isteyin. 
Bunu yaparken yanıtı en yakın sente yuvarlamalarını söyleyin. 

“Sınıfta bir dükkan yapınız”

Bir dükkan vitrine yapmanız için boş şişe ve kutu 
kullanın. Rafları karton kutulardan oluşturun.

Paketleri ters çevirmeniz ve öğrenciler kendileri 
kendi paketlerini boyamalarına müsaade etmeniz 
iyi bir fikirdir. BU şekilde onlar paketlere daha 
yakından bakacak ve fiyat, üretim tarihi, ağırlık, 
gıdasal değer vb. şeyleri farkedeceklerdir. .

Çocuklar kendi paralarını karton kağıttan yapabilirler 
veya kapakları para yerine kullanabilirler.

Dükkanda kullanacağınız “oyun” paraları ağ 
sayfasında bulup  çıktısını alabileceğiniz.
 

Ör.:  http://www.activityvillage.co.uk/printable_play_money.htm)  

Bu egzersizi restoran menüsünde, eşya kataloglarında vb. yerlerde 
de yapabilirsiniz.
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Sınıfta	hesap	makinesi	kullanımı
Sınıfta hesap akinelerinin kullanımı birçok tartışmanın konusu olmuştur. BU konu hakkında 
farklı düşünceler vardır. Fakat okulda hesap makinelerinin kullanımını bir kenara bırakamayız. 
Hesap makineleri günlük hayatın bir parçasıdır. Çocuklar onları nasıl kullanacaklarını bilmeli, 
onların eksiklikleri konusunda bilinçli olmalı ve değerlendirme becerileri olmalıdır. Hesap 
makineleri farklı amaçta kullanılabilirler. Onlar sadece hesap yapma dışında çocuklara düzeler 
ve şekiller (cons opsiyonunu kullanarak) görmelerine imkan sunabilir, akılda veya kağıtta yapmış 
oldukları hesaplamaları vermiş oldukları sonuçları yoklamalarına ve yaygın ortak özelliklerini 
güçlendirmelerine olanak sağlarlar.

Eğer hesap makinesi gerektiği şekilde kullanılırsa bağımsız ve umumi öğrenme becerilerini 
güçlendirebilir, bu şekilde öğretmene olan bağlılığı azaltır. Hesap makinesi özdeğerlendirme ve 
sınıf arkadaşı değerlendirmesi için kullanılabilir 

Hesap makinesi kullanımı öğrencilerin sayıları incelemesine ve çarpma tablosunu öğrenmelerine 
yardımcı olabilir. Birbiryle yarışmaları yerine öğrenciler hesap makinesini yenmek için birlikte 
çalışabilirler. 
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Hesap makinesini yenme

Okulda	hesap	makinesi	kullanımını	bir	kenara	bırakamayız.	Hesap	makineleri	günlük	
hayatın	 bir	 parçasıdır.	 Çocuklar	 onları	 nasıl	 kullanmaalrı	 gerektiğini	 bilmeleri	 lazım,	
aynı	şekilde	onların	eksikleri	bilmeleri	lazım	ve	değerlendirme	becerilerinin	olması	lazım

Hesap makineleri farklı amaçlarda kullanılabilirler. Onlar hesap yapmanın dışında şunlar 
için de iyidir: 
•	 Öğrencilerin dizeleri ve şekilleri farketmelerine yardımcı olması için (ör.: constant 

operator fonksiyonunu kullanarak);
•	 Akılda veya kağıtta yaptıkları hesapların yoklamasını yapmaları için;
•	 Oyunun bağlamında olan temel bilgilerin egzersizini yapmaları için.

Eğer hesap makinesi gerektiği şekilde kullanılırsa bağımsız ve umumi öğrenme becerilerini 
güçlendirebilir, bu şekilde öğretmene olan bağlılığı azaltır.

Öğrencilerin çarpım tablosunu öğrenmeleri için hesap makinelerinin kullanımı:

1.  Öğrencilere +3’e sonra = işaretine birkaç defa basarak hesap makinesinin üçlerle nasıl 
sayılacağını anlat. (aynı yöntem diğer sayılar için de kullanın)

2.  Çarpım tablosu öğrenmede “hesap makinesini yenme” tekniği vasıtasıyla öğrencilerinizde 
yarışmayı değil birlikte çalışmayı geliştirin. Bu teknik aşağıda gösterildiği  gibi gerçekleşir.   

Her çarpma tablosu için aşağıdaki gibi kağıt grupları yapın 

Oynayabilmek için ters çevrilmiş bir grup kağıdı 
sınıf masasına yerleştirin. Masada iki öğrenci oturtulur. 

Birinde hesap makinesi vardır, diğeri ise bir 
bir kağıtları ters çevirir ve her para için yanıtı söyler ki 
bu yanıtı birinci çocuk hesap makinesinde bulabilir.  

Kazanan uygun kağıdı alır. 

Eğer ikinci çocuk daha fazla kağıt kazanırsa o zaman o hesap 
makinesini yenmiş olur. 

Eğer bir öğrenci bütün kağıtları kazanırsa, bu gelişme grafiğinde işaret edilebilir. 

Matematikte özdeğerlendirme ve arkadaş değerlendirmesine yardımcı olmada hesap 
makinesinin kullanımı

Çocuklar hesap makinesi sayesinde kendi veya arkadaşının çalışmasını yoklayabilir..

4 x 10
4 x 9
4 x 8
4 x 7
4 x 6
4 x 5
4 x 4
4 x 3
4 x 2
4 x 1

Özdeğerlendirme veya sınıf arkadaşı değerlendirmesi öğretmenin 
değerlendirmesi yerine geçmemesi lazımdır. Öğretmenler öğrencilere ek 
yardım gerekip gerekmediğini anlaması için devamlı olarak biçimlendirici 
değerlendirme yapmaları lazım .
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Sayıları	Öğrenmek	ve	Anlamak	için	Bilgisayarın	Kullanılması
Öğrenciler bilgisayarla oynamayı severler ve hataların kolay bir şekilde düzeltilebileceği bir 
ortamda ödevlerini yapmak için güdülüdürler.

Sunumlar
Renkler ve şekiller güçlü güdücülerdir, oysa 
öğrenciler kendi çalışmalarında  harflerin 
fontlarını ve büyüklüklerini değiştirmek, 
sınırlar veya resim eseri yerleştirmek hoşlarına 
gider. Onlar kendi çalışmalarının görünüşüyle 
övünürler: Sadece çalışkan öğrenciler 
için değil tüm öğrenciler için geçerli olan 
çizgiler düzdür, okunabilir yazı, mükemmel 
görüntüler mevcuttur. Powerpoint gibi 
sunum programları öğrencilerin kendi 
matematik  tasarılarını profesyonel bir şekilde 
sunmalarına olanak sağlar.

İnternetin Kullanımı
“Google” gibi arama motoru en 
farklıkonularda bile verilerin bulunmasında 
kullanılabilir. Örneğin öğrenciler geçmiş 
beş sene için hava durumunu görebilirler. 
Onlar bundan sonra gelecek aylar için hava 
durumunu tahmin edebilirler. 
İnternette Matematik için bedava olan 
çok sayıda ağ sayfası mevcuttur. Bunların 
birçoğu İngilizcedir.
 
http://ministryofmath.info

Tablolar
Tablolar muhasebe için şirketlerde kullanılır 
ve öğrenciler toplu çalışma pazarında uyum 
sağlamak için onları nasıl kullanmaları 
gerektiğini bilmeleri lazım. Tablolar ilköğretim 
öğrencileri için iyi bir öğrenme aracıdır. 

Tablolu ödevler soyut kavramları anlamak 
için  özel bir durumu sunar. Görsel öğrenenler 
için tablo uygun bir öğrenme aracıdır. 
Öğrenciler, toplama, çıkarma gibi amaçlarda 
alanları gölgelemek amaçlı renkler ve şekiller 
kullanabilir. 

Yararlı daha fazla ağ sayfası için bkz. www.bep-ks.org .
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Sınırlar ve renkerin kullanımı özel şekilde verilerin örgütlenmesini ve vurgulanmasına yardımcı 
olur.

Font değişikliği, büyüklük, hücrelerin ve sınırların boyanması öğrencilere bir ödevin temel 
elemanlarına yoğunlaşmalarına yardımcı olur.  

Font değişikliği, büyüklük, hücrelerin ve sınırların boyanması öğrencilere bir ödevin temel 
elemanlarına yoğunlaşmalarına yardımcı olur.  

Tablolar, öğrencilerin aynı satırda küçükten 
büyüğe doğru sayıları sıralamasını bildikten 
sonra onlu sayıları anlamalarına yardımcı 
olabilir. Tabloların kullanımı düşünmenin en 
yüksek seviyedeki becerilerinin gelişmesine 
yardımcı olur. Onlar sorunları ve şekilli 
düşünmeyi –“Ne eğer”- çözme becerilerinin 
gelişmesine yardımcı olur.    

Formüllerin İncelenmesi

Öğrenciler sayılarla manipüle etmeleri için hazır formülleri kullanabilirler veya onların formlarını 
kendileri oluşturabilirler. Onlar nasıl ve niçin formüllerin kullanıldığını, aynı zamanda formül 
değişkenlerinin birinin değişmesiyle sonucun nasıl değiştiğin öğrenebilirler. Öğrenciler 
fonksiyonlar vasıtasıyla formülleri nasıl genelleştebileceklerini öğrenebilirler. Aşağıya doldur veya 
saga doldur. Öğrenciler tablo sayesinde formül değişkenlerinin birinin değişmesiyle sonucun 
nasıl değiştiğini görmeleri kolaydır. Öğrenciler bir fare dokunuşuyla sayısal tabloları doldurma 
esnasında tabloların gücünü hissederler. Onlar bir doğruyu genelleştirmek için, bir fark yaratmak 
için, bütçenin toplam sonucunu veya oran hesaplamak için formülleri kullanırlar.      

Diyagramlar ve Grafikler

Öğrenciler tablodaki bilgilerden diyagram 
veya grafik yapabilirler, bu şekilde de fikirlerini 
nasıl örgütleyecekleri ve dinleyiciler önünde 
gerçekleri nasıl sunacaklarını öğrenirler. 
Diyagramlar verilere anlamlar kazandırır. Bu 
şekilde öğrenciler bir grup verinin azami, 
asgari, ortalama, medyan ve mod değerini 
yaptıktan sonra verilerin incelenmesine ve 
yorumlanmasına yardımcı olur. Bilgisayar 
çubuk, çizgili ve yuvarlak grafikler oluşturur.
BU son söylenenler görsel sunum vasıtasıyla 
yüzdeli kavramını aydınlatırlar, aynı zamanda 
öğrencilerin parçaları karşılaştırmalarına 
yardımcı olur.

Bilgisayar sadece sayıları öğrenmeye yardımcı olmaz. Onlar matematiğin birçok 
diğer alanında da kullanılabilirler (bkz. s. 80-85).
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4. BÖLÜM. ŞEKİL VE ALAN

Alan	ve	Mozaik
Fayans ve Mozaik
Kareler, onların mozaikleşimesinden sonra yüzeyi ölçmek 
için kullanılır (Onlar yüzeyi düzenli bir şekilde ayırır veya 
basitçe söylemek gerekirse, aralarında boşluk bırakmadan 
birbiriyle uyum sağlarlar). Bununla birlikte diğer şekiller de 
mozaikleşebilir. Buna benzer şekiller fayansların döşenmesinde 
oluşur. 

Aşağıdaki şekiller Priştine’de fotoğraflanmıştır.  

Sanatta Mozaik

Maurits Cornelis  Escher (1898-1972) harika sanat eseri 
oluşturmak için mozaik hakkında yaptığı araştırmalarını 
matematikte uygulayan bir Alman matematikçi ve oyuncudur.

M.C. Escher, 1922’de Granada, İspanya’da 14. yüzyılına ait  
Mağribi’de Alhambra Kalesine yapmış olduğu ilk ziyaretinde 
mozaikle ilgili gördükleriyle büyülendi.

Escher ve onuın çalışmaları hakkında daha çok 
bilgi için bkz.  http://www.mcescher.com/



MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi

65

Kendi Mozaik Modellerinizi Oluşturun

Bir karton parçasından 
mozaikleşen bir şekil 
kesin. Ör.: bir kare 
veya paralelogram 
(koşutkenar). 

Kare kısdımından bir şekil 
kesin.  

Kesmiş olduğunuz parçayı 
karşı tarafa yapıştırın. 

Karenin üst tarafından 
başka bir parça kesin 

Bu şekli karenin alt tarafına 
yapıştırın 

Bu acaip gözüken 
parçacıkların 
kmozaikleşeceğini 
göreceksiniz. 

Hayallerinizi kullanın. Şekli 
ondan bir şeyler görünceye 
kadar döndürün. Belki 
bir kuş veya bir kişi tespit 
edeceksiniz. Escher’in 
yaptığı gibi bir sanatsal 
yapıt oluşturmanız için 
becerilerinizi kullanın.  



66

MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi4

Geometrik	Tablo
Ne gerekiyor:
•	 Yaklaşık 2sm kalınlığında ve 12x16sm ebatında ahşap 

parça (eğer isterseniz daha büyük veya daha küçük 
yapabilirsiniz)

•	 Çekiç
•	 1sn küçük başlı çivi veya iğneler.
•	 1 paket renkli lastik şeritler
•	 Cetvel ve kalem

Ne yapmanız gerekir:

1. Ahşap parçanın bir kısmında 2x2sm kordinasyonlu kareli bir tablo çizmeniz için cetvel ve 
kalem kullanın 

2. Ahşap parçanın  her dört köşesinei klapsayacak şekilde 7 sütün ve 5 satır elde etmede 
çiviler çakmak için çekici kullanın. 

3. Çivileri çaktıktan sonra sizin geometrik tablonuzu (şeklinizi) oluşturmuş olacaksınız. Artık 
eğlenmek için hazırsınız. Farklı renk ve büyüklükteki lastik şeritleri paketten çıkarın ve civiler 
arasında uzatın. İstediğiniz geometrik şekli ve yeni icatlar yapın. İsterseniz onları birbirleriyle 
kaplayın. Eğer göze hitap ederse yeni oyuncular elde edilmiş olacaktır. matematik açısından 
geometriyi öğrenmek için yeni bir olanak olacaktır. Geometrik tablodaki noktalar, onlarla 
çalışabilmek için kordinatların bileşenleri olur ve oyunculukla birlikte siz alanı, çevreyi ve 
açıları incelemeniz ve açıklamanız onu kullanabilirsiniz.     

Dairesel Geometrik Tablo

Bir başka tahta 
parçasında bir daire 
çizin ve 360 derece 
bir açıölçer kullanarak  
civileri çekın. Çiviler 
arasındaki boşuk 
eşit olmalıdır. Şimdi 
öğrenciler başka şekiller 
oluşturabilirler. 

Onlar, FMSLogo programını kullanarak bilgisayar ekranında bu şekilleri yapabilirler.  

FMSLogo programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. s. 83 -85.
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FMSLogo programı hakkında daha fazla bilgi için bkz. s. 83 -85.

Daha büyük öğrenciler, alan ve şekiller, optimizasyon (eniyileştirme) ve sayma ile ilgili daha 
zorlayıcı sorular yöneltebilirler. Örneğin: “mümkün olduğu kadar çevre uzunluğu daha küçük olan 
verilen alanda bir kare oluşturun”, veya bu üçgen içinde, mümkün olan tüm boyutları eşkenar 
üçgen sayısını giriniz”.

Özellikli şekillerin özelliklerini tanımlamak ve karşılaştırmak için öğrenciler zorlayın. Aşama 
aşama daha özel geometrik terminolojisini, teşvik ya da daha spesifik geometrik terminolojinin 
kullanımını teşfik edin veya içerin.

Izometrik (eşölçerli) geometri tablosu (soldaki gibi) Geomet-
ric dikdörtgen tabloda yapılması mümkün olmayan eş kenar 
üçgenin veya altıgenin yapılmasına olanak tanır ve öğrenciler 
üç dimenziyonlu perspektifi olan şekilleri yapmakta öğrenciler 
keyif alır.

Daha büyük öğrenciler üç dimenziyonlu şekillerin 
görselleşmesiyle çalışabilirler. “Bu yapı kaç bloktan oluşmaktadır?” 
“Yukarıdaki bu perspektiften ön taraftan görebilebileceğimiz 
bir fiür oluşturun.”  Bloklardan oluşturulacak izometrik (eşölçerli) 
geometrik tablodan izometrik görüntü perspektifi birleştirin. 

Hazır geometrik tabloların çıktıları alınsın

İnternette çıktıları alınabilecek hazır gometrik tablolar bulabilirsiniz. Öğrencilerin şekilleri 
incelemek için elastik bantlar yerine kalemler kullanabilirler. 

Aşağıda örnek  http://www.jamesrahn.com/graph%20paper/graph_paper.htm  ağ 
sayfasından alınmıştır.

                            

Aynı şekilde noktasal izometrik modeler, grafik kağıtlar ve sağ taraftaki gibi mozaikler 
gibi kağıttan matematiksel farklı şekiller basabilirsiniz. Öğrenciler, matematiksel şekiller 
ve modeler oluşturmak için bunları boyamakta isteklidirler.

Bilgisayarda sanal geometric tabloyu kullanın

http://nrich.maths.org/2883 ağ sayfasını açın ve orada incelemeniz için farklı şekil ve büyüklükte 
sanal geometrik tablolar bulabilirsiniz. Öğrencilerin kullanmaları için bunlar çok daha hızlı ve 
kolaydır. 
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Tangram	(Çin	Bulmacası)
Tanfgram eski Çin’den gelen bir tür bulmacadır. O 3 basit 
geometric şekilli 7 parçadan oluşmaktadır. Bunlardan ikisi 
büyük üçgen, biri orta, ikisi küçük, biri kare ve son olanı da 
paralelogramdır. 

Bir kare kağıttan kolay bir şekilde yapılır.

Çinliler yedi tangram parçacığını farklı şekiller oluşturmak için 
kullanırlar. (aşağıya bkz.) 

1. Öğrencilere verilebilecek birinci ödev  bütün parçacıkları kullanarak ne tür bir şekil 
oluşturabilecekeleri görmeleridir.
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Tangram ile diğer ödevler

2. İkinci ödevde öğrencilerden parçacıkları karıştırmaları ve onlardan bir kare oluşturmaları 
istemek.  

3. Öğrencilerinizden bütün parçacıkları kullanarak iki eşit kareyi oluşturmalarını isteyin 

4. Bütün parçacıklar kullanılarak eş kenar üçgen oluşturmak mümkündür

5. Aşağıdaki gibi noktaları adlandırarak öğrencilerinizden farklı şekillerin adlarını

(Örneğin  c b e g noktalarının şekilleri 
paraleleogramdır)

6.	 Öğrencilerinize her parçacığın kaç kısımdan 
oluştuğunu belirlemelerini isteyin 

7.	 Öğrfencilerinizden kare alanı biliniyor ise her 
parçacığın alanını bulmalarını isteyin.

    

                    

Daha fazla fikir için internete bkz. (Ör.: 
http://tangrams.ca/ )



70

MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi4

Geometrik	Plakçıklar
Çeşitli geometric şekiller oluşturmak için bu 
plakçıklar bakır klipslerle bağlanırlar. Plastik 
plakçıklar satın alınabilinir, fakat on lar basit bir 
biçimde doktorların da kullanmı olduğu ahşap 
spatulalardan da yapılabilirler. Delikler kağıt 
delgeçlerden yapılır. 
      

Öğrenciler farklı düzenli çok açılar yapmak 
için plakçıkları kağıtlar için kullanılan pirinç 
toklarla birleştirebilirler.

Eğer öğrenciler spatulaları daha küçük 
parçalara keserlerse düzensiz şekiller de 
yapabilirler.  

Dayanaklılığın İncelenmesi

Geometric plakçıklarla 
“güçlü” olan (hareket ederek 
şeklini değiştirmeyecek) 
yapabilceğiniz tek şekil üçgen 
olduğunu göreceksiniz. 
Bundandır ki üçgen genellikle 
inşaatta özellikle de bu 
direklerde olduğu gibi üçlü 
taşıyıcı profil yapılarda 
kullanılır.   



MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi

71

Dayanıklı şekillerin yapılışı

Öğrenciler, üçgen yapmak için plakçıkları 
içeriye sokup geometrik plakçıklarla dayanıklı 
çokgenliler oluştuırabilirler. Örneğin sağ taraftaki 
fotoğrafta 6 geometrik parçacıktan oluşturulmuş 
altıgen görülmekte. Onu dayanıklı yapabilmek 
için aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi 3 
plakçık daha ilave etmeniz lazım. Üçgenlerle 
oluşturulduıktan sonra bu dayanıklı bir hal 
almıştır ve şeklini değiştirmeyecektir.     

Gördüğünüz gibi bu şekil 4 ü.ç.genden 
oluşmaktadır. 

Aşağıdaki matematiksel bir soruya cevap 
bulmak için Pratik egzersizi yapabilirsiniz:

Altıgenin iç açılar toplamı nedir? 

Çokgenlerin iç. Açılar toplamının hesaplanmması

Çokgenlileri üçgenler ayırdıktan sonra öğrenciler daha önce üçgen hakkında almış 
oldukları bilgileri kullanarak onun iç açılar toplamını hesaplayabilirler 

Üçgenin iç açılar yoplamı her zaman 180 derecedir. Öyle ki çokgenlilerin iç açılar toplamını 
hesaplamak için öğrenciler 180 dereceden oluşmuş üçgenleri çarparlar. Aşağıda verilmiş 
tablo bu doğrultuda size çok yardımcı olacaktır. 

Çokgen kenarlarının sayısı 3 4 5 6 7 8 9

Üçgenlerin sayısı 1 2 3 4 5 6 7

Iç açılar toplamı 180 360 540 720 900 1080 1260

Böylelikle çokgenlileri iç açılar toplamı 720 derecedir. 

Öğrenciler her çokgen için olan formül kenarların sayısı eksi 2 defa 180 olduğunu görürler. 

Çokgenlilerin iç açılar toplamı = 180 (n – 2) ki burada n = kenarların sayısı
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Katı	Şekiller

Platonik Katı Şekiller

Bir çokyüzlü şekil bir platonik katı 
şekildir ğer ki:

1. onun her yüzeyinin poligonlu, uy-
umlu, dışbükeyli ve düzenli olursa;

2. onun yüzeylleri kenarları dışında 
kesişmezler.

3. onun eşit sayıdaki yüzeyleri onun 
ucunda birleşirler

Öğrenciler genellikle yapay olarak yapılmış platonik şekiller 
dokunurlar ve görürler, araştırmalar onların doğada da 
göründükleri ortaya atmıştır. Dörtgen, küp ve sekizgen Kristal 
yapılarda ortaya çıkarlar, oysa sekizgen daha çok elmas yıpısını 
oluşturur.   

Platonik Katı Şekillerin İncelenmesi

Platonik katı şekillerin yüeylerini, kenarlarını ve açıları sayın. Egzersizi diğer katı şekillerde 
tekrarlayın. Düzenli bir şekilde sonuçları not edin.

Şeklin Adı Dörtgen Küp Sekizgen Yirmigen Onikigen

Sayfalar 
sayısı
Kenarlar 
sayısı

Açılar Sayısı

Açılar Sayısı: 
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Ağlar

Öğrenciler çizerek, keserek veya ağlar örerek 
kendilerine ait platonic şekiller oluşturabilirler. 

Bu tür egzersizler çevrimiçi veya 
http://www.mathsisfun.com ağ sayfasında bulun-
abilir. 

Kare Kutuların Kullanımı

Öğrenciler aynı şekilde yüzey, kenar ve açıları 
bulmak için karton kutuları kesebilir ve 
kullanabilirler

Onlar farklı şekilli kutuların yüzeylerini ölçebilirler 
ve daha sonra onları hacimleriyle karşılaştırabilirler. 

Hacimleriyle karşılaştırıldığında hangi şekiller daha 
az karton kullanır?

Ne kadar daha az karton kullanarak belirli bir hacmi 
olan bir paket tasarlayabilirler mi?

Olağandışı Katı Şekilleri Oluşturma

Olağandışı farklı şekilli kutunun iskeletini tasarlama 
öğrencilerdeyaratıcılığı geliştirecek ve onların 
şekilleri ve alanları daha iyi anlamalarına yardımcı 
olacak.

Köşeli Şekilleri Oluşturma 

Geometrik şekilleri oluşturmanın bir başka şekli de 
köşelere odaklanmaktır. 

Öğrenciler köşeleri yapıştırıcı veya mumlu kille 
yapıştırarak samanla şekiller oluşturabilirler 

Büyük şekiller, köşeleri yapmak için kuvvetlice 
sarılmış gazete kullanılarak da oluşturulabilir 
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Ölçümler
Dijital devrim öncesi ağırlık ve ölçüm aletlerinin çoğu sayısal çizgilerle yapılıyordu. Her ne kadar 
bugün de bu tür ölçü aletleri kullanıyor olsa da dijital ekranda sonucu veren elektronik cihazların 
kullanımı daha yaygın bir hal almıştır. Bugünkü öğrenciler büyüdüğünde söylemeye gerek 
kalmadan onlar nesnelerin ağılıklarını ve ölçümlerini dijital bir şekilde yapacaklardır.  

Uzunluk

Cetveller ve şerit metreler yerine 
inşaatlarda dijital ölçüm cihazları 
kullanılıyorlar. 
  

Açılar
 

Açıları ölçmek için açıölçerler 
yerine inişaatçılar dereceleri 
ekranda gösteren dijital cihazlar 
kullanıyorlar.  

Hacim
   

Aş yerleri de dijitalleşiyorlar. 
Aşçılar kullandıkları malzemeleri 
saplı ekranlı kaplarla daha doğru 
ölçebilirler.  
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Ağırlık
  

Bugün dijital ağırlık 
ölçer satın alman ız eski 
tür bir ağırlık ölçer satın 
almanızdan daha kolaydır 

Derece

Doktorlar ve hemşireler 
hastanın vücut derecesini 
dijital termometre ile çok 
daha doğru bir şekilde 
ölçebilirler. Bu ölçü aletleri 
hasta için de çok daha 
uygundur. 

Bugünkü öğretmenler için dijitalleşmenin Önemi nedir? 

Avrupa ölçüm birimleri 1789 yılındaki Fransa Devrimine teşekkür ederek dijital çağdan 
çok daha önce hazırlanmıştı. ABD ve Büyük Britanya gibi ülkelerle karşılaştırıldığında bu 
Kosovalı öğretmen ve öğrencilerine dijital devrime uyum sağlamalarını kolaylaştırdı; ki bu 
ülkelerde hala galon veya inç kullanılmaktadır.   

Buna ragmen çok az sayıdaki okullar çağdaş cihazların kullanımına olanak sağlamaktadır; 
öyle ki bununla onlar gerçek dünyaya hazırlıklı olmalarını riske sokuyorlar. 

Bu tür cihazlar ödünç alınabilir. Öğretmenler öğrencilerine internet üzerinden veya dergi 
veya kataloglardan kesebildikleri fotoğraflar sayesinde de çağdaş cihazları öğretebilirler.

 

Önemli olan öğretmenlerin öğrencilerine çağdaş teknoloji konusunda bilinçli 
olmalarını sağlaması ve eski ve değersiz bilgileri öğretmemeleridir.  
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Zaman

Dijital saatler gün geçtikçe daha olağan 
oluyorlar. Hatta bazı öğrencilerin 
müzeler hariç eski analog saatleri 
görme durumları da olmamış olabilir.  

Buna ragmen onlar her iki saat şekli 
hakkında duyacaklar ve onları anlama 
durumunda olmaları lazımdır. 
         

Bingo oynayın

12 şeklindeki saati gösterin. Öğrenciler 24 şeklindeki tam 
zamanı göstermeleri lazımdır. Daha sonra bunun tersini 
yapınız.

Bingo oyunuyla başka matematiksel gerçekler de öğrenilebilir. 

Zaman Çizelgelerin İncelenmesi
Aşağıda Priştine’den kalkan tren saatleri verilmiştir.

Başka bingo oyunları için bkz. s. 98-101. 
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Hız ve İvme

Günlük hayatta hız ve ivme arasındaki fark genellikle önemsizdir; fakat matematikte bud 
aha önemlidir. 

İvme, hız ve yön anlamına gelir. Şoförün hızı 40 km/h olabilir, fakat onun 40 km/h ivmesi 
kuzeyde olabilir.  
 
Eğer bir araba düz bir yolda 100km hızı 1 saat içinde yapıyorsa, bu durumda onun hızı ve 
ivmesi aynıdır (100km/h).

Fakat 50km sonra arkaya döner ve yine öne doğru yol alırsa o zaman hız hala 
100km/h olacaktır ama ivme 0km/h olacaktır, çünkü başlandığı yerde olacaktır.  
 
Hız rekoru araştırmaları yapın

Öğrencilerinizden internet kullanarak 
hız rekorlarını buşlmalarını ve onları 
karşılaştırmalarını isteyiniz. Onlar 
farklılıklareı göstermek için grafikler 
çizebilirler. 

Hız treni oluşturun

Hız treninin ve bireysel trenlerin yolunu 
oluşturmak için teknoloji öğretmeniyle 
işbirliği yapın.

En hızlı makineyi göstermek için grafikler 
çizin.

En hızlı makine hangisidir? Onun hızı ve ivmesi nedir?

Hız için yol boyunca yazılmış mesafeyi ölçün. İvme için düz çizgi üzerinde baştan sonuna 
kadar olan mesafeyi ölçün. 

İvmenin İncelenmesi

Araba broşürleri biriktirin ve onların azami 
hız ve ivme istatistiklerine göz atın. 

sabit hızdaki bir artabanın ve hızlanma ve 
frenleme yapan bir arabanın hızını grafikte 
gösterin .

Onların hızlarını bir arabayla veya roketle 
karşılaştırın ve karşılaştırma grafiğini 
çizin. 
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Mobiüs	Şeridi
Matematiksel araştırmaların sadece sayıları içerdiğini söylemek doğru değildir. O, şekilleri 
ve mesafeleri de içerebilir. 

Bu öğrencilerin etkinlik araştırma becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirir.

Mobiüs şeridi, August Ferdinand Mobius adındaki 19. yüzyıl Alman matematikçi ve gökbilimiden 
adını almıştır. O topoloji olarak adlandırılan matematik dalının öncüsüdür.

Bu egzersiz için bir makas, birkaç yaprak kağıt (gazete olur) ve yapıştırıcı. 

Bir yaprak kağıt alın ve daire oluşturmak için kenarlarını yapıştırın. Eğer şeridi ortadan ikiye 
keserseniz ne olacaktır?

Eğer klesebilirseniz iki daha ince daire kazanacaksınız.

BUnu bird aha tekrarlayın fakat şeridin kenarları birleştirmeden önce onlardan birini 180 
derece için döndürün. BU şeridi yarıdan keserseniz ne olacaktır?

Şeridi tekrar ortadan ikiye kesin. Ne olacak?

1.	Bir başka şerit alın ve yapıştırmadan önce iki defa döndürün. Bunu keserseniz ne olacaktır? 
Deneyin.

2.	Şeridi her defasında fazla bir defa döndürerek egzersizi tekrarlayın.  Son uçlarınızda 
herhangi bir düzen görüyor musunuz?
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3.	Bütün egzersizi tekrarlayın; fakat bu kez şeridi iki defa kesiniz ve üç eşit parçaya ayırınız. 
Ne oldu? 

4.	Bütün egzersizi tekrarlayın; fakat bu kez şeridi üç defa kesiniz ve dört eşit parçaya ayırınız. 
Ne oldu?

5.	Eğer dört kesim yaparsanız ne olacağını düşünüyorsunuz?

6.	Tabloya sonuçları kaydediniz. Genellikler ne bulacaksınız?

D
ön

dü
rm

e 
sa

yı
sı

5

4

4

2

1

0 1 2 3 4 5

Kesme sayısı
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Geogebra
Matematik öğretim ve öğrenmeye ait birçok program mevcuttur. Bunlardan biri Geogebradır. 
Ona ait resmi ağ sayfasına gidebilirsiniz ve onu hemen indirmeye başlayabilirsiniz. 

http://www.geogebra.org

Geogebradan beklentimiz ne olabilir?
 
Malzemelere gelince Geogebrayı etkileşimli grafikon, cebir, hesap, istatistik ve tablo  için 
kullanabilirsiniz. 

Geogebra hayli gelişmiş bir programdır 
ve ilşkokullarda kullanılabildiği gibi üni-
versitelerde de kullanılabilir. Öğretime 
ait birçok malzeme bedavadır. Siz 
tablo ve grafikler gibi kendi öğretim 
kaynaklarınızı yaratmak için programı 
kullanabilirisiniz. 

Sağdaki fotoğrafta ABC üçgenini ve 
onun etrafındaki daireyi görebilirsiniz. 

Geogebra öğretmenlere kendi 
etkileşimli ağ sayfalarını ve fikirlerini 
oluşturmalarına olanak sağlar.

Orada etkin forumlar da var  
(http://www.geogebra.org/forum/) 
ki burada kullanıcılar öneri veya destek isteyebilirler. 
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Geogebranın ne kadar yararlı olduğunu 
görmeniz için aşağıda verdiğimiz alt ağ 
sayfasına girmenizi öneririz:

http://www.geogebratube.org/?lang=en

Orada sınıfta kullanabilecğiniz mükemmel  
etkileşimli malzemeler bulacaksınız 

Geogebra öğrenme için önemli bir teknolojik bilişim kaynaktır. Öğretmenlerin Geogebrada yeni 
fikirleri nasıl oluşturacaklarına dair görüşebilecekleri ve tartışabilecekleri konferanslar vardır. 
Gelecekte buna benzer toplantılara katılmak isterseniz, neden olmasın. Bunu yapmanız iyi olurdu. 
Geogebra adresindeki yerel şubesini ziyaret edin ve size ait fikirlerinizi anlatın.  
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Logo
Eğitime yararlı olan bir diğer program da LOGO programlama dilidir.  

LOGO nedir?
LOGO programlama dilidir. Onun amacı insanlara nasıl program yapacaklarını öğretmektir. LISP 
adındaki bilinen ve güçlü dil esaslı dizayn edilmiştir. Bu diğer programlama dilleri kadar yararlıdır.

LOGO yu neden kullanmalısınız?

Onun digger programlama dillerinde olmayan özel bir özelliği vardır. Bu özelliğin adı  “Turtle 
Graphics” (Kaplumbağa Grafiği)tir. O, .oğu programlama dilinde olmayan özel bir öncelik sağlar. O 
yerinde bir değerlendirme verir, ki bu programın öğrenimini kolaylaştırır ve eğlenceli hale getirir.  

Kaplumbağa Grafiği nedir?
Ekran üzerinde kaplumbağa şeklinde bir yapıyı yönlendirmekte kullanılan bir grup basit ve güçlü 
kumandadır. 

Neden “kaplumbağa” adını taşır?

LOGO nun ilk sürümü kaplumbağaya benzeyen bir elektronik 
robot kullanıyordu. Robot kağıt yüzeyi üzerinde çizgiler 
çiziyordu. Bireysel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla bilgisayar 
ekranında fiziksel kaplumbağa sanal kaplumbağaya dönüştü 
. Sanal kaplumbağaya öğrencilere daha ilgi çekici olması 
için bir kalem verildi. Resim çocukluğun doğal bir parçasıdır, 
fakat LOGO ile resim yapma renkli resim yapmaktan farklıdır. 
LOGO ile çizmek için bir katıloımcıyı (kaplumbağayı)  nasıl 
resim yapacağı gibi siz de resim yapma hakkında öğrenmeniz 
lazımdır 

Kaplumbağa ne yapar?

Öğrencilerin geometri ve kartezyen koordinatları hakkında 
ilgi duymaları için o özellikle ilkokullarda yararlıdır 

Öğrenciler bilgisayarın basit veya birleşik geometric şekiller 
çizmesini programlayabilirler
Oi öğrencilerin seviyelerinden bağımsız olarak 1-9 sınıf 
öğrencilerinin kullanabilecekleri bir yapı aracıdır 

LOGO-nun tarihçesi

Masaçuset’teki Teknoloji Enstitüsü’nde Seymour Papert 
tarafından geliştirildi. 
Seymour Papert, LOGOyu bilgisayar alanında araştırmalar 
yapabilmek için ve çocukların kullanabileceği basit bir şekilde 
uygun bir halde tasarladı. Papert LOGOyu yapay zeka ve 
robotikste buluşlar yapabilmek için onu kullandı.
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FMSLogo

Piyasada LOGOya ait birçok sürümler vardır; 
fakat bunlardan birçoğo lisanslıdır ve satın 
almanız gerekir. Buna ragmen
http://fmslogo.sourceforge.ne ağ 
sayfasında olan LOGOnun bedava bir 
sürümünü bulabilirsiniz. Onun adı FMSLogo 
dur.  

FMSLogo da “Kaplumbağa Grafiğini” kullanır. 
Fakat burada kaplumbağa bir üçgen 
olaraktır ve bu kaplumbağanın durumunu ve 
istikametini gösterir. 

LOGO-nun Tanıtımı

Öğrencilere3 bir oyun aracılığıyla LOGO-
nun tanıtılması iyi bir şeydir. Sınıfta engel-
leri olan bir parkur oluşturun. Öğrencilerden 
biri bir bez ile gözlerini kapamalıdır ve dig-
ger öğrencilerin yönlendirmeleriyle yolu 
bulmalıdır. Onlar sadece dört söz kulla-
nabilirler: önde, arkada, solda ve sağda. 
Kaplumbağa sadece bu dört yönlendirmeyi 
tanır. Onlar kaç basamak olduğunu veya 
hangi tarafa dönmesi lazım olduğunu 
bildirmek için sayıları da kullanebilirler  

LOGO yu tanıtmanın bir diğer şekli de 
Makedonya’da yapılmış sol fotoğraftaki 
döşeme bir robot vasıtasıdır. 

Robotta kalemi sokmak için bir delik 
mevcuttur, bu da demektir ki öğrenciler 
kağıtta şekiller çizmesi için programlayabilir. 
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Kaplumbağa	Matematiği
FMSLogo, “Turtle Graphics”. Olarak adlandırılan özellikli bir bilgisayar 
dilidir. Siz arkanızda mükkemel bir tasarım bırakıp ekran üzerinde 
hareket eden bir kaplumbağayı oluşturabilirsiniz. Siz kaplumbağayı 
göremezsiniz, fakat onun olduğpu yerde bir üçgen göreceksiniz.

FMSLogo İngiliz diline ait sözcükler kullanır. BU ders için gerekenleri 
aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Logo Arnavutça Logo Arnavutça Logo Arnavutça

FORWARD Öne RIGHT sağa RESET Akranı temizle

BACK Arkaya LEFT sola REPEAT Tekrarla

TO … kadar END sona REPCOUNT Tekrarları say

PENUP Kalem yukarı PENDOWN Kalemi aşağı SETXY
Kaplumbağanın  
pozisyonunu 
belirle

 
FMSLogo aşağıda verilmiş matematik sembollerini kullanır:

+ toplamak için - çikarmak için * çarpma için / bölme için

Birkaç basit örnek görelim:

   

Her iki kumanda grubu  aynı sonucu vereceklerdir-bir kare.

Farklı renklerdeki çizgileri ve arkaplanı kullanmak için ekrandaki parametreleri 
değiştirebilirsiniz

Ekranın ucunda Set kumandasını bulun. Onu çizgilerin, şekillerin ve arkaplanın renklerini 
değiştirmek için kullanın.

Kaplumbağalı	bir	kare	çizin. 

FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90

REPEAT	(tekrarla)	kumandalı	
bir	kare	çizin.

REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
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Bundan sonar bütün yönlendirmeleri yazmadan kutuyu çizmek için  kaplumbağayı 
öğrenebilirler.

Sonra kumanda olarak sadece KARE yazınız ve aynı sonucu elde edeceksiniz. 

Kaplumbağaya bir üçgen ve beşgen çizmesini öğretelim.

                       

Daha karmaşık şekiller çizmesi için kaplumbağaya öğrettiklerimizi kullanalım 

       

TO KARE
REPEAT 4 [FORWARD 100 RIGHT 90]
END 

TO MODELKATRORI
REPEAT 3 [FORWARD 150 RIGHT 120]
END 

TO KAREMODELİ
REPEAT 5 [FORWARD 80 RIGHT 72]
END

TO MODELKARE
REPEAT 18 [KATROR RIGHT 20]
END 

TO MODELBEŞGEN
REPEAT 36 [TRIANGLE RIGHT 10]
END 

LOGO ve onun kullanımı hakkında daha çok bilgi için bkz. www.bep-ks.
org veya http://fmslogo.sourceforge.net/manual/index.htm
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5. BÖLÜM: ÖĞRENCİLERİN KEŞFETMELERİNE 
AİT MATEMATIKSEL ARAŞTIRMALAR

Tek	ve	çift	sayılar
Çiftler şeklinde yerleştirilmiş küpler veya kareler yardımıyla 1 ila 10 sayılarını kazanın

Hangi sayılarda bütün küplerin kendi çiftleri vardır?

Partnerli ve partnersiz olmak üzere Iki set içine sayıları sıralamak için Venn’in diyagramını 
kullanın. 

Tek ve çift sayıları toplamak için küpleri kullanın. Hangi sayıları kazandınız? 
Örneğin: 

             
  +                     =                     tek + tek = çift

2 4 6 
8 10

1 3 5 
7 9
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Basamak
Çiftler veya küçük gruplar şeklinde çalışın.

1 tuğla ile 1 basamak kazanırsınız.

3 tuğla ile 2 basamak kazanırsınız.

Eğer bir sıra eklerseniz 3 basamak kazanmak için kaç tuğlaya ihtiyacınız vardır? 
Devam edin ve aşağıdaki tabloyu doldurun.

Sıra sayıları 1 2 3 4 5 6 7 8

Tuğla sayıları 1 3 6 10 15 21 28 36

1.  Sıraların sayısına dayanarak basamak sayısını bulmak için bir formül yapabilir misiniz?

2. 50 basamaklı bir figure yapmanız için kaç tuğlaya ihtiyacınız vardır?

Açıklamalar:

Daha önce okumuş olduklarınız hakkında başka sorunlar düşünün. 24. 
sayfadaki el sıkışması sorununa dönün. Orada aynı modeli göreceksiniz. 

Bu sayılar “üçgen sayılar” olarak bilinir çünkü 90. sayfada görüldüğü gibi üçgen 
şeklinde yerleştirilebilirler
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Olimpiyatlarda	Madalya	Verilmesi
Çiftler	veye	küçük	gruplar	şeklinde	çalışın.

Olimpiyat Oyunları kazananları madalyalarını almak için iki 
basamak üzerinde dururlar.

1.	Dört kare ile siz Olimpiyat Oyunları madalyalarını vermek 
için bir takım basamak oluşturabilirsiniz. 

2.	Eğer bir sıra daha yapomanız için kaç tuğla daha kullanacaksınız?

3.	Bir sıra daha ilave ederseniz daha kaç tuğlaya ihtiyacınız olacaktır? 

4.	Devam edin ve aşağıdaki tabloyu doldurun

Sıra Sayıları 1 2 3 4 5 6 7 8

Kare Sayıları 1 4 9 16 25 36 49 64

5.	Sıraların sayısına dayanarak kare sayısını bulmak için bir formül yapabilir misiniz?

6.	50 bsıralıı bir figür yapmanız için kaç tuğlaya ihtiyacınız vardır?

Daha önce okumuş olduklarınız hakkında başka sorunlar düşününiü ör.: s. 30. 
Bu sayılar “ükare sayılar” olarak bilinir çünkü 91. sayfada görüldüğü gibi kare 
şeklinde yerleştirilebilirler.
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Yıldız	Yapma
Ayır çalışın fakat yukarıdaki çalışmaların son uçları hakkında tartışın ve karşılaştırmalar yapın

1.  Bir çember içine birbişrinden eşit uzaklıkta 
olan beş nokta işaretleyin. Eğer bütün noktaları birleştirirseniz 
bir beşgen kazanacaksınız

2. Bunun yerine bir nokta işaretleyin ve birinci ile ikinci noktayı birleştirin. Aşağıdaki gibi bu 
şekilde devam edin..

Bu şekilde bir yıldız kazanacaksınız..

Eğer noıktaların eşit uzaklıkta olmasını isterseniz
açıölçer kullanırsanız beş yıldızlı bir yıldız kazanacaksınız. 

3. Eğer bütün noktaları birbiriyle 
birleştirirseniz sağdaki şekilde olduğu gibi on çizgi çizeceksiniiz.

4. Bir başka sayıdaki noktalarla egzersizi tekrarlayın. 
Aşağıdaki tabloda sonuçlarınızı yazın ve herhangi bir 
düzenin olup olmadığına bakın. 

Nokta Sayıları 1 2 3 4 5 6 7 8

Çizgi sayıları 1 3 6 10 15 21 28 36

5. Dahga once çözmüş olduğpunuz sorunlara bakarak bu düzeni tanıdınız mı?3

6. Nokta sayılarını bilerek çizgi sayılarını bulmak için bir formül yapabilir misiniz?

3    24 ve 87. Sayfalara bkz.
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Üçgen	Sayılar

Sıra sayıları 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nokta Sayıları 0 1 3 6 10 15 21 28 36 45 55

Değişiklik 1 2 3 4 5

  / \ / \ /   \ / \  / \ /

İlerleme 0 1 3 6 10 15

1. İlerleme modelini görebiliyor musunuz?

2.Tabloyu doldurabilir misniz?

3. Modeli sunmak için bir grafik çizebilir misiniz?

4. Sıra sayılar ile nokta sayılar arasında bağlantı nedir?

5. Formül şeklinde bunu  ifade edebilir misiniz?

6. 100 sıralı bvir üçgen oluşturmanız için kaç noktaya ihtiytacınız olacaktır?

Daha önce okumuş olduklarınız hakkında başka sorunlar düşünün. 
24. sayfadaki el sıkışması sorununa ve 86-97. Sayfalardaki sorunlara  
dönün. Orada aynı modeli göreceksiniz.  



MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi

91

Kareler

Sıra Sayıları 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Küp Sayıları 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

Değişiklik 1 3 5 7 9

  / \ / \ /   \ / \  / \ /

İlerleme 0 1 4 9 16 25

1. İlerleme modelini görebiliyor musunuz?

2.Tabloyu doldurabilir misniz?

3. Modeli sunmak için bir grafik çizebilir misiniz?

4. Sıra sayılar ile nokta sayılar arasında bağlantı nedir?

5. Formül şeklinde bunu  ifade edebilir misiniz?

6. 100 sıralı bir üçgen oluşturmanız için kaç küpe ihtiytacınız olacaktır?

 Daha önce okumuş olduklarınız hakkında başka sorunlar düşünün. 88. 
sayfadaki Olimpiyatlarda madalya verilişine dynı model olduğunun 
göreceksiniz.  
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Küp	Sayıları

Tabaka Sayıları 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tuğla Sayıları 0 1 8 27 84 125 216 343 512 729 1000

3. değişiklik 6 6 6

  / \ / \ / \ /

2. değişiklik 6 12 18 24

  / \ / \ /   \ / \ /

Değişiklik 1 7 19 37 61

  / \ / \ /   \ / \  / \ /

İlerleme 0 1 8 27 64 125

1. İlerleme modelini görebiliyor musunuz?
2.Tabloyu doldurabilir misniz?
3. Modeli sunmak için bir grafik çizebilir misiniz?
4. Sıra sayılar ile nokta sayılar arasında bağlantı nedir?
5. Formül şeklinde bunu  ifade edebilir misiniz?
6. 100 sıralı bir küp oluşturmanız için kaç tuğlaya ihtiytacınız olacaktır?

Buklduğunuz ilerleme konulu bir grafik oluşturun..

Bunu yapmanın kolay bir yolu sağ taraftaki 
fotoğrafta gösterildiği gibi tabloları 
kullanaraktır.

Grafiğin eğri olduğunu göreceksiniz. 
Bunun olma sebebi cebirli bir programı 
keşfetmenizdendir.

(Düz bir çizgi grafiği bir artitmetik ilerleme 
gösterir)
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Basamaklı	Piramit

Çok taraftan bağlanan küplerle bu piramitleri yapın. Eğer daha uzun bir piramit 
yapmak için sıralar ilave etmeye devam ederseniz, ne tür bir matematiksel modeli 
elde edeceksiniz? 

Sıralar Sayıları 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Küpler Sayıları 0 1 10 35 84 165

3. Değişiklik 8 8 8

  / \ / \ / \ /

2. Değişiklik 8 16 24 32

  / \ / \ /   \ / \ /

2. Değişiklik 1 9 25 49 81

  / \ / \ /   \ / \  / \ /

İlerleme 0 1 10 35 84 165

1. İlerleme modelini görebiliyor musunuz?
2.Tabloyu doldurabilir misniz?
3. Modeli sunmak için bir grafik çizebilir misiniz?
4. Sıra sayılar ile nokta sayılar arasında bağlantı nedir?
5. Formül şeklinde bunu  ifade edebilir misiniz?
6. 100 sıralı bir kule oluşturmanız için kaç küpe ihtiytacınız olacaktır?

İlelemeyi grafikona ekleyin ve yukarıdaki sayfada gibi bir aritmetik küp 
elde edeceksiniz
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Fibonacci	Dizisi
        

Fibonacci dizisi doğadaki organizmalarda sıkça rastlanır ve örnek olarak ağaçların dallarıdaki 
yaprak saplarının sıralanmasını, ananasın meyve tanelerini, enginar çiçeklerini, çam ağacının 
kozalarını alabiliriz. Daha fazla için Fibonacci Dizisi veya altın parçalarının tavşanların 
çoğalmalarında, istiridyelerin spirallerinde ve  dalgalar eğrilerinde de rastlanabildiğine dair 
kuvvetli olmayan gerekçeli varsayımlar da vardır. Onlar aynı zamanda bunun bal arıları ailesinde 
de olduğunu sdöylerler.

Fibonacci Dizisi ilk kez “Abaci Kİtabı”nda (1202) Fibonacci adıyla tanınan Leonardo of Pisa tarafından 
anılmıştır. Fibonacci tavşan ailesinin mükemmel yükseliş örneği konusunda ünlüdür.  Yeni doğmuş 
bir erkek bir de dişi olan bir çift tavşanı ovada yerleştirilmiş olarak varsayalım. Tavşanlar bir aylık 
olduğu8kalrında çoğalabilirler, öyle ki ayın sonunda her ikisi bir çift dişi doğurabilirler. Tavşanlar 
hiçbir zaman ölmeyevcekeler ve bir çift her zaman yeni bir çifti doğuracak (bir erkek bir de dişi); 
bu her ay ikincisinden devam edecektir. Fibonacci’nin ortaya koyduğy bulmaca şudur: Bir yılda 
kaç çift meydana gelecektir? 

•	 İlk ayın sonunda onlar çiftleşirler fakat hala sadece 1 çifttirler.

•	 İkinci ayın sonunda dişi bir yeni çift doğurur, öyle ki ortamda 2 tavşan çifti mevcuttur.

•	 Üçüncü ayın sonunda, ilk dişi ikinci bir çifti doğurur, öyle ki ortamda şimdi 3 tavşan çifti 
mevcuttur.

•	 Dördüncü haftanın sonunda, birinci dişi bir çift daha doğurur oysa iki ay once doğan dişi 
kendi ilk çiftini doğurur. Sonunda ortamda 5 tavşan çifti mevcuttur. 

“n” ayının sonunda tavşan çiftleri sayısı yeni tavşan çiftleriyle eşittir. (bu da “n-2” ayında çiftlerin 
sayısı) artı bir ay öncesinde sağ olan tavşan çifti sayısı (n-1). Bu Fibonacci’nin “n” sayısıdır.

Açıklamalar:
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Fibonacci	Sayısı	için	çalışma	sayfası

Ay 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tavşan çifti sayısı 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89

Değişiklikler 0 1 1 2 3 5 8 13

  / \ / \ / \ /   \ / \ / \ / \ / \ /

İlerleme  1 1 2 3 5 8 13 21 34

1. İlerleme modelini görebiliyor musunuz?

2.Tabloyu doldurabilir misniz?

3. Modeli sunmak için bir grafik çizebilir misiniz?

4. Sıra sayılar ile nokta sayılar arasında bağlantı nedir?

5. Formül şeklinde bunu  ifade edebilir misiniz?

6. Eğer hiçbir tavşan ölmüyorsa 100 ay sonar kaç tavşan olacaktır?
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Paskal	Üçgeni
Paskalın Üçgeni ilk başta eski Çinliler tarafından gelişti. Fakat Fransiız 
Matematikçisi Blaise Pascal onun taşıdığı bütün düzenliliklerinin 
önemini ilk saptadı. Paskal (Haziran 1623 – 19 Ağustos 1662) bir fizikçi, 
keşifçi, yazar ve felsefecişydi. O mekanik hesap makinesini bulandır ve 
iş arkadaşlarıyla birlikte olasılık kuramını geliştirdi. 

Paskal üçgeninin ucunda o sırasını oluşturan 1 sayısı bulunur. 
Birinci sıra (1 ve 1) iki kazanılan iki 1’liği içerir, bu onların 
üstündeki sağda ve solda bulunan iki sayının toplamından 
elde edilir. Bu durumda 1 ve 0 (üçgenin dışındaki tüm sayılar 
0’dır). Aynı şekilde ikinci sıra da oluşturulur. 0+1=1; 1+1=2; 
1+0=1. Üçüncü sıra da: 0+1=1; 1+2=3; 2+1=3; 1+0=1. Bu 
şekilde üçgen sıraları sonsuza kadar devam eder.  

     

Üçgn tablo şeklinde de gösterilebilir:. 
  

Başka ilginç düzenlilikler bulmanız için Paskal Üçgenini 
inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki düzenlilikleri bulabilirsiniz.

Sıradaki sayfada kopyalayabileceğiniz ve öğrencilerinizle kullanabileceğiniz bir çalışma 
sayfası verilmiştir

0 1 2 3 4 5 6

0 1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 3 4 5 6

2 1 3 6 10 15

3 1 4 10 20

4 1 5 15

5 1 6

6 1
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Paskal Üçgeninin incelenmesi için çalışma sayf

Sıradaki sayı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Her sıra için 
Toplam

1. Paskal Üçgenin doldurun.

2. Her sıradaki sayıların toplamını yapın.

3. Tabloyu doldurabilir misiniz?

4. sıra sayıları ve ondaki sayılar ile ne tür bir bağlantı vardır?

5. Formül şeklinde belirtebilir misiniz?

6. 100 sırada sayılar toplamı kaç olacaktır?
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6. BÖLÜM: MATEMATİKSEL BİLGİLERİN 
GELİŞTİRİKLMESİ İÇİN BAŞKA OYUNLAR

Zarla	Olasılık	Oyunu

Öğrencilerimnize olasılığı 
öğretmeniz için zarlar çok 
iyidirler. 

Ne lazım:

•	 Farklı renkte iki zar (göstermek için kırmızı ve yeşil zarlar kulllanılacak)

•	 Bir kağıt parçası

Ne yapmanız gerekir:

1. Öğrencilerinize zarlar ve olasılık konusunda bir şeyler anlatın..

2. Öğrencilerinize iki zar kaç şekilde atılabileceğini sorun.  Bunun i.çin her zar için  6 olasılık 
olduğun u hatırlatın.. Daha sonar hep birlikte  her  ikisi  için  6 x 6 = 36 olasılığı olduğunu 
bulabilirsiniz.

3. Öğrencilerinize iki zarla 2 miktarını kaç şekilde elde edebileceklerini sorunuz. 
Düşünmelerinden sonra sadece bir şeklin olduğunu görmeleri lazım:  1 + 1

4. Öğrencilerinize 7 miktarını kaç şekilde elde edebileceklerini sorunuz. 6 olduğuna dair 
yanıt vermeleri lazım: 1 + 6,   6 + 1,   2 + 5,   5 + 2,   3 + 4,   4 + 3.

5. Olası bütün sayıları bulmak için gerekli  zaman. Öğrencilerinizden sıradaki tablonun son 
iki basamağını bulmalarını isteyin. Onblar şimdi 2’yi ve 7’yi ve buna benzer olasılıkları nasıl 
bulacaklarını öğrendiler

Zarların atılması anında zarların sıradan 
düşmesinş ve oyunun durmasını önlemek için 
bir kutu belirleyin. Zarları karıştırmanız için 
bir plastic kap kullanabilirisiniz veya onları 
atacağınız açık bir kutu belirleyebilirsiniz.
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Atılan Zar Sayısı Toplamı Elde Etme Şekilleri Atılan Zar Olasılığı

2 1 1 /36

3      / 36

4      / 36 

5      / 36 

6      / 36 

7 6 6 /36 = 1/6

8      / 36 

9      / 36 

10      / 36 

11      / 36 

12      / 36 
  
Tablo doldurulduktan sonra bu şekilde olması lazımdır:

Atılan Zar Sayısı Toplamı Elde Etme Şekilleri Atılan Zar Olasılığı

2 1  1 / 36

3 2  2 / 36 = 1/18

4 3  3 / 36 = 1/12

5 4  4 / 36 = 1/9

6 5  5 / 36

7 6  6 / 36 = 1/6

8 5  5 / 36

9 4  4 / 36 = 1/9

10 3  3 / 36 = 1/12

11 2  2  / 36 = 1/18

12 1  1 / 36
 
6. Onlar için bir zar tecrübesi. İlk başta ponların hangi sayıyı isabet etmelerini istediğinizi 
söyleyin. Daha sonra kazanmaları için iki olasılık verin.  Eğer o sayı çıkarsa onlar kazanabilir 
fakat aynı şekilde ğer o sayıyı bulmada olasılığı kazanırlarsa da. Birkaç örmnek: 

o “9”		toplamını	elde	edin             			 (1/9)
o “11”	toplamını	elde	edin                  		 (1/18)
o “8”	toplamını	elde	edin                  		 (5/36)  
o “12”	toplamını	elde	edin                		 (1/36)
o “5”	toplamını	elde	edin                  		 (1/9)
o “7”	 veya	“11”	toplamını	elde	edin						(6/36	+	2/36	=	8/36	=	2/9)
o “2”	veya 	“6”					toplamını	elde	edin     (1/36	+	5/36	=	6/36	=	1/6	)
o “2”veya	“6”	veya	“7”	veya “11”	toplamını	elde	edin	(1/36	+	5/36	+	6/36	+	2/36	=	14/36	=	7/18)
o Oyun	esnasında	başka	örnekler	oluşturabilirsiniz..
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“Sayısal	Aile	Şeritleri”
Ne gerekir:
•	  Kağıt

•	 Kalem

•	 Sayısal aile şeritleri

Ne yapmanız gerekir?

1. Adım: Kağıdı bekleyin ve (20-30) dört sayı içeren sayısal aile şeritleri yapın. Bunlardan üçü 
bir aileye aittir biri ise bu aile ait değildir. Aşağıda verilen örnek ailelere bakınız. 

2. adım: Oyuna başlamadan önce öğrencilerinizle birlikte sayısal ailelerle ilgili ana gerçekleri 
tekrarlayın. Bir sayısal ailenin öarpma ve b ölme ile oluşturulmuş üç sayıdan oluşan bir birliği 
oluşturduğunu söyleyin.  Ör.: 5, 8 ve 40 bir ailededirler çünkü 5 x 8 = 40, 8 x 5 = 40, 40 ÷ 5 = 8, 
40 ÷ 8 = 5. Oyuna başlamadan önce sayısal ailelerle ilgili birkaç örnek veriniz. Bir sayısal aile 
yazın ve öğrencilerinizden verilen sayılarla çarpma ve bölme ile elde edilen sayıları anlatın. 

Sayısal aile örnekleri:
2, 4, 8                          6, 7, 42                        2, 5, 10                        3, 5, 15
3, 6, 18                        7, 8, 56                        3, 9, 27                        6, 8, 48
4, 5, 20                        8, 9, 72                        4, 6, 24                        7, 9, 63
5, 6, 30                        9, 10, 90                      5, 7, 35                        8, 12, 96

3 adım: Öğrencilerinize oyunun kurallarını açıklayınız. Onlara 4 sayıdan oluşan bir grup 
verilecektir, bunlardan üçü bir aileye aittir biri ise bu aileye ait değildir. Onlar o aileye ait 
olmayan sayıyı bulmaları lazım ve daha sonra kalan sayılarla bir bölünme ifadesini bulmaları 
lazımdır. Zamanı 2 dakikaya ayarlayın ve başlayın. Öğrencilerinizin 2 dakika içinde ne kadar 
daha fazla şerit “sayısal aile şeritleri” bulmalarını teşvik edin. 2 dakikanın sonunda doğru 
sayısal aileleri ve onun sayısal aile bölme ifadesini  buldukları şeritleri sayınız. 

5. Adım: Sizin üçüncü sınıf öğrencilerinizin kendi rekorlarını kırmaları için hedef seçin. 
Ör.: Eğer 2 dakika içerisinde 8 sayısal aile buldularsa, onlara yeni bir görev olarak 2 dakika 
içerisinde 10 sayısal aile bulmalarını söyleyin. Zamanı ayarlayın va başlayın. Manın 1 
dakikaya kısaltın ve süreci tekrarlayın. Zamanı kısıtlamaya devam edin ve öğrencileriniz için 
yeni hedefler belirleyin.

Bu oyun birkaç günlüğüne devam edebilir. Öğrencilerinizin sayısal aile bulma konusunda 
zamanı ve elkde ettikleri rekorları kaydedin. Her gün rekorlarını kırmalarını teşvik edin. Bu 
büyük bir uyarım olabilir!
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Eşleştirme Oyunları
•	 Ailenize matematiksel eşleştirme oyunlar oynamak için olanakları sağlayın. Onlu ve 

kesir sayılı kağıt kümesi oluşturun. Öğrencilerinizin onlu sayısal kağıtları kesirli sayılarla 
eşleştirmelerini teşvik edin. En fazla kağıtların eşleştirmesini yapan öğrenci oyunu 
kazanmış olur. Sınıfı iki gruba ayırın. Bir grupa bölme ödevleri verin oysa digger gruba o 
ödevlerin yanıtlarını verin. Uyumlu olan yanıtları ve ödevleri bulmaları için her iki grubun 
birlikte çalışmaları lazımdır.  

Kartlarla oyun
•	 Kağıtlı oyunlar dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerde matematiksel becerileri 

güçlendirmek için bireysel ve çifti egzersizler için çok uygundurlar. Kağıtlara onlu veya 
kesirli sayıları yazınız ve öğrencilerinizden “savaş” oyununu oynamalarını isteyiniz. Bu 
oyunda onlar kağıtları yukarıya kaldırırlar ve daha büyük onlu veya kesirli sayısı olan kişi 
her iki kağıdı alır. Elinde daha çok kağıdı olan öğrenci oyunu kazanmış olur. Kesirin eksik 
olduğu bir oyun oluşturun. Bir kağıt bileşeninde her ödevde kesirin eksik olduğu kesirli 
ödevleri yazınız. Bir başka kağıt bileşeninde kesiri yazınız. Kesirli kağıtları öğrencilerinize 
dağıtın. Kesirli ödevleri içeren kağıtları ters koyun. Öğrenciler sonra onları öne çevirirler 
ve eksik olan kesiri elinde bulunan kişi elden kağıt çeker. Elinde hiçbir kağıdı kalmayan 
öğrenci oyunu kazanmış olur. 

Yarışmalar
•	 Matematik yarışmalarına öğrencileriniz kteşfik edin. Sınıfınızı iki takıma ayırın ve her 

iki takım için tahtada matematik ödevlerini içeren bir liste yapın. Bu iki veya üç şifreli 
çarpma, toplam, çıkarma ödevi olabilir  veya kesir sayıların onluklara dönüştürmeyi 
içeren sorular olabilir. Her takımdan bir öğrenci tahtaya çıkar ve listedeki ilk soruyu 
yanıtlaması lazımdır; eğer çözerse o zaman ödevi siler, eğer çözmez ise o zaman o sıranın 
sonuna geçer. Bütün ödevleri silen ilk takım oyunuy kazanmış olur. Geometrik şekillerin 
adlarını içeren listeyi öğrenci gruplarına verin. Odada geometric şekilleri olan en fazla 
eşyayı bulan grup oyunu kazanmış olur.   

2, 5 ve 10 ile sayma
•	 Aralarında 2.5 ve 10 değişmeli 7 veya 8 sayılı bir dizi kağıt oluşturun ve farklı sayılar 

arasında birkaç indirme yapın (ör.: 2, 4, 6, …, 10, …, 16). BU kağıtları zarfın içine koyun. 
Takımlar 15 dakika içinde bulabilecekleri en fazla kağıt çözmeleri lazım. Süre bittikten 
sonra rakip takımdan birbirine ait olan çalışmalarını düzeltmelerini isteyin. Bu oyun 
okulöncesi öğrencilerle ve ikinci sınıfa kadar öğrencilerle oynanması en uygundur, her 
ne kadar onlar hala sayıları öğrenme aşamalşarındadırlar. Sayıların yükseltilmesiyle oyun 
ağırlaştırılmış olur ve bu şekilde oyun daha yüksek sınıflardaki öğrencilerle oynanması 
sağlanmış olur.

Bingo Toplama
•	 Her toplamda 10 + 10 elde edilcek 4x5 bir tablo oluşturun. En iyisi sayıların tabloda 

karıştırılmasıdır, oysa diğer tarafta zarflara koyulabilecek ölçüde olan küçük kağıtlarda 
0’dan 10’a kadar sayılar yazın. Öğrencilerinizden her turda sadece ikişer kare çekmelerini 
isteyin. İki sayı ekleyin, onların miktarını tablodan uzaklaştırın ve kareleri zarfa geriye 
çevirin. Öğrenciler kareleri çekmeye devam ederler o zmaana dek ki bir öğrenciye sırasıyla 
bütün sayılar gelinceye kadar. Bu oyunun toplamaya ait temel ifadeleri öğrenmeye 
devam eden öğrencilerle ve okul öncesinden ikinci sınıfa kadar öğrencilerle oynanması 
en uygundur.



102

MateMatikte 21. YüzYil Becerilerinin GeliştirilMesi

REFERANSLAR

Barwell, R. (2002). ‘Understanding EAL issues in mathematics’ in Leung, C. (Ed.) Language and 
Additional/Second Language Issues for School Education. (pp. 69 - 80). Watford : NALDIC.

Burwell, J., D’Sena, P., et al. (1998) ‘Accesing GCSE Maths for ‘Bilingual’ Pupils’ in D’Sena, P. and 
Barrett, F. (Eds.)

Raising Educational Achievement for All. LMU Education Papers No. 3. (pp. 19 - 23). Leeds : Leeds 
Metropolitan University.

Chinn, S. J. and J. R. Ashcroft (1998)Mathematics for Dyslexics: A Teaching Handbook. London : 
Whurr Publishing.

Frederickson, N. and Cline, T. (2009) Special Educational Needs, Inclusion and Diversity: A Textbook 
Second Edition Buckingham : Open University Press

Oldfield, B. (1991). Games in the learning of mathematics: A classification. Mathematics in School, 
20(1), 41-43.

Polya, G. How to solve it. (1957) Garden City, NY: Doubleday and Co., Inc.

Shuard, H., & Rothery, A. (Eds.). (1984b). Children Reading Mathematics. John Murray.

Sullivan, P. (1993). Short flexible mathematics games. In J. Mousley & M. Rice (Eds.), Mathematics 
of primary importance (pp. 211-217). Melbourne: The Mathematical Association of Victoria.

Trafton, P., & Bloom, S. (1990). Understanding and implementing the NCTM curriculum and 
evaluation standards for school mathematics in grades K-4. School Science and Mathematics, 

90(6), 482-486.



MATEMATIKTE 21. YÜZYIL BECERILERININ GELIŞTIRILMESI

103

ÇEVRİMİÇİ EK KAYNAKLAR

Aşağıdaki kaynaklar, Arnavut dilinde çevrimiçi olarak mevcuttur

ÜNLÜ MATEMATİKÇİLER 

MATEMATİK EĞİTİMİ ÜZERİNE DAHA FAZLA OKUMA 

“FMSLOGO” KUMANDALARI

MATEMATİK CİHAZLARI KATALOĞU 

MATEMATİK SEMBOLLERİ SÖZLÜĞÜ,

DAHA FAZLA AĞ SAYFALARI

www.bep-ks.org ağ sayfasına bakınız ve  “Thesari Arsimor” (Eğitim Hazinesine)a 
bakınız.




