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ÖZET 

 

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME CEBİR ÖĞRENME ALANI İLE İLGİLİ 
MATEMATİKSEL  GÖREVLERİN BİLİŞSEL İSTEMLER  AÇISINDAN 

İNCELENMESİ: MATEMATİK DERS KİTAPLARI VE SINIF UYGULAMALARI 
 

SARPKAYA,  Gülfem 
Doktora, Matematik  Öğretmenliği Bilim Dalı 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Behiye UBUZ  
Kasım-2011, 181 sayfa  

 

 

Türkiye’de yapılan son müfredat değişikliği ile sınıflardaki eğitim-öğretim 

ortamının temel unsurları olan öğretmen, öğrenci rollerinde ve ders kitaplarında da 

değişiklikler meydana gelmesi olağandır. Öğrencinin öğretim ortamında öğrenmelerini 

destekleyen matematiksel görevlerin öğrenciyi bilişsel olarak düşünme sürecine dahil 

edebilmesi önemlidir. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 6, 7 

ve 8. sınıf matematik ders kitaplarında yer alan cebir öğrenme alanı ile ilgili 

matematiksel görevler ile 4 ilköğretim matematik öğretmeninin sınıflarında 

uyguladıkları cebirsel görevler bilişsel istemler (cognitive demands) açısından 

karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmada cebirsel görevlerin bilişsel istem 

seviyeleri (BİS) “ezberleme”, “ilişkilendirmeden kavrama”, “ilişkilendirerek kavrama” 

ve “matematik yapma” şeklinde kategorilendirilerek (Stein, Smith, Henningsen ve 

Silver, 2000) analiz yapılmıştır. Araştırma içerik analizi yöntemine dayalı olarak ders 

kitaplarının ve 4 ilköğretim matematik öğretmeninin cebir öğrenme alanı ile ilgili 

derslerinin video kayıt görüntülerinin incelenmesi ile yürütülmüştür.  

Araştırmadan elde edilen verilere dayalı olarak tüm sınıfların ders kitaplarında yer 

alan cebir öğrenme alanı ile ilgili görevlerin çoğunlukla “ilişkilendirmeye dayanan 

matematiksel yöntem” türü görevler olduğu görülmektedir. Sınıf uygulamalarında ise 

BİS’de düşüş meydana gelerek en fazla ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel 

yöntem türü görevlere rastlanmıştır. Cebirsel görevlerin BİS’lerinde meydana gelen bu 

düşüşün birçok sebebi olabilir. Araştırmada düşüşü etkileyen faktörler “görev için 

ayrılan zaman”, “öğrencinin muhakeme etmesi ve düşünmesi”, “çözüm stratejileri”, 

“kavramla ilişkilendirme” ve “sosyal ortam” olarak tespit edilmiştir. Öğretmenlerin 

öğrenciye sunulan görevlerin BİS’leri ve bu seviyeyi nasıl koruyabilecekleri ile ilgili 

problemleri olduğu araştırmanın sonucunda tespit edilmiştir. Öğretmenlerin yüksek 
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seviyede kurgulanmış cebirsel görevlerin BİS’ini düşürmeksizin sınıf ortamında nasıl 

uygulayabileceklerine dair farkındalıkları sınıf uygulamalarına yönelik bilgiler içeren 

rehber kaynaklar yazılarak yada öğretmenlere eğitim verilerek kazandırılması 

önerilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Cebir, Bilişsel İstem Seviyeleri, Ders Kitabı Analizi ve Sınıf 

Gözlemi   
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ABSTRACT 
 

THE INVESTIGATION OF MATHEMATICAL TASKS RELATED TO PRIMARY 
SCHOOL SECONDARY LEVEL ALGEBRA LEARNING FIELD IN TERMS OF 

COGNITIVE DEMANDS: MATHEMATICS COURSE BOOKS AND CLASSROOM 
IMPLEMENTATIONS 

 
SARPKAYA, Gülfem 

Ph.D., Mathematics Teaching Program 
Dissertation Supervisor: Prof. Dr. Behiye UBUZ 

November, 2011,181 pages 
 
 
 
 With the recent curriculum modification in Turkey, it is natural that some 

changes have occurred in terms of teacher and student roles and course books, the main 

elements of teaching and instruction environment in classes. It is important that 

mathematical tasks which support the student learning in teaching environment should 

include the student in cognitive thinking process. In this study, the mathematical tasks 

related to the algebra learning field in the 6, 7 and 8th year mathematics course books, 

which were prepared by Ministry of Education, and algebraic tasks used by 4 primary 

school mathematics teachers in classes were compared in terms of cognitive demands. 

In the study, the cognitive demand levels of algebraic tasks were categorized as 

“memorization”, “procedures without connections”, “procedures with connections” and 

“doing mathematics” (Stein, Smith, Henningsen and Silver, 2000); and analyzed. The 

study was carried out by means of content analysis and by investigating the video 

recordings of the courses of 4 primary school mathematics teachers related to algebra 

learning field.  

 Based on the data of the study, it was found that the tasks related to algebra 

learning field in the course books of all grades were mostly “mathematical method 

based on connecting” type tasks. As for the classroom implementations, a decrease in 

terms of cognitive demand levels and mathematical tasks types which were not based on 

connecting were observed. There might be many reasons in this decrease occurred in 

cognitive demand levels of algebraic tasks. In the study, the factors affecting the 

decrease were found to be “the time allocated for the task”, “reasoning and thinking of 

the student”, “solving strategies”, “connecting with the concept” and “social 

environment”. There is a need for in-service training seminars on the cognitive demand 

levels of the tasks presented to the student and how to maintain this level. With the in-
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service training seminars, a perspective on how to implement a high level algebraic task 

without reducing the cognitive demand levels could be developed. 

 Key Words: Algebra, Cognitive Demand Levels, Course Book Analysis and 

Classroom Observation 
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ 

 

 

1.1.Problem Durumu 
 

Matematik insanlığın ortak düşünme aracı, evrensel dili olduğundan birçok 

ülkenin öğretim programlarında, ülkenin ana dilinden sonra en fazla matematiğe önem 

verildiği bilinmektedir. Bireyler, çevrelerini tanıdıkları andan itibaren matematiğe 

gereksinim duymaktadırlar. Ayrıca matematik, günlük yaşamın her alanında herkes için 

gerekli olan çözümleyebilme, muhakeme etme, iletişim kurabilme, genelleme 

yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştiren 

bir alandır. Bu nedenle de her bireyin matematiği öğrenmesi bir zorunluluk arz 

etmektedir (Baki, 2008). Matematik, geleneksel anlayışın ifade ettiği gibi birbirinden 

kopuk, günlük ihtiyaçlardan uzak, değişmez, kesin, soyut kurallardan ve ayrı ayrı 

öğrenilmesi zorunlu denklemlerden oluşan bir uğraş alanı değildir (Baki, 2008). 

Geleneksel matematik eğitimi anlayışının bir nebze olsun değiştirilmesi amacıyla 

Türkiye’de 2004 yılında reform hareketleri başlatılarak hemen hemen bütün 

disiplinlerin öğretim programları değiştirilmiştir.  

Matematik eğitiminde ve diğer disiplinlerde yapılan son müfredat değişikliği 

konularda, öğretim uygulamalarında ve yöntemde de değişiklikler meydana getirmiştir. 

Yeni İlköğretim matematik öğretim programı kavramsal bir yaklaşımla oluşturulmuştur. 

Benimsenen kavramsal yaklaşımla, öğrencilerin somut deneyimlerinden, sezgilerinden 

matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama yapabilmelerine yardımcı olma 

amaçlanmıştır. Bu yaklaşımla, matematiksel kavramların geliştirilmesinin yanı sıra 

öğrencinin problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme gibi farklı 
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beceriler geliştirmesi hedeflenmiştir. Böylece geliştirilen program ile öğrencilerin 

çevreleriyle somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimlerinden kendi düşüncelerini 

oluşturmaları beklenmektedir (MEB, 2005). Dolayısıyla yenilenen müfredatın amacı, 

bağımsız düşünebilen, karar verebilen, yetenek ve becerisinin farkında olup 

düzenleyebilen, matematiksel problemleri çözebilen, günlük yaşam problemleri ile ilgili 

durumlara matematiksel fikirler sunabilen, matematik ile ilgili iletişim kurabilen, 

matematiksel fikirler arasında bağlantı kurup bunu başka disiplinlere uygulayabilen ve 

matematikle ilgili sebep ve sonuçların farkında olan bireyler yetiştirmektir (Ubuz, 

Erbaş, Çetinkaya ve Özgeldi, 2010).  

Öğretim programları karmaşık bir yapıya sahiptir. Bünyesinde amaçları, 

öğretimi, içeriği, değerlendirme yöntemlerini ve materyalleri barındırmaktadır 

(Killpatrick, 1996). İçerisinde bu kadar farklı yapıyı bulunduran öğretim programları 

oluşturulurken analiz, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarından 

geçmektedirler (Gustafson ve Branch, 1997). Bütün bu aşamalardan sonra ortaya 

konulan öğretim programlarının bir tasarlanan ve yazıya dökülen kısmı, bir de 

uygulanan kısmı mevcuttur. Bu programların tasarlanan, yazılan kısmını program 

kılavuz kitapları ve ders kitapları oluşturmakta olup uygulanan kısmını ise sınıf 

ortamlarında görmek mümkündür. Dolayısıyla uygulanan öğretim programı, öğretmenin 

müfredata dayalı olarak planladığı öğretim görevlerini sınıflarda uygulaması esnasında 

ortaya çıkar (Remillard, 2005). Görüldüğü üzere öğretim programlarının değiştirilmesi 

buna paralel olarak mevcut öğretim materyallerinin yenilenmesini de gerektirmektedir. 

Türkiye de gerçekleştirilen reform hareketlerinin öğretim programında gerçekleştirdiği 

değişim ile birlikte öğretmenlerden, bilgiyi sunarken kullandıkları yaklaşımları terk 

ederek, öğrencilerine gerçek problem durumlarından çıkan, farklı çözüm yolları 

üretecekleri ve birden fazla doğru cevabın olabileceği görevler (tasks) ile 

karşılaştırmaları istenmektedir. Görev kavramının ne olduğu konusunda matematik 

eğitimi literatüründe anlaşmaya varılan bir tanım olmamakla birlikte bu çalışmada 

görevler, öğrencilerin öğretim materyalleri (ders kitapları) ile sınıf ortamında 

karşılaştıkları ve kendilerinin düşünerek yorum yapmalarını gerektiren soruların bütünü 

olarak ele alınmaktadır. Öğretim programının değişmesi eğitim sisteminin parçaları olan 

öğretmen, öğrenci rollerinde ve öğretim materyallerinde de köklü değişikler meydana 

getirmiştir. Bu değişiklikler öğretim uygulamalarında kullanılan görevleri de 

etkilemektedir. Görevler öğrencilerin öğrenmelerini artırmak için öğretim programına 
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bağlı kalınarak geliştirilmektedirler ve öğrencilerin öğrenmesine fırsat veren önemli bir 

etkiye sahiptirler.  

Yinelenen Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS-R: Third 

International Mathematics and Science Study-Repeat), 1999 yılında 38 ülkenin 

katıldığı,  ilköğretim okulları 8. sınıf öğrencileri arasında yarışma biçiminde düzenlenen 

uluslararası karşılaştırmalı bir araştırma olup Türk öğrencilerinin bu ve benzeri 

araştırmalarda (PISA: Programme for International Student Assessment, Uluslararası 

Öğrenci Değerlendirme Programı) başarı gösterememesi iyileştirici düzenlemelerin 

yapılması gerekliliğini düşündürmektedir. Öğrencilerin akademik olarak başarısız 

olmaları ve zayıf performans göstermelerinin birçok sebebi olabilir. Öğrencilerin 

akademik başarıları arasındaki farklılıkları etkileyen faktörleri açıklayan araştırmalar 

müfredat materyallerini anahtar faktör olarak ele almaktadırlar (Schmidt vd., 1997). 

Ayrıca farklı şekillerde öğrenen öğrenciler için öğretim programının gereklerinin genel 

eğitim sınıflarına ulaştırılamaması (Morocco, 2001) ve öğrencilerin eleştirel 

matematiksel düşünmelerini sağlaması gereken müfredat materyallerinin eksik 

tasarlanması (Suter, 2000) da öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörlerden bazılarıdır. 

Araştırmalar da sınıflarda yaygın olarak kullanılan en önemli müfredat materyallerinin 

ders kitapları olduğu ortaya konulmuştur (Grouws ve Smith, 2000; Weiss, Banilower, 

Mcmahon ve Smith, 2001; Törnroos,  2005; Johansson, 2005). Ders kitapları, öğretmen 

ve öğrencilerin yaptığı günlük uygulamaları düzenleyen somut materyallerdir. Ayrıca 

öğrencilerin öğrenmelerini şekillendirmede kullanıldıkları gibi (Dow, 1991) birçok 

öğretmen içinde müfredatı uygulamada temel rehber niteliğindedirler (Bilimi Geliştirme 

Amerikan Derneği (AAAS), 2000). Ayrıca ders kitapları müfredat ile sınıftaki 

uygulamalar arasında köprü görevi görmektedirler. 

Sınıfta yapılan uygulamalar öğrencinin yukarıda da bahsedildiği gibi problem 

çözme, iletişim kurma, akıl yürütme, ilişkilendirme gibi üst düzey becerileri elde 

edebilmesi amacıyla yapılmaktadır. Öğrencilerin matematiğin kavramlarını, 

matematiksel süreci, ilişkileri ve ayrıca matematiğin doğasını daha derin ve yaratıcı 

olarak anlayabilmeleri için onların üst düzey bilişsel istemleri gerektiren görevler ile 

karşılaştırılmaları gerekir (Stein vd., 2000). Bilişsel istemler, Stein vd. (2000) tarafından 

öğrencinin bir görev içerisinde soru ya da problemlere başarılı bir şekilde cevap 

verebilmesi için gerekli olan düşünme seviyesi ve biçimi olarak tanımlanmaktadır. 

Ubuz vd. (2010) tarafından yapılan araştırmada öğretim programının yazılmış kısmını 

oluşturan ve ders kitaplarının yazımından sınıf ortamındaki uygulamalara kadar öğretim 
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faaliyetlerinin tümünü etkileyen matematik öğretim kılavuzu içerisinde yer alan cebir 

öğrenme alanı ile ilgili görevler bilişsel istemler açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca 

ders kitaplarının ve sınıf uygulamalarının da bilişsel istemler açısından değerlendirilerek 

öğretim programı hakkında genel bir görüş elde edilebileceğini ifade etmektedirler. 

Cebir öğrenme alanı matematiğin tüm dallarında kullanılabilen bir alan ve ayrıca 

öğrencilerin örüntüleri ilişkilendirerek mantıksal çıkarım (akıl yürütme) yapma ve 

problem çözme gibi üst düzey becerileri kazanmalarında da önemli bir alan (NCTM, 

2000) olduğundan bu çalışmada ders kitaplarının ve sınıf uygulamalarının cebir 

öğrenme alanı ile ilgili kısımları değerlendirmeye alınmıştır. Buradan hareketle bu tez 

çalışmasında araştırmanın problemi: İlköğretim (6-8) matematik ders kitaplarının cebir 

öğrenme alanı ile ilgili kısımlarında ve 4 ilköğretim matematik öğretmeninin sınıftaki 

öğretim uygulamaları içerisinde yer alan cebirsel görevler Bilişsel İstem Seviyelerine 

(BİS) göre nasıl değişmektedir?  şeklinde belirlenmiştir. Alt problemler ise, 

• Ders kitaplarında yer alan cebirsel görevler sınıf düzeylerine göre öğrencilerin 

hangi seviyelerde bilişsel düşünmelerini talep etmek üzere kurgulanmışlardır?  

• Sınıf ortamında uygulanan cebirsel görevler sınıf kademelerine göre 

öğrencilerden hangi seviyede bilişsel düşünmelerini talep etmektedirler? 

•  Ders kitaplarında yer alan cebirsel görevler sınıf ortamında uygulandığında 

BİS’e göre nasıl değişmektedir?  

• Görevlerin uygulanması esnasında BİS’lerini etkiyen faktörler nelerdir?  

şeklinde ifade edilmiştir.  

 

 

1.2.Araştırmanın Amacı  
 

Ders kitapları matematik öğretmenlerinin öğrencilerine öğrenme fırsatları sunmak 

için kullandıkları en önemli müfredat materyalleridirler. Bu çalışmanın amacı, içerik 

analizi yöntemi kullanılarak, ilköğretim (6-8) matematik ders kitaplarının cebir öğrenme 

alanı ile ilgili kısımlarını ve 4 ilköğretim matematik öğretmeninin sınıftaki öğretim 

uygulamaları içerisinde yer alan cebirsel görevleri BİS’e göre karşılaştırmaktır.  
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1.3. Araştırmanın Önemi 

 
Öğretim karmaşık bir süreçtir. Karmaşık olan öğretim sürecini açık hale 

getirmek ve gereklerini tamamlamak eğitim-öğretim ile uğraşan kişilere ve eğitim-

öğretim ortamlarına bağlıdır. Bu karmaşık süreç ile başa çıkabilmenin yolu öğretim 

programları tasarlama ve bu programları gereğine uyarak uygulayabilmekten 

geçmektedir. Programın geliştirilmesinde yukarıda da bahsedildiği gibi analiz, 

tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamaları mevcuttur. Bu aşamalar 

sırasıyla takip edilmesi gerekli aşamalar olup geliştirilen bir programın 

uygulanabilirliğinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Jonassen, 

Tessmer ve Hannum (1999) öğretim programcılarının öğrenme çıktıları ile 

ilgilenmedikleri zaman, tasarladıkları öğrenme ortamları projelerinin başarısızlığa 

uğradıklarını belirtmektedirler. Ayrıca yapısalcı öğrenme ortamı tasarlanırken de yine 

öğretim görevlerinin analizine ihtiyaç duyulmaktadır. İster yapısalcı öğrenme ortamı 

isterse de diğer bütün öğrenme ortamları tasarlanıyor olsun öğretim programcıları 

yönlendirecekleri, rehberlik edecekleri ve destekleyecekleri bilgilerin doğasını mutlaka 

anlamalıdırlar. 

Öğretim programı tasarımı bir işlem basamağı değil problem çözme sürecidir. 

Bu problem çözme sürecinde öğretim görevlerinin analizi, öğrenilmesi gerekenlerin 

yapılandırılmasında, tanımlanmasında yardımcı olur (Jonassen vd.,1999). Öğretim 

programlarının iyi planlanması ve uygulanması ne kadar önemli ise programın uygun 

yöntemlerle değerlendirilip değerlendirme sonuçlarının program tasarımına 

yansıtılması, bir başka deyişle geliştirilmesi de bir o kadar önemlidir. 

Ben-Peretz (1990) program geliştirme sürecinin iki ana bölümden oluştuğunu 

ifade etmektedir. Müfredat yazarlarının müfredat planlarını kavramsallaştırıp 

öğretmenler için yazılı kaynaklar oluşturması ve öğretmenlerin bu yazılı kaynaklardaki 

ifadeleri öğrencilerinin durumlarına uygun bir şekilde çevirmesi, uyarlaması ve 

değiştirmesi beklenmektedir. Program geliştirme süreci ile ilgili bu açıklamalarda ilk 

kısma yazılan, ikinci kısma ise uygulanan müfredat denildiğine literatürde 

rastlanmaktadır. Öğretim ve müfredatı inceleyen çoğu araştırmacı yazılan ve uygulanan 

müfredat arasındaki ayırımla ilgili olarak, öğretmenlerin müfredatın yalnızca iletimcisi 

ve uygulayıcısı olmadığı, öğrencileri ile çalışırken uygulanan müfredatın 

yapılandırılmasında aktif bir görevi olduğunu da ifade ederler (Clandinin ve Connelly, 

1992). Bu durumda, sınıftaki uygulamaların biçimlendiricisi öğretmenlerdir. Etkili bir 
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matematik öğretimi için öğretim programının nitelikleri ile birlikte öğretmenin de çok 

önemli bir rolü vardır (Clarke, 1997; Fullan, 2001; Yun-peng vd., 2006). 

Program geliştirme süreci öğretim programının ve ders kitaplarının yazılması ile 

sona ermemekte ve sınıfta da devam etmektedir (Remillard, 1999). Reform hareketleri 

sonucunda sınıfta yapılan uygulamaların değerlendirilmesi ile ilgili birçok araştırma 

mevcuttur (Güneş, 2008; Spillane ve Zeuli, 1999; Ross, McDougall ve Hogaboam-

Gray; 2003, Artz ve Armour-Thomas, 1999). Bu araştırmaların bazıları ankete dayalı 

betimsel çalışmalar ve bazıları da durum çalışmalarıdır. Program geliştirme ve 

programın sınıf uygulamalarına etkileri ile ilgili literatüre bakıldığında sınıfta yapılan 

uygulamalarla ilgili boyutlarda öğrenme görevleri mutlaka yer almaktadır. Örneğin 

Ross vd. (2003)’in çalışmasında reform hareketlerine bağlı kalınarak öğretim 

uygulamaları esnasında bulunması gereken 9 boyut içerisinde öğrenciler için 

matematiksel görevler boyutu ikinci olarak yer almıştır. Ayrıca araştırmacılar 

matematiksel görevlerin özelliklerini aşağıdaki şekilde açıklamışlardır: görevler 

karmaşık, gerçek hayatla ilgili açık uçlu ve bir tek çözümü olmayan problemlerden 

oluşmalıdır. Buradan hareketle öğretimi destekleyecek öğretim ortamlarının 

tasarlanması ve öğrencilere öğrenme fırsatları yaratmak için öğrencilerin 

karşılaştırıldığı matematiksel görevlerin doğasını anlamak önemlidir. Yapılan çalışma 

ile sınıflarda uygulanan öğretim ortamlarının doğası ile ilgili bir kavrayış ortaya 

konulacaktır. 

Sputnik’in 1957 yılında uzaya gönderilmesinden bu yana birçok program 

geliştirici, öğretim programlarında yapılan reformlar esnasında müfredat 

materyallerinin, öğretimi yönlendirdiği ve öğrenci deneyimlerini biçimlendirdiğini 

kabul etmektedirler (Dow, 1991). Öğretim materyalleri öğretmenlerin öğrencilerine 

aktivite (görevler) hazırlamak için kullanabilecekleri kaynak niteliğindedir. 

Öğretmenlerin öğrencileri ile etkileşim halinde olacakları ve matematik derslerini 

yapılandırmalarına yardımcı olacak öğretim materyalleri öğretim programı tasarımcıları 

tarafından program geliştirilirken tasarlanmışlardır. Sınıflarda yaygın olarak kullanılan 

öğretim materyallerinin ders kitapları olduğu daha önceki çalışmalarda ortaya 

konulmuştur (Grouws ve Smith, 2000; Weiss vd., 2001). Ders kitapları sınıf ortamında 

matematiğin öğretilmesinde önemli bir yere sahip olduğundan ve çoğu matematik 

öğretmenlerinin öğrencilerine öğrenme fırsatları yaratmak için kullandıkları müfredat 

materyalleri içerisinde yer aldığından ders kitaplarının incelenmesi gereklidir. Ders 

kitabı analiz çalışmaları, öğretmenlere özelliklede içerik konusunda derin bilgiye sahip 
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olmayan öğretmenlere öğrencilerinin bireysel farklılıklarını da göz önüne alarak sınıf 

ortamı hazırlama da çok az destek sağlamaktadırlar (Ma, 1999). Ders kitaplarının 

öğrencilerin anlamalarını ve becerilerini nasıl ve ne derecede desteklediklerini bilmek 

eğitimciler için avantaj sağlayacaktır (AAAS, 2000). Bu nedenle ders kitaplarında ve 

sınıf ortamlarında yer alan matematiksel görevlerin analiz edilmesi, öğrenciden 

beklenen performansın ve öğrenim çeşitliliğinin açık hale getirilmesi ve sürecin 

açıklanması için yapılan bir işlemdir (Jonassen vd., 1999). Öğrencilerin matematiğin 

doğasını anlamaları, matematiksel kavramları ve ilişkileri derinlemesine anlayabilmeleri 

için üst düzey BİS’e göre hazırlanmış görevler ile karşılaştırılmaları gerekir (Stein vd., 

2000). Ayrıca bilişsel istemler öğrencinin dikkatini matematik bilgisi kazanma 

sürecinde anlamlı ve karışık yöntemlere yönlendirir (Stein, Grover ve Henningsen, 

1996). Mevcut öğretim programına göre tasarlanmış program kaynaklarında (ders 

kitapları) yer alan matematiksel görevlerin bahsedilen sebeplerden dolayı bilişsel 

istemlere göre yani öğrencilere kazandırabilecekleri bilişsel düşünme seviyelerine göre 

analiz edilmesi, incelenmesi ve buna göre de değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu 

bağlamda ilköğretim 2. kademe de kullanılan matematik ders kitaplarının BİS’e göre 

incelenmesi önemlidir. 

 Müfredat kullanımı ile ilgili araştırmaların çoğu öğretmenlerin eğitimi için 

tasarlanmış materyalleri kullanarak öğretmenleri incelemeye odaklanmışlardır (Collopy, 

2003; Davenport, 2000; Lloyd ve Wilson, 1998; Remillard, 2000). Yani uygulamada 

olan bir müfredatın sınıftaki yansımaları ile ilgili araştırmalar çok fazla değildir. Bu 

araştırma ile sınıftaki uygulamalar esnasında cebirsel görevler örneklendirilerek sınıf 

uygulamalarına yönelik bir bakış açısı kazandıracağı ve bu yöndeki literatür açığını 

kapatabileceği düşünülmektedir. 

Çoğu eğitimci ders kitaplarının yeterliliğinin ve kalitesinin öğrencilerin 

öğrenmelerini destekleyen en önemli faktörlerden biri olduğunun farkında olarak ders 

kitaplarını biçimsel özellikler, içerik, strateji, yöntem ve teknik yönler açısından 

değerlendirmişlerdir (Dane, Doğar ve Balkı, 2004). Ders Kitapları içerinde yer alan 

öğrenme görevlerini değerlendiren çalışmalar çok azdır. Jones ve Tarr (2007) yaptıkları 

çalışmalarında dört farklı çağda, popüler ve alternatif seriler olmak üzere toplam 8 

seride 6, 7, ve 8. sınıf ders kitaplarında yer alan olasılık konusu ile ilgili görevlerin 

bilişsel istemler açısından incelemesini yapmışlardır. Başka bir araştırmada ise 

müfredatın planlanmasından sonra yazılı hale getirilme aşamasında müfredat kılavuz 

kitabı (Ubuz vd., 2010) içerisinde yer alan örnek görevler bilişsel istemler açısından 
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değerlendirilmiş olup müfredatın uygulama boyutunun da yine bilişsel istemler 

açısından değerlendirilmesinin öneminden araştırmacılar bahsetmektedirler (Arbaugh, 

Brown; 2005; Jones, Tarr 2007; Ubuz vd., 2010). Öğrencinin sınıf ortamında dâhil 

olduğu süreç tasarlanan süreçten oldukça farklı olabilir. Tasarlanmış olan bir 

matematiksel görevin (ders kitaplarında yer alan görevlerin) analizi ile eğer öğretmen 

ders kitabını yakından takip ediyorsa sınıf ortamına dâhil olunarak öğrencilerin 

matematiksel görevi çözme sürecinin her bir adımına ne kadar maruz kaldığı 

değerlendirilebilir (Vincent ve Stacey, 2008). Ayrıca matematiksel görevler öğrencilere 

öğrenme fırsatı sunmalarına rağmen sınıfta uygulanmak için öğretmen tarafından 

seçilen bir görevin doğası sınıfta uygulanma sürecine bağlı olarak öğretimin kalitesini 

önceden belirleyemez. Bundan dolayı ders kitaplarında yer alan matematiksel 

görevlerin bilişsel istemler açısından değerlendirilmesi ve bu görevleri öğretmenlerin 

nasıl uyguladıklarının ortaya konulması önemlidir. Böylelikle bu çalışma sınıflarda 

reform hareketleri neticesinde tasarlanan ders kitaplarında yer alan görevlerin kalitesi ile 

ilgili ve sınıftaki uygulamayla ilgili literatür açığını kapatarak, öğrenciye sınıf 

ortamında tanınan öğrenme fırsatlarının, onların en iyi şekilde yetişmesinde rehberlik 

edecek biçimde belirlenmesine ışık tutacaktır. 

 

 

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 

Bu araştırma, 

1- 2009-2010 eğitim-öğretim yılı Güz ve Bahar dönemleri ile sınırlıdır. 

2-Örnekleme alınan Türkiye’deki resmi ilköğretim okullarında çalışan 6,7 ve 8. 

sınıf matematik derslerine giren 4  ilköğretim matematik öğretmeni ile sınırlıdır. 

3- Ders kitabında yer alan görevlerin incelenmesi yalnızca cebir öğrenme alanını 

içermektedir. İnceleme yalnızca cebir öğrenme alanı ile sınırlıdır.  
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1.5. Araştırmanın Varsayımları 

 

Araştırma bulgularının etkili bir biçimde analiz edilmesi ve yorumlanması 

amacıyla sınıf ortamları gözlenen matematik öğretmenlerinin samimi, içten oldukları ve 

ayrıca sınıf ortamlarında doğal davrandıkları varsayılmıştır.  

 

 

1.6. Tanımlar 

 
Ders kitabı.  Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında kullanılmak üzere, içeriği 

öğretim programları doğrultusunda hazırlanmış, gerektiğinde fasikül hâlinde de 

üretilebilen basılı eserdir (Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları 

Yönetmeliği, 1995) 

Öğretim ortamı. Okullarda öğretmen ve öğrencinin sürekli etkileşim halinde 

bulundukları ve öğrenci öğrenmelerinin gerçekleştirildiği ortamlardır. 

Matematiksel görev. Görev belirli bir ortamda işin ve bilişin organizasyonunu 

ve yapılandırmasını içeren ve belirli formlarda düşünme ve hareket etmek için talimatlar 

içeren  ve öğretim ortamında kullanılan yapılardır (Doyle,1983) 

Cebirsel görevler. Matematiğin özel bir alanı olan cebir ile ilgili matematiksel 

görev tanımında bahsedilen özellikleri taşıyan eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılan 

yapılardır. 

Bilişsel istem seviyeleri. QUASAR (Quantitative understanding : Amplifying  

Student Achievement and Reasoning) projesi kapsamında geliştirilen matematiksel 

olarak düşünme seviyeleri olup öğrencinin bir görev içerisinde soru ya da problemlere 

başarılı bir şekilde cevap verebilmesi için gerekli olan düşünme seviyesi ve biçimi 

olarak tanımlanmaktadır (Stein vd.,2000). 
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BÖLÜM 2 

 

ARAŞTIRMANIN DAYANDIĞI KURAMSAL ÇERÇEVE 
 

2.1. Cebirin Okul Matematiğinde Ortaya Çıkışı 
 

Bireylerin, toplumların, bilimin ve teknolojinin gelişiminde önemli bir disiplin 

olan matematik kendi içinde alanlara ayrılmıştır. Bu alanlardan birisi de cebirdir. Cebir 

genel olarak, sayı ve sembolleri kullanarak mevcut olan ilişki veya ilişkileri 

genelleştirilmiş denklemlere dönüştüren bir matematik dalıdır. Cebir, sayıların 

özelliklerini, ilişkilerini en genel biçimde inceleyen bir alan olup aritmetiğin 

genellenmesi olarak da tanımlanabilir. Cebirin konusu aritmetik sayılar yerine 

semboller kullanılarak değişik ve basit çözüm yolları ortaya koymaktır.  Kieran’ a 

(1992) göre ise cebir, sadece harflerle nicelikleri temsil etmeyi değil aynı zamanda bu 

sembollerle hesaplamaları yapmayı da mümkün kılmaktadır. Cebir kendine has 

özellikleri olan bir dildir (Usiskin, 1999). Bu özellikler öğrenciye genelleme yapabilme, 

işlem ve algoritmaları kullanarak problemleri çözebilme, nicelikler arasındaki ilişkileri 

ortaya koyabilme fırsatı vermektedir (Usiskin, 1999; Baki, 2008). Bu nedenle cebir 

öğrenme alanında öğrenciden, örüntüleri, fonksiyonları ve bağıntıları kavraması; 

cebirsel semboller kullanarak matematiksel durumları ve yapıları göstermesi; nicel 

ilişkileri anlamada ve göstermede matematiksel modelleri kullanması ve çeşitli 

bağlamdaki değişiklikleri analiz etmesi beklenir (NCTM, 2000). 

İlköğretim kademesinde cebir alanına ilk giriş 1-5 kademesinde örüntüler konusu 

ile yapılmaktadır. Örüntüleri inceleme ile öğrencilerde matematiksel ilişki yapısının 

oluşmasında ilk adımlar atılmış olmaktadır. Örüntüler sayesinde öğrenciler matematiğin 

doğası hakkında sezgi sahibi olabilecekler ve ayrıca örüntülerin içerdiği ilişkileri 

keşfederek ve bunları genelleyerek, çevrelerindeki dünyayı daha iyi algılayabilme 

becerilerini geliştirebileceklerdir (MEB, 2005). Lee (1996), cebir ve matematiğin 

hemen hemen tamamının örüntüler ve örüntülerden ortaya çıkan genellemeler üzerine 
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kurulu olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla örüntüler iyi anlaşıldığında matematiksel 

konuların hemen hemen hepsini anlamak da kolaylaşacaktır (Zaskıs ve Lıljedahl, 2002). 

Örüntü sayesinde genelleme yapabilen bir öğrenci değişken kavramı sayesinde de 

matematiksel durumları ve yapıları göstererek problem çözebilme ve nicelikler 

arasındaki ilişkileri ortaya koyabilme fırsatı bulacaktır. Değişken kavramına en iyi giriş 

örüntülerin genellenip harflerle ifade edilmesi sonucu gerçekleşmektedir (English ve 

Warren, 1998). Değişken kavramının anlaşılması aritmetikten cebire geçişi 

kolaylaştırmakla beraber formüllerde, denklemlerde, cebirsel ifadeleri anlamada büyük 

önem taşımaktadır. Öğrenciler değişkenleri kullanmaya başlayarak genellemeler 

yapacaklar ve bazı matematiksel durumların ifadesinde yeni bir dil kullanmaya başlamış 

olacaklardır (MEB, 2005).  

Cebir matematiğin diğer bütün alanlarında kullanılabilen bir öğrenme alanıdır. Bu 

kadar önemli bir öğrenme alanının öğretimi ile ilgili geçmişten günümüze birçok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar ilk başlarda aritmetikten cebire geçiş, değişkenler 

ve bilinmeyenler, denklemler ve denklem çözümleri, cebirsel problemler gibi konu 

odaklı iken daha sonraları genelleme, çoklu gösterimler, teknolojik öğrenme araçları, 

cebirsel düşünme, cebirin öğretimi gibi yöntem ağırlıklı araştırmaların yanında cebir 

öğreten öğretmenler üzerine de araştırmalar yapılarak zaman içerisinde farklı alanlara 

kaymışlardır (Kieran, 2007). Öğrencilerin cebiri anlamaları ve sahip oldukları kavram 

yanılgıları üzerine yapılan araştırmalar sonucunda cebirsel ifadeler ve denklemlerde 

öğrencilerin birçoğu anlama problemine sahip oldukları ortaya konmuştur (Cortes ve 

Pfaff, 2000; Lee, 2002; Stafylidou ve Vosniadou, 2004; Şandır, Ubuz ve Argün, 2003; 

Tsamir ve Bazzini, 2004; Vlassis, 2004). Örneğin, Cortes ve Pfaff (2000) öğrencilerin 

eşitlik çözümlerinde bir terimi eşitliğin diğer tarafına geçirirken çeşitli yanlışlara 

düştüklerini belirlemişlerdir. Ayrıca öğrencilerin cebirsel ifade ve ilişkilere anlam 

vermede, formülleri dönüştürme ve yorumlamada güçlüklerle karşılaştıklarını gösteren 

çalışmalar da vardır (Steinberg, Sleeman ve Ktorza, 1990; Stacey ve MacGregor, 1997; 

Graham ve Thomas, 2000). Bilişsel perspektiften yapılan araştırmalar ise öğrencilerin 

okul cebirinde zorlanmalarının sebebi olarak cebirsel görevleri görmektedir 

(Yerushalmy ve Chazan, 2008). Kieran (1992), öğrencilerin cebirde zorluk 

çekmelerinin asıl nedenini ise cebirin yapısal yönlerini anlamadaki yetersizlik olarak 

göstermektedir. Öğrencilerin cebirsel sembollerin ve üzerlerinde uygulanan işlemlerin 

anlamlarını kavramaları onların işlemler düzeyinde kalmayıp matematiğin yapısını 

görebilmeleri açısından son derece önemlidir. Cebirin kavramsal yapısını görebilmeleri 
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için sınıfta yapılan etkinlikler ve öğrenciye sunulan cebirsel görevler onların 

öğrenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Cebirin kavramlarıyla ilgili görevlerin 

öğrencilerin kavramsal olarak öğrenmelerini sağlayacak, onların daha üst düzey bilişsel 

düşünme stratejilerini kullanacak nitelikte olması cebirin yapısal yönlerinin kavranması 

için önemlidir.  

 

 

2.2. Matematiksel görevler nedir? 

 
Öğretim ve öğrenme kavramlarının temel birimi olan görevler ile ilgili 

araştırmalar 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başından itibaren dikkat çekmektedir (Jones 

ve Tarr, 2007). Görev kavramının ne olduğu konusunda literatürde üzerinde anlaşmaya 

varılan bir tanım bulunmamakla beraber İngilizce de  “task” ve “activity” kelimelerinin 

manasına bakmak gereklidir. “Activity” Türkçe’ye “etkinlik” olarak çevrilmektedir 

(Özmantar ve Bingölbali, 2009). “Task”ın ise kelime manası “görev” olup Türkiye’de 

eğitim literatüründe kullanılan herkesçe kabul edilen bir kelime ifadesi mevcut 

olmamakla birlikte matematiksel görev olarak ifade edilmiş çalışmalara da 

rastlanmaktadır (Baloğlu, 2004; Sönmez Ektem ve Sünbül, 2007). İngilizce 

literatüründeki çalışmalara bakıldığında ise genellikle “task” ın anlamı tanımlanmadan 

direkt olarak kullanılmıştır (Özmantar ve Bingölbali, 2009). 

Görev kavramı karmaşık, birden fazla aşama içeren, buluş niteliğine sahip 

(Brousseau, 1997) gerçek hayatla ilgili açık uçlu ve bir tek çözümü olmayan problemler 

olarak tanımlanmaktadır (Ross vd., 2003). Doyle (1983)’e göre ise görev belirli bir 

ortamda işin ve bilişin organizasyonunu ve yapılandırmasını içeren ve belirli formlarda 

düşünme ve hareket etmek için talimatlar içeren ve öğretim ortamında kullanılan 

yapılardır.  

 

 

2.2.1.Matematiksel Görevlerin Önemi  
 

Matematiksel görevler, öğrencilerin öğrenmesinde temel teşkil eden unsurlardan 

en önemlisidir (Doyle, 1988). Matematiksel görevlerin sınıflarda uygulanması 

öğrencinin matematiği öğrenmesinde çok önemli fırsatlar sunar (Stylianides ve 
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Stylianides, 2008). Özellikle de matematiğin ne olduğu ve nasıl matematik yapıldığı ile 

ilgili doğru ve yerinde mesajları öğrenciye ulaştırır (Hiebert ve Wearne, 1993; NCTM, 

1991; Marx ve Walsh, 1988; Zaslavsky, 2005). Öğrenciler matematikle yaşadıkları 

gerçek deneyimler sayesinde matematik yapmanın manasını içselleştirirler. Matematik 

ile gerçek deneyimler yaşama da ancak sınıf ortamında uygulanan görevler ile 

mümkündür (Schonfeld, 1992).  Bu nedenle öğretim sürecinde kullanılan görevlerin 

seçimi,  tasarımı ve kullanımı ön plana çıkmaktadır. 

Doyle (1986)’e göre öğretim programının sınıftaki yansıması ders kitaplarındaki 

ve sınıf uygulamalarındaki matematiksel görevlere bakılarak görülebilir ve öğretmenin 

öğrencilere verdiği görevin başarılmasıyla öğrenme gerçekleşmektedir. Öğrencilerin 

katıldıkları görevler, konuyu düşünerek öğrenmelerine yardımcı olan içeriği sağlar ve 

farklı görevler öğrencilerde farklı düşünme seviyeleri oluşmasına yardımcı olur (Doyle 

1983, Marx ve Walsh 1988; Hiebert ve Wearne, 1993). Matematiksel görevlerin doğası 

öğrencilerin düşünme şekillerini etkileyerek konu üzerindeki bakış açılarını ya 

sınırlandırırlar ya da genişletebilirler.  

Öğretmenler genellikle matematiksel görevleri ders kitaplarından ve yardımcı 

kaynaklardan seçmektedirler. Dolayısıyla ders kitaplarında yer alan görevlerin 

öğrenciye kazandıracakları bilişsel istem seviyelerine göre analiz edilmesi ve öğrenme 

ortamlarında yapılan uygulamaların da örneklendirilerek analizi, ders kitaplarındaki 

görevleri kullanacak olan öğretmenlere kaynak teşkil edecektir. Ayrıca sınıf ortamında 

yer alan görevlerin çeşitleri ve kullanım şekilleri öğrencilerin öğrenmelerinin doğasını 

anlayabilmek için önemlidir (Sullivan, Clarke ve Clarke, 2009). Yukarı da da 

bahsedildiği gibi görevler öğrenci öğrenmesinde önemli bir yere sahiptir ve öğrencilerin 

karşılaştıkları görevlerin analiz edilmesi yani üzerinde çalışılması ve yorumlar 

yapılması öğrencinin öğrenimi için yol gösterici olacaktır.  

 

2.3. Ders Kitaplarının Kullanımı ve Bilişsel Düşünme Seviyeleri 
 

Ders kitapları ve diğer müfredat materyalleri Ball ve Cohen (1996) tarafından 

öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları dersler ve ünitelerin hammaddesi olarak 

tanımlamaktadırlar. Öğretmenler kendi öğretim programlarını planlarken ve 

düzenlerken yazılı öğretim materyallerinden yararlanmaktadırlar. Bu yazılı öğretim 
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materyallerinin seçimi ya da bir materyalin oluşturulması ile ilgili olarak öğretmenler 

çok fazla eğitim almamaktadırlar.  

Ders kitabı en yaygın bazı durumlarda ise tek kaynak olarak kullanılan öğretim 

araçlarındandır. Ders kitapları öğretim yapılan ortamın doğasını etkiler. Bu nedenle iyi 

bir ders kitabının kullanımı önemlidir. Ayrıca ders kitapları sınıflarda, öğretim 

ortamlarında müfredatın görünen kısımlarıdır. Öğretmenler ders kitaplarını anlatılması 

gereken konuları belirlerken kullanırlar ve konuyu anlamlı hale getirmek için 

kullanacakları etkinlik, problem ve soruları yani görevleri yine ders kitaplarından 

seçerler (Ball ve Cohen 1996). Ders kitapları öğrencilerin öğrenmelerinde ve 

öğretmenin sınıf ortamını düzenlemelsinde önemli bir role sahip olmasına rağmen 

(Nathan, Long ve Alibali, 2002)  birçok öğretmen öğretim materyali olarak ders 

kitaplarını temel matematik becerilerini kazandırıp kazandırmadığına ya da konular 

arasında ilişkinin mevcut olup olmadığına bakmadan kullanmaktadırlar. Ayrıca yalnızca 

işlemlerin kullanıldığı basit problemlerden ziyade öğrencilerin derinlemesine 

anlamalarını sağlayacak problemlerin ders kitaplarında yer almaları da gerekmektedir 

(Vincent ve Stacey, 2008). 

Ders kitapları öğretmenlere özellikle mesleğe yeni başlayan öğretmenlere bilgiyi 

anlamlandırmada önemli bir destek görevi görür (Kauffman, 2002). Ayrıca 

öğretmenlerin içerik bilgilerini artırmada da yardımcı bir meslek geliştirme aracıdır 

(Ball ve Cohen, 1996; Collopy, 2003; Ma, 1999; Remillard, 2000; Russel, 1997). 

Öğretmenler ders kitaplarını öğrencilere öğrenme fırsatları vermek için kullanırlar. 

NCTM (1991) belgesine göre öğretmenlerin ders kitaplarından aldıkları matematik 

problemlerinin ve soruların seviyeleri ve çeşitleri öğrenciye sağlanan öğrenme 

fırsatlarının seviyesini ve çeşidini etkiler. Öğrenciye sağlanan bu öğrenme fırsatları 

sayesinde de matematiksel bakış açısını kazanma sürecini tamamlamış olması gerekir 

(Schoenfeld, 1992). Schoenfeld (1992)’e göre matematiksel bakış açısı matematiksel 

yapıları ve altta yatan ilişkileri anlamak için örüntülerin arandığı, açıklandığı, 

problemleri çözmek ve formüle etmek için uygun ve etkili kaynakların kullanımını 

sağlayan tahmin etme, genelleştirme, doğrulama ve fikirlerini birisiyle tartışma gibi 

yollarla muhakeme ettiren, düşündüren ve matematiksel fikirler oluşturan ve bir 

matematiksel sonucun kayda değer olup olmadığına karar verdiren görevlere öğrencinin 

dahil olmasıyla elde edilebilecektir. Buradan uygulanan öğretim programı (sınıf 

içerisinde gerçekleştirilen herşey) öğrenciye matematiksel bakış açısı kazandırılmasında 

yani öğrencilerin başarılarının sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin 
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matematiğin kavramlarını, matematiksel süreci ve ilişkileri ile ilgili doğasını daha derin 

ve daha yaratıcı olarak anlayabilmeleri için onların üst seviyede bilişsel düşünme 

stratejilerini içeren karşılaştırılmaları yerinde olacaktır (Stein vd., 2000). Öğretmenlerin 

öğrencilerine sağladıkları öğrenme fırsatlarını anlamak için bilişsel düşünme 

seviyelerine göre ders kitaplarını nasıl kullandıklarının açıklanması gerekir. 

Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarda ortaöğretim fen materyallerinin 

bilişsel istemler açısından değerlendirilmesine yönelik bir ölçek Edwards ve Dall’Alba 

(1981) tarafından geliştirilmiştir. Araştırmacılar bu ölçeği geliştirirken bilişsel öğrenme 

kuramcılarının fikirlerinden yararlanmışlardır. Bilişsel istemleri karmaşıklık 

(complexity; bir görevde yer alan işlemlerin dizisinin doğası yani işlemler arasındaki 

bağlantı ya da işlemlerin her bir parçasının doğası; Bloom, 1956 sonucunda ), açıklık 

(openness; görevin fikirleri oluşturma seviyesi; Bono, 1976 ve Taba, 1962 sonucunda ), 

kesinlik (implicitness; görünen anlamın dışında altta yatan kavramların 

anlamlandırılması; Bruner, 1966 sonucunda) ve soyutlama seviyesi (level of 

abstraction; görevlerin somut nesnelerden ve fenomenlerden ziyade fikirler ile ne 

ölçüde ilgili olduğudur, Karplus’un kitabı içerisinde Piaget, 1977 ve Novak, 1977 

sonucunda)  boyutlarına göre tanımlayarak bir görevin BİS’inide bu boyutlar arasındaki 

etkileşimlerine göre belirlemişlerdir. Bilişsel istem ölçeğini 6 gruba ayırmışlardır. Bu 

grupların alt basamakları arasında tamamen fen disiplini ile ilgili ifadeler yer 

almaktadır. Örneğin grup 1 olarak adlandırdıkları grupta “basit bir laboratuar öğretim 

materyalini takip etme”, grup 3 olarak adlandırdıkları grupta “deneysel bir yapıyı 

tamamlama”  ve ayrıca grup 5 olarak adlandırdıkları grupta “ deney ya da araç gereç 

tasarlama”  bilişsel yetenekleri tamamen olmasada fen disiplini ile ilgilidir.  

 Bilişsel istemler öğrencilerin öğrenme sürecinde matematiksel bakış açısı 

kazanması bağlamında önemlidir. Bu tez çalışmasında QUASAR (Quantitative 

understanding : Amplifying Student Achievement and Reasoning) projesinin bir parçası 

olarak geliştirilen ve bir çok araştırmada matematiksel görevlerin analizinde kullanılan 

(Arbaugh ve Brown, 2005; Jones ve Tarr, 2007; Ubuz vd., 2010) BİS’leri ders 

kitaplarında ve sınıf uygulamalarında yer alan matematiksel görevlerin analizinde 

kullanılmıştır. 
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2.4. Ders Kitaplarının İçerik Analizi 
 

Ders kitaplarının incelenmesi ile ilgili yapılan en önemli araştırmalardan biri 

Amerika da yürütülmüş olan proje 2061 (AAAS, 2000) dir. Bu projede ortaöğretim 

öğrencileri için yazılmış 13 ders kitabı serisi proje ekibinin belirlediği ölçütler 

kullanılarak incelenmiştir. Proje ekibi değerlendirme ölçütlerini NCTM (1998) 

standartlarında yer alan etkili matematik öğrenimi ve öğretiminin gerektirdiği 

davranışları göz önüne alarak oluşturmuşlardır. Proje 2061’ in sonuçlarına göre yalnızca 

4 kitap serisi belirledikleri ölçütlerin 4 ya da daha fazla kategorisini sağlamaktadırlar. 

Kitap serilerinden hiçbirisi tamamıyla bu ölçütleri sağlamamaktadır. Proje 2061’in 

sonuçlarına göre matematik eğitimindeki reformun etkileri ders kitaplarında bu kitapları 

yazanlar ve yayım evleri tarafından yansıtılmıştır. Ancak bu ders kitaplarının sınıf 

ortamlarında da kullanılırken eğitim reformunun etkilerinin ortaya konulmasına ihtiyaç 

olduğu söylenmektedir (AAAS, 2000).  

Jones ve Tarr (2007) ders kitaplarında yer alan olasılık konusu ile ilgili tarihsel 

bir perspektif ortaya koymak için matematik eğitiminde yaşanmış dört çağdan popüler 

ve buna alternatif seri olmak üzere iki çeşit ders kitabı seçerek bilişsel istemler 

yönünden analiz etmişlerdir. Toplamda 8 ders kitabının olasılık ile ilgili görevleri içerik 

analizine tabi tutmuşlardır. Matematik eğitimindeki çağlar Yeni Matematik, Temele 

Dönme, Problem Çözme ve Standart şeklinde olup bu araştırmanın sonuçlarına göre 

Standart çağdaki ders kitapları diğer çağlardaki kitaplara göre anlamlı bir şekilde 

olasılık konusuna yer vermektedir. Ayrıca 8 ders kitabından 7’si içerisinde mevcut olan 

olasılık görevleri düşük seviyede bilişsel düşünme gerektirmektedir. Özellikle de 

ilişkilendirmeden kavrama seviyesindeki olasılık görevleri çoğunluktadır. Standart 

çağdaki alternatif seri diğer serilerden farklı olarak yüksek seviyede bilişsel düşünme 

gerektiren olasılık görevlerini kapsamaktadır.  

Vincent ve Stacey (2008), Avustralya’da 1999 yılında yapılan TIMSS video 

çalışmasının kriterlerini kullanarak, yine aynı ülkenin çeşitli eyaletlerinde okutulan 9 

kitabın geometri, sayılar ve cebir alanlarındaki problemlerini analiz etmişlerdir. Ayrıca 

bu sonuçları yine 1999 yılında yapılan TIMSS video çalışmasının sonuçları ile 

karşılaştırmışlardır. Kullanılan kriterler işlemsel karmaşıklık, çözme süreci tipleri, 

tekrarların derecesi, uygulama gerektiren problemlerin oranı, anlam çıkarmayı 

gerektiren problemlerin oranı şeklindedir. Uygulama ve anlam çıkarmayı gerektiren 

problemler üst düzey bilişsel düşünme becerisi gerektiren problemler şeklinde 
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sınıflanabilir. Ayrıca soruların tekrarı şeklindeki problemler ise düşük seviyede bilişsel 

düşünme becerisi gerektirirler. Çözme süreci tiplerinden bağlantı yapma kategorisi ise 

yine üst düzey bilişsel düşünme becerisi gerektiren kategoriler arasındadır. Çalışmanın 

sonucunda Avustralya’da okutulan 9 kitapta yalnızca geometri alanında anlam 

çıkarmayı gerektiren problemlere rastlanmıştır. Genel olarak bütün kategorilerde 

Avustralya’da yapılan video çalışmasının ortalamasından daha düşük oranlar kitapların 

içerik analizinde elde edilmiştir. Bağlantı yapma ile ilgili problemlerin bulunma oranı 

bazı kitaplarda 1999 yılında yapılan TIMSS video çalışması oranına göre düşük, 

bazılarında ise yüksektir.  

Stood ve Jitendra (2007) ilköğretim üçüncü sınıf düzeyinde biri reforma dayalı 

diğeri ise geleneksel yöntemle yazılmış iki ders kitabındaki sayı kavramını veren 

bölümleri karşılaştırmalı olarak etkili bir öğretimde gerekli olan prensiplere göre 

değerlendirmişlerdir. Bu araştırmada büyük fikir ( big ideas) oluşturma da sayı ilişkileri 

ve günlük hayatla ilişkilendirme özellikleri açısından geleneksel yönteme dayalı ders 

kitapları ile reforma dayalı ders kitabı arasında gözle görülür bir farklılık ortaya konmuş 

olup geleneksel ders kitapları sayı ilişkisini kurma fırsatı veren matematiksel görevlerin 

varoluşu açısından reforma dayalı ders kitabına göre daha iyidir. Ayrıca reforma dayalı 

ders kitabı da günlük hayatla ilişkilendirme yapan matematiksel görevleri bulundurma 

açısından geleneksel ders kitaplarına göre iyidir. Büyük fikirlerden bir ya da daha fazla 

veya bir yada daha eksik ile alakalı matematiksel görevlere reforma dayalı ders kitabı 

ve bir  geleneksel ders kitabında (Scott Foresman) diğer iki ders kitabına göre daha 

fazla yer verilmiştir. Sayı ilişkilerini geliştirmede ders kitaplarında yer alan görevlerin 

ve etkinliklerin incelenmesinde reforma dayalı ders kitabı ilişkisel anlamayı geliştirme 

ve daha karmaşık becerilere bu ilişkiyi entegre etme açısından geleneksel yöntemle 

yazılmış ders kitaplarına göre daha iyidir. Ayrıca diğer ilgi çeken bir sonuç toplama ve 

çıkarma işlemleri ile öğrenci karşılaştırılırken bütün kitapların parça- parça-bütün 

büyük fikrini kullandıkları tespit edilmiştir. Öğretim geleneksel kitaplarda reforma 

dayalı kitaba göre açık ve tamdır. Ayrıca geri dönütlerin fazla olduğu ortamlarda yer 

almaktadır. Reforma dayalı ders kitabında dersler somut ve yarı somut etkinliklere 

dayalıdır fakat geleneksel ders kitapları ise çoklu gösterimleri kullanarak daha fazla 

öğrenme fırsatı sağlamaktadırlar. Geleneksel ders kitapları ders esnasında ilk defa 

karşılaşılan kavram ve becerileri kazandırmada öğrencilere daha fazla fırsat oluşturma 

açısından reforma dayalı kitaba göre daha iyidir.  
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Ders kitaplarının analizi ile ilgili bir diğer çalışma da Huntley (2008) tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada müfredat materyalleri olan ders kitaplarının değerlendirilmesi 

ile ilgili bir çatı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Reforma dayalı olarak yazılmış 2 ders 

kitabı; İlişkisel Matematik (Connected Mathematics) ve Tematic Matematik (Math 

Thematics) 2 grup müfredat değişkenleri açısından değerlendirilmiştir. İlk grup 

değişkenler; içerik, yapısal bir düzenleme olup olmadığı, içeriğin derinliği ve genişliği, 

içeriğin sunumu, çalışma örnekleri,  tanımlar ve kurallardır. İkinci grup değişkenler ise 

öğretim ile ilgili olanlardır. Bunlar ders kitabının içerdiği öğretim modeli, zamanın 

kullanımı, öğretmenin rolü, öğrencinin rolü, küçük grup tartışmalarının kullanılması, 

materyallerin kullanımı, değerlendirme ve ödevlerdir. Ele alınan 2 kitap bu bağlamda 

değerlendirilmiş olup öğretmenlerin kitap seçerken kullanabilecekleri kriterlere örnek 

teşkil edebileceği şeklinde yorumlanmıştır. Ders kitapları için müfredat değişkenlerinin 

örneklendirilmesi ve tanımlanması ile öğretmenlerin matematiğe yönelik, öğretim ve 

öğrenmeye yönelik inanışlarına uygun olan ders kitaplarını incelemelerinde yardımcı 

olacaktır. Örneğin öğrencilerinin daha iyi öğrenmesi için öğretmenin rehberliğinin en alt 

düzeyde olduğu açık uçlu problemlerle karşılaştırılması gerektiği inancını taşıyan bir 

öğretmen yeni bir ders kitabını eline aldığında içeriğin sunumu, zamanın kullanımı, 

öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve çalışma örnekleri kriterlerini göz önüne alacaktır.  

 

 

2.5. Öğrenme Ortamlarının Analizi 
 

Öğretmenler, öğrencilerin ders kitaplarındaki bilgileri anlamlandırabilmesi için 

öğrenciler ile ders kitapları arasında aracı görevini görmektedirler. Bu anlamlandırma 

ders kitabının yazarının görüşlerini yapılandırmayla birlikte aynı zamanda öğretmenin 

öğretim deneyimlerine (Love ve Pimm, 1996), alan bilgisine ve inanışlarına da (Ben-

Peretz, 1990; Henningsen ve Stein, 1997; Manouchehri ve Goodman, 2000; Collopy, 

2003; Stylianides ve Stylianides, 2008) bağlıdır.  
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BÖLÜM 3 

 

YÖNTEM 
 

 

2004 yılında Türkiye’de yapılan müfredat değişikliği öğrencilerin matematiksel 

becerilerini geliştirerek problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme ve ilişkilendirme 

gibi üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesini hedeflemiştir (MEB, 2005). Müfredat 

değişikliğinin yansımaları ilk olarak müfredatın yazılı kaynaklarında görülmektedir. 

Yazılı kaynaklar deyince öğretim program kitabı ve ders kitapları akla gelmektedir. 

Daha önce yapılan bir araştırmada öğretim program kitabı içerisinde yer alan örnek 

cebirsel görevlerin öğrenciyi nasıl bir bilişsel düşünme süreci içerisine dahil ettiği ile 

ilgili sonuçlar elde edilmiştir (Ubuz vd., 2010). Öğretim sürecinin temel yapı 

taşlarından olan ders kitaplarında yer alan cebirsel görevlerin ne çeşit bilişsel istem 

gerektirecek şekilde kurgulanmış oldukları bu noktada önem kazanmaktadır. Ayrıca 

öğrenmenin gerçekleştiği sınıf ortamlarında öğrencinin maruz kaldığı cebirsel 

görevlerin ne çeşit ve ne düzeyde bilişsel istem gerektirecek şekilde uygulandığının 

belirlenmesi de önemlidir. Bu çalışmada, ders kitaplarının içerisinde yer alan cebir 

öğrenme alanı ile ilgili görevlerin ve sınıfta uygulamalar esnasında kullanılan cebirsel 

görevlerin bilişsel istemler açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.   

  Nitel araştırma yöntemi doğal ortamlardan derinlemesine açıklamalar elde 

edilmesinde kullanıldığından araştırmanın problemine açıklık getirmek için bu 

yöntemin kullanılmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Ders kitapları alanla ilgili 

yazılı materyallerdir. Ders kitapları içerisinde yer alan cebir öğrenme alanı ile ilgili 

görevlerin BİS’ne göre analizi araştırmanın amaçlarından birisidir ve bu amaca 

ulaşabilmek için nitel araştırma tekniklerinden içerik analizinin yöntem olarak seçilmesi 

uygun görülmüştür. Ders kitabı materyallerinin nicel olarak analiz edilmesinde ve 

yorumlanmasında zorluklarla karşılaşılabilir. Örneklemden elde edilen bulgularda 



 20

yalnızca sıklık sayılarının verilmesi eksik bilginin elde edilmesine sebep olabilir (Stood 

ve Jitendra, 2007). Bu nedenle çalışmada içerik analizinin nitel boyutu alınmıştır. 

Araştırmanın bir diğer amacına ulaşabilmek için ise sınıf ortamlarında meydana 

gelen karmaşık etkileşimleri analiz etmek için kullanılan video tabanlı yöntem 

seçilmiştir (Stigler, Gallimore ve Hiebert, 2000). Video ile ders ortamlarının 

gözlenmesinin birçok avantajı vardır. Gözlemcinin sınıf ortamına gidip not tutmasının 

ya da gözlem formunu doldurmasının sınırlılığından araştırmacıyı kurtarmaktadır. 

Araştırmacı analizini yaparken tekrar tekrar sınıf ortamına dönüp araştırması ile ilgili 

kategorilerini netleştirebilmekte ya da farklı araştırmacılarla tartışabilmektedir (Stigler 

vd., 2000). 

İçerik analizi insanların iletişim içerisinde bulundukları bir ortama dolaylı olarak 

girerek insan davranışları hakkında araştırma yapabilmesine olanak sağlayan bir teknik 

(Fraenkel ve Wallen, 2006) olduğundan sınıf ortamlarının video kayıtlarının analizinde 

de yine içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. İnsanın iletişim içerisinde bulunduğu 

her ortam içerik analizine tabi tutulabilir. 

 

 

3.1. Veri Kaynakları 
 

Araştırmanın verileri 2009-2010 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Veri toplama 

sürecinde doküman analizi ve video kayıt şeklinde iki tür prosedür kullanılmaktadır.  

Doküman analizi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2009 yılında Ankara ilinde 

kullanımını sağladığı 6-7-8. sınıf matematik ders kitapları(Aktaş, Atalay, Aygün vd., 

2009; Aygün, Aynur, Çuha, vd., 2009; Aygün, Aynur, Coşkuntürk vd., 2009) ve öğrenci 

çalışma kitapları üzerinde yapılmıştır ( Aktaş, Atalay, Aygün vd., 2009; Aygün, Aynur, 

Çuha, vd., 2009; Aygün, Aynur, Coşkuntürk vd., 2009). Doküman analizinin ana teması 

matematiksel görevlerdir. Bu araştırma kapsamında ele alınan matematiksel görevler 

cebir öğrenme alanı ile ilgili olup daha sonraki aşamalarda cebirsel görev olarak 

adlandırılacaktır. 6, 7 ve 8. sınıflar için İlköğretim matematik programında yer alan 

kazanımlar Tablo 3.1’de özetlenmektedir.  
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Tablo 3.1  
İlköğretim Matematik Dersi 6-7-8. Sınıf Öğretim Programında Cebir Öğrenme Alanının 
Alt öğrenme Alanları ve Kazanımları 
 

6. Sınıf Alt Öğrenme Alanları 7.Sınıf Alt Öğrenme Alanları 8.Sınıf Alt Öğrenme 
Alanları 

Örüntüler ve İlişkiler Üslü Nicelikler Örüntüler ve İlişkiler  

 
1.Sayı örüntülerini genelleyerek 
bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle 
ifade eder. 
2.Doğal sayıların kendisiyle 
tekrarlı çarpımını üslü nicelik 
olarak ifade eder 

 
1.Tam sayıların kendileri ile 
tekrarlı çarpımını üslü nicelik 
olarak ifade eder. 
2.10’un pozitif ve negatif 
kuvvetlerini kullanır. 
3.Çok büyük ve çok küçük pozitif 
sayıları bilimsel gösterimle ifade 
eder. 

 
1.Özel sayı örüntülerinde 
sayılar arasındaki ilişkileri 
açıklar. 

 

Cebirsel İfadeler 

Cebirsel İfadeler  
1.Özdeşlik ile denklem 
arasındaki farkı açıklar. 
2. Özdeşlikleri modellerle 
açıklar. 
3.Cebirsel ifadeleri 
çarpanlarına ayırır. 
4. Rasyonel cebirsel 
ifadelerle işlem yapar ve 
ifadeleri sadeleştirir 

 
1.Belli durumlara uygun cebirsel 
ifadeyi yazar. 

Örüntüler ve İlişkiler 
 
1.Aritmetik ve geometrik dizileri 
belirler, ilişkileri bulur, genişletir 
ve yeni diziler oluşturur. 
 

Eşitlik ve Denklem 

 
1.Eşitliğin korunumunu modelle 
gösterir ve açıklar. 
2.Denklemi açıklar, probleme 
uygun denklemi açıklar ve kurar. 
3.Birinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklemleri çözer 
 

Cebirsel İfadeler 

 
1. İki cebirsel ifadeyi çarpar. 
2.Cebirsel ifadeleri sadeleştirir 

Denklemler 
 
1. Doğrunun eğimini 
modelleri ile açıklar. 
2. Doğrunun eğimi ile 
denklemi arasındaki ilişkiyi 
belirler. 
3. Bir bilinmeyenli rasyonel 
denklemleri çözer. 
4. Doğrusal denklem 
sistemlerini cebirsel 
yöntemlerle çözer. 
5. Doğrusal denklem 
sistemlerini grafikleri 
kullanarak çözer 

 Denklemler 
  

1.Birinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklemleri çözer. 
2.Denklemi problem çözmede 
kullanır. 
3.İki değişken arasındaki doğrusal 
ilişkiyi tablo ve grafik kullanarak 
inceler, bir değişkenin diğerine 
bağlı olarak nasıl değiştiğini 
açıklar. 
iki boyutlu Kartezyen koordinat 
sistemini açıklar ve kullanır.  
4.Doğrusal denklemlerin grafiğini 
çizer. 
 
Eşitsizlikler Eşitsizlikler 
1.Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki 
ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren 
problemlere uygun matematik 
cümleleri yazar. 
2.Sadece toplama ve çıkarma 
işlemini içeren birinci dereceden 
bir bilinmeyenli eşitsizliklerin 
çözüm kümesini belirler ve sayı 
doğrusunda gösterir 

 
1.Birinci dereceden bir 
bilinmeyenli eşitsizliklerin 
çözüm kümesini belirler ve 
sayı doğrusunda gösterir. 
2.İki bilinmeyenli doğrusal 
eşitsizliklerin grafiğini çizer. 
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Cebirsel görevler ders kitapları ve öğrenci çalışma kitaplarında yer alan konuya 

giriş, etkinlikler, uygulama soruları, ünite değerlendirme soruları ve öğrenci çalışma 

kitabındaki sorular bölümlerindeki cebir öğrenme alanı ile ilgili soruları kapsamaktadır. 

“Konuya giriş” kısmında belli bir konuya öğrencinin dikkatini çekmek amacıyla merak 

uyandıracak nitelikte ve o konunun günlük hayatla ilişkisinin kurulduğu soru yer 

almaktadır. “etkinlikler” kısmında ise daha çok belli bir matematiksel kavramın öğrenci 

tarafından keşfedilmesini sağlayacak nitelikte ve öğrencileri bu keşfi yapmaları için  

yönlendiren birtakım sorular yer almaktadır. “ Uygulama soruları” kısmında 

öğrencilerin keşfetmiş oldukları matematiksel kavramlarlarla ilgili ifadeleri 

yorumlayabilecekleri kullanabilecekleri açık uçlu sorulardan oluşan kısımdır. “ Ünite 

değerlendirme soruları” kısmında ise tüm ünitede yer alan matematiksel kavramların 

anlaşılıp anlaşılmadığına dair yine açık uçlu soruların yer aldığı kısımdır.  “Öğrenci 

çalışma kitabındaki sorular” ise ünitenin her alt bölümünde verilen matematiksel 

kavramla ilgili uygulama sorularına benzer nitelikte, öğrencilerin kendi kendilerine 

çalışma yapmalarına olanak tanıyan soruların yer aldığı kısımdır.  Bu bölümler örneğin  

6. sınıf ders kitabında “Matematik ve Sanat” ünitesi altında yer alan “Herkes Cebir 

Öğrenmeli, Cebirle Tanışıyoruz, Kurallı Sayılardan Kurallı Şekillere, Üslü Sayılara 

Giriş, Bilinmeyeni Bulalım, Konu Değerlendirme ve Ünite Değerlendirme” alt 

başlıkları içerisinde görülmektedirler. 7 ve 8. sınıfta ise  benzer şekilde cebir öğrenme 

alanı ile ilgili ünitelerin alt başlıkları altında da yukarda bahsedilen kısımlar yer 

almaktadır. Ünite de örnekler dışındaki bahsedilen kısımlarda yer alan tüm sorular yani 

cebirsel görevler analize dâhil edilmiştir. Ders kitaplarında örneklerin çözümlerinin 

aşama aşama öğrenciye gösterilmesi öğrencinin bilişsel düşünme sürecine girmesini 

engellediğinden örneklerin öğrenciden talep ettikleri BİS’in belirlenmesi 

zorlaşmaktadır. Bu nedenlede  BİS analizine cebir öğrenme alanı ile ilgili örnekler dahil 

edilmemiştir. Sonuç olarak ders kitabında çözümü ile ilgili açıklaması yer almayan  

bütün sorular cebirsel görev olarak kabul edilip analize tabi tutulmuştur.   

Etkinlik başlığı altında verilen ve bir dizi açık uçlu sorulardan oluşan problem 

durumu birtek cebirsel görev olarak alınmıştır. Bunun nedeni ise bu soruların 

öğrencinin belli bir matematiksel kavramı keşfetmelerine yönelik olarak 

sıralanmalarından ileri gelmektedir.  Örneğin Şekil 3.1 de verilen “sayıdan şekle” 

etkinliğine bakıldığında öğrenci buradaki adım adım soruları takip ederek sayı dizisi 

kavramını somutlaştırmakta ve modelleme yapabilmektedir. Bütün bu sıralı soruların 
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birtek amacı olduğundan bu soruların her birisi bir cebirsel görev olarak alınmayıp 

tamamı bir cebirsel görev şeklinde alınmıştır. 

 

 

  Şekil 3.1. Altıncı Sınıf Ders Kitabı Sayfa 114’deki Etkinlik 

 

 

Ayrıca konuya giriş ve etkinlik başlığı altında yer almayan bazı sorularda, soru 

cümlesinden sonra aynı soru köküne ait şıklar verilmiştir. Örneğin ders kitabı sayfa 

117’de uygulama başlığı altında yer alan  

 

Aşağıdaki üslü işlemlerin değerlerini hesaplayınız? 
a) 23    b) 42    c) 34      ç) 54      d) 73     e) 45       f) 103  

 
şeklindeki bir soru için sınıf uygulamalarında öğretmenler her bir şıkkı ayrı bir soru 

olarak çözmektedirler. Bu çalışmanın amacı ders kitabı ve sınıf uygulamalarına dahil 

edilen cebirsel görevlerin  karşılaştırılması olduğundan yukardaki soru tiplerinde her bir 

şık bir cebirsel görev olarak alınmıştır. Tablo 3.2’de ders kitaplarında yer alan cebirsel 

görevlerin bulundukları bölümler temel alınarak sayıları ve yüzdelik dağılımları 

verilmiştir.  
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Tablo3.2.  
(6-8) Matematik Ders Kitaplarındaki Cebirsel Görevlerin Dağılımı  
 

Sınıf 
Seviyesi  

DERS KİTAPLARI  ÇALIŞMA 
KİTABI  

Konuya 
Giriş Etkinlik Uygulama Konu 

Değerlendirme 
Ünite 

Değerlendirme  Toplam 

6.sınıf 
 4(%1,6) 7(%2,8) 109(%43,7) 27(%10,8) 5(%2) 97(%38,9) 249 

7.sınıf 
 

5 
(%1,4) 

11 
(%3) 

83 
(%22,8) 

49 
(%7,7) 

26 
(%13,4) 

189 
(%52) 

 
363 

 
8.sınıf 

 

7 
(%1,5) 

15 
(%3,2) 

142 
(%31) 

42 
(%9,1) 

31 
(%6,7) 

221 
(%48,2) 

 
458 

 

 

6, 7 ve 8. sınıf ders kitabında toplam olarak 1070 adet cebirsel görev araştırmada 

veri kaynağı olarak alınmıştır.  

Yapılan çalışmanın bilimsel bir araştırma olduğu ve kesinlikle farklı amaçlar için 

kullanılmayacağı güvencesini veren araştırmacı, 2009-2010 eğitim-öğretim yılının 

birinci ve ikinci yarıyılında cebir öğrenme alanı ile ilgili konular ders ortamında 

işlenirken sınıf gözlemlerini yapmıştır. Araştırmacının derste olup biten her şeyi not 

alması mümkün görülmediği için kamera yardımıyla öğretmenlerden izni alınarak, 

bütün derslerin video görüntüleri alınmıştır. Video görüntülerinin araştırmacı ve 

süzülmemiş ilk veriler olarak, bir çok veri toplama tekniğine göre avantajları vardır 

(Jacobs vd., 1999; Stigler vd., 2000). Araştırmacılar tarafından gözlemlerin tekrar tekrar 

incelenmesi (Jacobs vd., 1999) ve süreçlerin ayrıntılı bir biçimde analiz edilmesine 

imkân tanıması (Yıldırım ve Şimsek, 2005; Stigler vd , 2000) açısından video 

görüntülerinin alınması çok önemlidir. 

Sınıf ortamında uygulanan cebirsel görevler Ankara ilinde görev yapan, 

araştırmaya gönüllü ve istekli olarak katılmak isteyen 10 ilköğretim matematik 

öğretmeni arasından mezun oldukları okul türü ve hizmet yılları baz alınarak seçilen  4 

farklı matematik öğretmeninin cebir öğrenme alanı ile ilgili derslerinin gözlenmesi 

sonucu elde edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin genel özellikleri ile ilgili 

bilgiler Tablo 3.3’de verilmektedir. Ö1 ve Ö3  öğretmenlerinin özellikleri birbirine yakın 

olduğundan Ö3 öğretmeninin yalnızca 6. sınıf seviyesindeki ders saatleri 

gözlemlenmiştir.  
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Tablo 3.3  
Araştırmaya Katılan Öğretmenlere Ait Bilgiler 
 
Öğretmenler Cinsiyet Yaş 

Aralıkları 
Hizmet 
Yılı 

Mezun Olduğu Bölüm 

Ö1 E 31-35 11 Fen Fak. Matematik Bölümü 
Ö2 K 25-30 3 Eğitim Fak. İlköğretim Mat. 

Öğretmenliği  
Ö3 K 31-35  13 Fen Fak. Matematik Bölümü 
Ö4 K 45-50 25 Fen Fak. Matematik Bölümü 

 

 

Ö1, Ö3 ve Ö4 öğretmenleri Fen Fakültesi mezunudur. Ö1, Ö2 ve Ö3 öğretmenleri 

mesleğe başladıkları ilk günden itibaren ilköğretim düzeyinde derse girmişlerdir. Ö4 

öğretmeni ise yaklaşık olarak 10 yıl ilköğretim düzeyinde eğitim vermektedir. 

Öğretmenlerin 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde kaç ders saati gözlemlendikleri Tablo 3.4’de 

verilmektedir. Ders saatleri yaklaşık olarak 40 dakikaya tekabül etmektedir. 

 

Tablo3.4.  
Öğretmenlerin Sınıf Düzeyine Göre Gözlenme Saatleri ve Uyguladıkları Cebirsel Görev 
Sayıları 
 

   Sınıf Düzeyi  
 
 
 
Öğretmenler  

6.Sınıf 7.Sınıf 8.Sınıf 

 
Gözlem saati 

 
Cebirsel Görev sayısı Gözlem saati Cebirsel Görev sayısı Gözlem saati Cebirsel Görev sayısı 

Ö1 10 69 12 62   17 96 

Ö2 8 38 -----    12 40 

Ö3 9 94  -----    ----- ------ ------- 

Ö4 8 60 11 43  15 54 

Toplam  35 262 25 105 44 189 

 

 

Tablodan da anlaşıldığı gibi 6, 7 ve 8. sınıflardaki dersler toplam 104 ders saati 

gözlemlenmiş ve gözlemlenen dersler video ile kaydedilmiştir. Video kayıtlarının 

incelenmesi sonucu öğretmenlerin tüm sınıf düzeylerinde toplam olarak 556 cebirsel 

görevleri sınıflarında uyguladıkları görülmüştür. Sınıf ortamında da verilen örneklerin 

çözümlerini öğrenci direkt olarak dinlediği için kendisinden istenen bilişsel süreci 
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gösteremeyeceğinden ders kitabında olduğu gibi cebirsel görev kapsamına örnekler 

dahil edilmemiştir. Örneğin sınıf ortamında geçen “ katsayı kavramının tanımı” ile ilgili 

örneklendirmeye yönelik sınıf diyaloğu aşağıda görülmektedir. 

 

 
Şekil 3.2. Sınıf Uygulamalarında Cebirsel Görev Kapsamında Alınmayan 

Diyaloğa Örnek 
 
 

Öğretmen yukarıdaki sınıf ortamındaki diyalogda öğrenciye sunmuş olduğu 

“cebirsel ifadenin katsayısı” tanımını öğrencilere örneklendirmektedir. Daha önce 

tahtaya yazmış olduğu cebirsel ifadelerin katsayısının neler olduğunu sorarken kendisi  

kalemle doğru cevabı işaret etmektedir. Öğrenciyi bilişsel olarak düşünmeye sevk eden 

 
 
Öğretmen: Katsayı  tanımını söyleyelim. Bunu yazdırmadık değil mi? 

“ terimlerin sayısal çarpanlarına katsayı denir” (tahtada daha önce 
yazılmış olan örnekleri göstererek) Bak buraya  mesela şu (2xyz) terimin 
katsayısı kaç? 

Öğrenciler: 2 
Öğretmen: Mesela şu terimin katsayısı kaç? (  r/4 =(1/4)r cebirsel denkleminde 

öğretmen katsayıyı gösterdikten sonra öğrencilere soruyor) 
Öğrenciler: bir bölü dört 
Öğretmen: 2x +4y şeklindeki cebirsel denklemin birinci ve ikinci teriminin 

katsayıları kaç? 
Öğrenciler: 2 ve 4  
Öğretmen: Birde şöyle olabilir gençler 2x4y.Sayıları önce ne yapmam lazım. 

Çarpım durumunda olduğu için çarpmam lazım. O zaman burası 8xy 
olur mu?  

Öğrenciler: Evet 
Öğretmen: Katsayı o zaman kaçtır?  8 dir.  
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bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla bu sınıf ortamında verilen bir örnek olarak 

alınmıştır ve sınıf ortamında uygulanan cebirsel görev içerisine dahil edilmemiştir.  

Sınıf ortamında değerlendirmeye alınan görevler ise öğrencinin öğrenmesi için 

öğretmenin sınıf ortamına getirmiş olduğu sorular ve öğrencinin bilişsel olarak 

düşünmesini gerçekleştiren karşılıklı iletişim şeklindeki sınıf ortamı diyaloglarıdır. 

Örneğin, sayfa 118’de konuya giriş kısmında yer alan Şekil 3.3 de verilen “ bilinmeyeni 

bulalım” etkinliğinin sınıf ortamında uygulanmasında Ö2 öğretmenin öğrencileri ile  

arasında geçen diyaloglar ise Şekil3.4 de  verilmektedir.  

 

 
Şekil 3.3. 6. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 118 de ki Konuya Giriş Etkinliği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.4. Ö2 Öğretmeninin Sınıf Ortamı Diyaloğuna Örnek. 

 

 

Kurgulanan bir cebirsel görevin sınıfta uygulanmasının analizinde tüm diyaloglar 

bir bütün olarak göz önüne alınmaktadır. Öğretmenin kurgulanan cebirsel görevdeki 

kavramı kazandırırken ders anlatımı sırasında sorduğu sorular tek bir cebirsel görev 

Öğretmen: Tahterevalliyi bilmeyeniniz var mı?  Yok. Evet tıpkı bir terazi gibi değil 
mi? Eğer bir kişi çok ağır olursa, bir kişide çok hafif olursa tahterevalliye 
binmek zevkli olur mu? 

Öğrenciler: Hayır. 
Öğretmen: Peki tahterevallinin oyun olması sizce nereden geliyor? Ne yaparak oyun 

olması sağlanıyor olabilir? 
Öğrenci: Nasıl? 
Öğretmen: Yani tahterevalliyi bir oyuncak olarak kullanmak istiyorsak amacına uygun 

olarak kullanmalıyız. Nasıl bir amaç üzerine yapılmış olabilir? Yani biri çok ağır 
kişi mi? Biri çok hafif mi? Ya da ikisi de ağır ikisi de hafif mi olmalı? Nasıl 
binersek daha eğlenceli olur?  

 Öğrenci: Aynı kilolarda olmalı. Kaç kilo olduğu fark etmez. Bir aşağıya inip bir 
yukarı çıkmak lazım. 

Öğretmen: Evet değil mi? Tahterevalli de amaç nedir? Zıplayarak dengeyi sürekli 
sağlamak. Eğer bir tarafa çok ağır bir kişi oturursa bir tarafa çok hafif bir kişi 
oturursa denge bozulur ve oyunun hiçbir anlamı kalmaz. 
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olarak alınmamaktadır. Örneğin Şekil 3.4 de verilen sınıf ortamına ait diyaloğa 

baktığımızda, halk arasında çocukların yaygın olarak oynadıkları bir oyunun dengede 

kalma kavramını kazandırmaya yönelik olarak öğrencinin dikkatine sunulmasında 

öğretmenin sınıf ortamında öğrencilerine yönelttiği “Tahterevalliyi bilmeyeniniz var 

mı?”  ya da “Peki tahterevallinin oyun olması sizce nereden geliyor?” gibi sorular tek 

tek bir cebirsel görev olarak alınmayıp Şekil 3.4 deki tüm konuşmalar sınıf ortamında 

uygulanan bir cebirsel görev olarak alınmıştır.  

 

 

3.2.Verilerin analizi 
 

 

Bu çalışmadaki temel analiz birimi ders kitapları, öğrenci çalışma kitapları ve 

sınıf ortamında yer alan cebir öğrenme alanı ile ilgili görevlerdir (cebirsel görevler). 

Daha öncede açıklandığı gibi cebirsel görevler ders kitaplarında konuya giriş, etkinlik, 

uygulama, konu değerlendirme, ünite değerlendirme ve çalışma kitabında yer alan 

sorular, öğretmenin sınıf ortamına getirmiş olduğu aktiviteler ve öğrencinin bilişsel 

olarak düşünmesini gerçekleştiren karşılıklı iletişim şeklindeki sınıf ortamı 

diyaloglarıdır. Ders kitaplarında yer alan etkinlikler içerisinde birden fazla soru 

olmasına rağmen bir cebirsel görev olarak ele alınmıştır. Verilerin analizinde kullanılan 

kodlarla ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.  

Temel analiz biriminin yani cebirsel görevlerin incelendiği bir teorik çerçeve daha 

önceki araştırmalarda oluşturulmuştur (Stein ve Smith, 1998).  

 

Şekil 3.5: Matematiksel Görevler için Teorik Çerçeve (Stein ve Smith, 1998) 

  

 

Öğretmen 
tarafından 

yapılandırılan 
matematiksel 

görevler

Müfredat 
materyallerinde 

görünen 
matematiksel 

görevler

Sınıfta uygulanan, 
öğrenci tarafından 
tamamlanan 
matematiksel 
görevler

Öğrencinin 
öğrenmesi 
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Şekil 3.5 de verilen teorik çerçeveye göre ders kitaplarında yer alan cebirsel görev 

“ müfredat materyallerinde görünen matematiksel görevler” kısmını oluşturmaktadır. 

Sınıf ortamına öğretmenin getirmiş olduğu cebirsel görevler ise bu teorik çerçevenin 

“öğretmen tarafından yapılandırılan matematiksel görevler” kısmını ayrıca sınıfta 

öğretmen tarafından getirilen cebirsel görevlerin uygulanması ise teorik çerçevede    

“sınıfta uygulanan ve öğrenci tarafından tamamlanan matematiksel görevler” olarak 

isimlendirilmektedir.Teorik çerçevede yer alan “ öğrencinin öğrenmesi” aşaması bu 

çalışmanın amaçları içerisinde yer almamaktadır.  Bu teorik çerçeveye bağlı olarak dört 

tane kategori belirlenmiştir: ezberleme (memorization), ilişkilendirmeye dayanmayan 

matematiksel yöntem (procedures without connections), ilişkilendirmeye dayanan 

matematiksel yöntem (procedures with connections) ve matematik yapmadır (doing 

mathematics) (Stein ve Smith, 1998). Bunlardan ilk ikisi düşük seviyeli bilişsel 

düşünme istemleri, diğer ikisi de üst düzey bilişsel düşünme istemleridir. Bilişsel 

düşünme istem seviyelerinin özelliklerine göre cebirsel görevler; ezberleme (Düşük-E), 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem (Düşük-İ), ilişkilendirmeye dayanan 

matematiksel yöntem (Yüksek-İ), matematik yapma (Yüksek-M) şeklinde 

isimlendirilerek kodlanmıştır. Bu kodların içerikleri aşağıda açıklanmaktadır.  

 

Ezberleme (Düşük-E) 

• Ya daha önceden öğrenilen gerçeklerin, kuralların, formüllerin yeniden 

hatırlanması ya da gerçeklerin, kuralların, formüllerin ve tanımların 

ezberlenmesini içerir. 

• Bir işlem olmadığından ya da görevde işlemleri kullanmak ve 

tamamlayabilmek için yeterince zaman olmaması nedeniyle işlemlerin 

kullanılarak çözülememesi. 

• Anlaşılması güç olmayanlar. Böyle etkinlikler daha önce görülen bir 

materyalin tamamen tekrar oluşturulmasını içerir ve ne oluşturulacağı açıktır 

ya da dolaylı olarak bahsedilmiştir. 

• Öğrenilen ya da tekrar oluşturulan tanımlar, formüller, kurallar ve 

gerçeklerin altında yatan anlamlar ve kavramlar arasında hiçbir bağlantı 

yoktur. 
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İlişkilendirmeye Dayanmayan Matematiksel Yöntem ( Düşük-İ) 

• Algoritmiktir. İşlemlerin kullanımı ya önceki açıklamalardan, 

deneyimlerden, görevlerin sıralanışından gereklidir ya da bunların kanıtıdır.  

• Tamamlanması için sınırlı bir bilişsel beceri gerektirir. Neyin yapılmasına 

ihtiyaç duyulduğu ya da nasıl yapılabileceği hakkında belirsizlikler vardır.   

• Kullanılan işlemlerin altında yatan anlam ya da kavramlar arasında hiçbir 

bağlantı yoktur.  

• Matematiksel anlamayı geliştirmek yerine doğru cevabı buldurmaya 

odaklanır. 

• Hiçbir açıklama istemez ya da açıklamalar yalnızca kullanılan işlemlerin 

tanımlanması ile ilgilidir.  

İlişkilendirmeye Dayanan Matematiksel Yöntem (Yüksek-İ) 

• Öğrencilerin ilgilerini matematiksel kavramların ve fikirlerin daha derinden 

anlaşılmasını geliştirmek amacıyla işlemlerin kullanılmasına odaklayan. 

• Altta yatan kavramlarla ilgili anlaşılmayan sınırlı algoritmalara karşılık altta 

yatan kavramsal fikirler ile bağlantı kurduran genel işlemleri takip etmek 

için açık ya da dolaylı gidiş yolları önerme. 

• Genellikle, görsel diyagramlar, manipulativler, semboller ve problem 

durumları gibi farklı gösterimler ile sunulanlar. Çoklu gösterimler arasında 

bağlantı kurulması anlamanın gelişmesine yardımcı olur.  

• Bilişsel becerilerin bazı seviyelerini gerektirenler. Genel işlemler takip 

edilebilmesine rağmen önemseyerek yerine getirilemezler. Öğrenciler 

başarılı bir şekilde görevleri tamamlarken, işlemlerin altında yatan ve 

anlamalarını geliştirecek kavramsal fikirler ile karşılaştırılma ihtiyacı 

duyarlar.  

Matematik Yapma (Yüksek-M) 

• Karmaşık ve algoritmik olmayan fikirleri gerektirir. Tahmin edebilme, iyi 

hikâyelendirme yaklaşımı ya da gidiş yolu, görevlerde, görev yönergesinde 

ya da alıştırmalarda açıkça belirtilmemiştir.  

• Öğrencilerin, matematiksel fikirlerin, sürecin ya da bağlantıların doğasını 

anlamalarını ve açıklamalarını gerektirir.  

• Kendi bilişsel süreçlerini düzenlemeleri ve bu süreçleri gözlemlemeleri 

beklenir. 
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• Öğrencilerden görevde çalışırken ilgili bilgilere ve deneyimlere ulaşmaları 

ayrıca onları uygun yerlerde kullanmaları istenmektedir. 

• Öğrencilerin görevleri mümkün olan çözüm stratejileri ve çözümler ile sınırlı 

olan kısıtlamaları aktif olarak sorgulamaları ve görevleri analiz etmeleri 

istenir.  

• Gözle görülebilir bilişsel bir çaba gereklidir ve çözüm için gerekli sürecin 

tahmin edilemeyen doğasından dolayı öğrencileri bir parça endişeye sevk 

edebilir. 

 

 

3.2.1. Ders Kitabı Analizi 
 

Yukarda verilen kodlamalara açıklık getirmek amacıyla Düşük-E (Şekil 3.6), 

Düşük-İ (Şekil 3.7), Yüksek-İ (Şekil 3.8) ve Yüksek-M (Şekil 3.9) şeklinde 

sınıflandırılan cebirsel görevlere aşağıda örnekler verilmiştir.  

 

 
Şekil 3.6. Cebirsel Görev-1 (İlköğretim 6. Sınıf Ders Kitabı s:117, Uygulama Sorusu) 

 
 

            Şekil 3.6’da verilen cebirsel görev-1 üslü niceliğin “ a,b,n birer doğal sayı olmak 

üzere; an = b üslü niceliğinde “a” ya taban, kaç tane a nın çarpıldığını belirten sayı olan 

“n” ye “kuvvet” veya “üs”, “b” ye de “değer” adı verilir, an ifadesi “a üssü n” veya “ a 

nın n. kuvveti” olarak okunur” ( Aktaş, Atalay, Aygün, vd., 2009)  şeklindeki  tanımı ve 

bu tanımda geçen kuralın hatırlanarak yeniden oluşturulmasını gerektirdiğinden bu 

görev Düşük-E olarak kodlanmıştır.  

 

 
Şekil 3.7 Cebirsel Görev-2 (İlköğretim 6. Sınıf Ders Kitabı s:124, Konu Değerlendirme 

Sorusu) 
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Şekil 3.7’de verilen cebirsel görev-2 cebirsel ifadelerde “ cebirsel ifadede bir 

sayı ile bir veya birden fazla değişkenin çarpımına terim denir” (Aktaş, Atalay, Aygün, 

vd., 2009) şeklindeki terim tanımının anlaşılarak yani terim denebilecek ifadenin 

özellikleri hatırlanarak daha sonrasında sayma işlemi ile çözüme ulaşılabilecek türden 

bir görevdir. İşlem olarak terimleri sayma eylemi mevcuttur, hiçbir açıklama istemez ya 

da açıklamalar yalnızca kullanılan işlemlerin tanımlanması ile ilgilidir.Bu nedenle 

cebirsel görev-2, Düşük-İ olarak kodlanmıştır.  

 

 

 
Şekil 3.8 Cebirsel Görev-3 (İlköğretim 6. Sınıf Ders Kitabı s:118, Etkinlik) 

 

 

Şekil 3.8’de verilen cebirsel görev-3 dengede kalma kavramının alt kavramlarını  

daha derin seviyelerde geliştirmek için prosedürlerin kullanımına öğrenciyi 

odaklamaktadır. Örneğin “Denge durumundaki terazinin her iki kefesine beşer tane 

misket daha koyalım. Denge bozulur mu? tartışınız” şeklinde sorular yöneltilerek 

öğrencinin ne yapması gerektiği adım adım belirtilmekte ve bu adımların yapılmasıyla 

da dengede kalma kavramının ayrıntılarının daha derinden anlaşılması sağlanmaktadır. 

Belirli seviyede bilişsel çaba gerektirmektedir. Manipulatifler, görsel diyagramlar ve 

problem durumları gibi çoklu gösterimlerle sunulmakta ve öğrencilerin bu görevi 
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başarılı bir şekilde tamamlayabilmesi için gerekli yöntemlerin temelinde yatan 

kavramsal fikirler ile karşılaşmaları gerekmektedir. Bütün bu özelliklere bağlı olarak 

cebirsel görev-3, Yüksek-İ olarak kodlanmıştır.  

 

 

 
Şekil 3.9. Cebirsel Görev-4 (İlköğretim 6. Sınıf Ders Kitabı s:114, Etkinlik) 

 

 

Cebirsel görev-4’te öğrencinin somut modeller ile sayılar arasındaki ilişkiyi 

kurup ortaya çıkan örüntüyü genellemesi istenmektedir. Yani öğrencilerin verilen 

görevi analiz etmeleri ve olası çözüm stratejilerini düşünerek en uygun olanı 

bulabilmeleri amaçlanmıştır. Bu görev, öğrencilerin matematiksel kavramların, 

süreçlerin ya da ilişkilerin doğasını anlamalarını ve açıklamalarını gerektiren bir 

cebirsel görevdir. Bundan dolayı da bu görev Yüksek-M olarak kodlanmıştır.  

 

 

3.2.2. Sınıf Uygulamaları Analizi 
  

Sınıf ortamının gözlemlenmesi video kayıtları ile yapılmış olup bu şekilde veri 

kaybının oluşması önlenmiştir. Bilindiği gibi gözlem verileri, yüksek düzeyde 

güvenirlik sağlamaktadır. Araştırmacıya ortamda ne yapıldığını görme fırsatı 

vermektedir ve gerçeğe ulaşmak için daha çok imkân tanımaktadır (Ergün, 2007). Elde 

edilen sınıf ortamı video kayıtlarının nasıl analiz edileceği ile ilgili olarak danışman 
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öğretim üyesi araştırmacıya yaklaşık 2 saat süren bir eğitim vermiştir. Bu eğitimde sınıf 

ortamında nelerin değerlendirilebileceği (örneğin, öğrencilerin öğrenmesinde anahtar 

rolü olan etkinlikler, bunların BİS’leri, öğretmenin ders anlatım tarzı) ve bu 

değerlendirme esnasında nelere dikkat edileceği tartışılmıştır. Video kayıtlarının 

değerlendirmesinde  ders kitaplarında yer alan cebirsel görevlerin değerlendirilmesi gibi 

bu görevlerde talep edilen bilişsel çabalar gözönüne alınarak kodlama yapılmıştır ve 

ders kitabında yer alıp öğretmenin sınıf ortamına getirmiş olduğu cebirsel görevlerin 

BİS’leri işleniş sırasındaki seviyeleri arasındaki farka dikkat edilmiştir. Buradan ders 

kitaplarında yer alan ve sınıf ortamına getirilen cebirsel görevlerin karşılaştırmalı 

analizi yapılmaktadır. Buna göre her bir cebirsel görev yukarıda bahsedilen teorik 

çerçeve doğrultusunda kodlanmıştır. Ayrıca ders veya çalışma kitabında olup sınıf 

ortamında uygulanan görevlerin BİS’lerinin nasıl değiştiği de incelenmiştir. Örneğin 

Şekil3.10 da Ö1 öğretmeninin sınıf uygulamalasından bir cebirsel görev diyaloğu 

verilmiştir. Bu diyalogta verilen cebirsel görev ders kitabında yer alan “ 1,5,9,13,…sayı 

örüntüsüne karşılık gelen cebirsel ifadeyi değişken kullanarak yazınız. Elde ettiğiniz 

cebirsel ifade yardımıyla örüntünün 13. adımındaki sayıyı bulunuz?” görevin 

uygulanması esnasında ortaya çıkan konuşmalardır. Bu cebirsel görev Şekil 3.9 da 

verilen cebirsel görevin öğrenciden beklediği bilişsel düşünme seviyesi ile aynıdır. Sınıf 

ortamında uygulanması esnasında bu görev ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel 

görev olarak kodlanmıştır. Bu görevin uygulanması esnasında öğrencilere düşünmesi 

için fırsat tanınmaması öğrencinin görevi tamamlarken kendisinden istenen bilişsel 

düşünme sürecine dahil olmasını engellemektedir. Bir sayı örüntüsünün genel kuralının 

nasıl bulunabileceğine dair tüm açıklamalar öğretmenden geldiği için bu görevin sınıf 

uygulaması daha düşük seviyede bilişsel istem gerektiren ilişkilendirmeye dayanmayan 

matematiksel yöntem türü koda dahil edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen: Arkadaşımız genel terime ne dedi? n+4 dedi. n neydi?  Onu bir 
düşünelim. Şu 1. terim değil mi? (Tahtada 1,5,9,13,… şeklinde giden 
örüntünün ilk sayısının üzerine  1 yazarak ) şu 2. terim, şu 3. terim, şu 
4. terim ( sırasıyla örüntüdeki elemanları göstererek yazdı ).  Ben 
genel terimi bulurken aslında n. terimi bulmuyor muyum?  (yazdığı 
terimlerin yanına noktalar koyarak n. terimi de yazdı). Ben önce neyi 
bulacağım? n. terimi. Örüntüdeki sayıların terim sayısını gösteren sayı 
ve sembolle ilişkisi vardı dimi. 5 1. terimin 4 fazlası dimi. 9, 2. terimin 
dört fazlası, 13, 3. terimin 4 fazlası. Arkadaşınızın yaptığı çözümde n 
yerine terim sayısını yazarsam. 2 + 4 =6 oldu fakat 2. terim 5 dir. 
Genel terimi bulurken bir önceki terimde yer alan sayıyla alakalı 
olmalıdır. (Örüntüde yer alan sayılar arasındaki farka dikkat çekerek) 
Aralarındaki fark kaç? 4 bu bana bir ipucu olacak. Evet C. 
Öğrenci C: (4n-3) 
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Şekil 3.10. Ö1 Öğretmenin Sınıf Uygulamalarında Cebirsel Görevin 

Kodlamasına Örnek. 

 

Sınıf ortamında ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü göreve 

örnek Şekil 3.11 de verilmiştir.  Bu görevin uygulanması esnasında Ö2  öğretmen 

“Burada belirli bir kurala göre ilerlemiş. Nasıl bir kural var? Yorum yapar mısınız?” 

şeklinde öğrencilerinden düşünmelerini sağlayarak yorum istemektedir. Öğrenciyi 

düşünmeye sevketmektedir. Sayıların bir kurala göre devam etmesi gerektiğini 

öğrencilerin keşfederek düşünmeye başlaması en üst düzeyde BİS gerektirir. Fakat 

burada öğretmenin bu ifadeyi sezdirmeden direkt olarak söylemesi sınıf ortamında 

BİS’nin düşmesine neden olmaktadır. Öğretmenin yalnızca bir öğrenciden yorum 

alması ve daha sonrasında açıklamaları yine kendisinin yapması da öğrenciyi  bilişsel 

düşünme sürecine dahil olmaktan alıkoymaktadır.  

 

 

 

Öğretmen: 1 i kullanarak 1 i nasıl elde ederim? Aynı yolla 2 yi kullanarak 5 i 
nasıl elde ederim. 3 ü kullanarak 9 u nasıl elde ederim? 1 i  4 ile çarpar 
3 çıkarırsam 1 i elde etmez miyiz? 2 için, 2*4-3 bana 5 i verir mi?  
verir. 3. sıraya bakarsak 3*4-3  9 u verdi mi? verdi. Geldim 13 e 4. 
adımda olduğundan 4*4-3 13 ü verdimi? Verdi.  O zaman n. terim  

Öğrenci : n*4-3 
Öğretmen: Burada 4n-3 yazabiliriz. 4n i parantez içerisine alabilirsiniz de 

almayabilirsiniz de. Paranteze almazsak neden almayız.  
Öğrenci N:  Burada bir çarpma birde çıkarma işlemi var. İşlem önceliği için 

paranteze alıyorduk. 
Öğretmen: Evet işlem önceliği için, burada  çarpma olduğu için ister 

parantezle belirtirim istersem de belirtmem. Şimdi genel terimi 
buldum ya artık bana neyi soruyor? 
13. terimi soruyor. N yerine ne yazacağım? 13 ,13*4-3= 49 dur. 



 36

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 3.11. Ö2 Öğretmeninin Yüksek-İ Kategorisine Dahil Edilen Sınıf 
Uygulamasına Örnek. 

 

 
Öğretmen: Okumadan resimlere bakalım. Farklı renkte tavşanlar var. Herkes 

bakıyor mu. Ders kitabı sayfa 114  de.  şimdi en üstte  sarı ve yeşil 
tavşan var. Biri anne biri baba tavşan doğru mu?  

Öğrenciler: Evet.  
Öğretmen: Alta gelince  gebelik dönemi yazıyor demek ki biri anne tavşan biri 

baba tavşan, bakın sonra yavru tavşanlar olmuş pembe ve mavi.  
Öğrenciler: Evet  
Öğretmen: Ailesi kaç kişi olur o zaman bunların. 
Öğrenciler: 6  
Öğretmen: Dört kişi olur dedi. Peki aile dört kişi oldu. dört kişi olduktan sonra 

bu kez en alt satırı sayın. En alttaki satırda kaç tane tavşan var. 10 tane 
peki burada belirli bir kurala göre ilerlemiş nasıl bir kural var burada 
yorum yapar mısınız? Söyle G. 

Öğrenci G: Öğretmenim ilk önce burada anne ve baba ergenlik dönemine 
giriyor.  “Tamam” Sonra işte  gebelik dönemine giriyor. Sonra 
yavruları oluyor bunların. işte sonra da ııııı yavrularıyla beraber aile 
oluyorlar. 

Öğretmen: Peki sol tarafta aylar var neye göre yazılmış olabilir bunlar. 
Öğrenci:  Anne tavşanla baba tavşan iki tane  en başta ikisi sıfır oluyor, sonra 

iki tane ekleniyor 4 oluyor sonra da 6. Yani  çift sayılar   
Öğretmen: Evet güzel aferin, aşağıda da zaten bunun açıklamasını  yapıyor. 

Kenardaki aylara dikkat ederek belirli bir kurala göre tavşanların 
sayısının arttığını söyleyebiliriz. Buradaki kuralın esas adı örüntüdür 
yani belirli bir kurala göre sayıları dizmek anlamına geliyor.  
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 Sınıf ortamında uygulanan cebirsel görevlerin uygulama esnasında öğrenciden 

talep ettiği bilişsel düşünme seviyesi belirlenirken bir cebirsel görevin tasarlanması 

esnasında öğrenciden talep ettiği bilişsel düşünme seviyeleride gözönünde 

bulundurularak BİS’ lerini etkileyen faktörlerde incelenmiştir. Daha önce yapılan 

araştırmalar (Marx ve Walsh, 1988; Henningsen ve Stein, 1997; Son, 2008; Stylianides 

ve Stylianides, 2008; Huang, Cai ve Ye, 2008; Özmantar, Bingölbali, Demir, Sağlam, 

Keser, 2009) ve araştırmada sınıf ortamından elde edilen veriler de incelenerek BİS’leri 

etkileyen faktörler için Tablo 3.5’deki kategoriler oluşturulmuştur. 

 
Tablo3.5.  
Cebirsel Görevlerin Sınıfta Uygulanması Esnasındaki Kategoriler ve BİS’i Etkileyen 
Faktörler 
Kategoriler  Kategorilerin Tanımları Seviyeyi Azaltan Faktörler

Görev İçin 
Ayrılan 
Zaman 

Görevin tamamlanması için sınıf ortamında 
öğrencilerin uğraşabileceği zamanın 
ayarlanmasıdır.  

Sınıfta görevin tamamlanması 
için yeterince zaman 
verilmemesi.  

Öğrencinin 
Muhakeme 
Etmesi ve 

Düşünmesi 
 

Öğrencinin düşünmesine, muhakeme 
etmesine yardımcı olacak, görevin 
karmaşıklığını ortadan kaldırmadan 
yalnızca problemin farkına varmalarına 
yardımcı olacak küçük ipuçlarının 
verilmesidir (scaffolding). İpucu verilirken 
yöneltilen soruların açık uçlu, araştırmaya 
ve sınamaya dayalı sorular olmasına özen 
gösterme. Öğrencinin yorumlarına vurgu 
yapılarak, gerekçe gösterilerek ve açıklama 
yapılarak görevin tamamlanması.

Görevde karşılaşılan problemin 
verilen ipuçları ile problem 
durumu olmaktan çıkması ve 
öğrenciye yapması gerekenlerin 
tamamen açıklanması. Bu 
açıklamalar esnasında 
öğretmenin cevabı evet ya da 
hayır olan soruları sorması. 

Çözüm 
Stratejileri 

Görevde öğrencinin karşılaştığı problem 
durumunun üstesinden gelinmesi için farklı 
çözüm stratejileri ile karşılaştırılmasıdır. 
Sınıfta görev tamamlanırken öğrenci 
gruplarından gelen farklı çözüm stratejileri 
üzerinde durma.  

Öğretmenin yalnızca çözümün 
doğru tamamlanması ile 
ilgilenmesi, çözüm stratejilerini 
göz ardı etmesi.  

Kavramla 
İlişkilendirme 

Öğretmen altta yatan kavramlarla 
ilişkilendirme yapmalıdır.  

Altta yatan kavramlarla 
ilişkilendirme yapılmadan direkt 
sonucun verilmesi.  

Sosyal Ortam 

Sınıf yönetiminin, tartışma ortamlarının 
yerinde ve düzgün yapılması için sınıf içi 
normlara uyulması. Fikirlerin çekinmeden 
paylaşılması, başkalarının düşüncelerinin 
anlaşılmaya çalışılması, düşüncelere katılıp 
katılmadığının belirtilmesi, anlaşılmayan 
düşüncelerin dile getirilmesi ve 
düşüncelerin doğruluğunun sorgulanması. 

Öğrencilerin sınıf normlarını ve 
tartışma kurallarını göz ardı 
etmesiyle sınıf yönetiminin 
düzgün olarak 
gerçekleştirilememesi.  
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BİS’i düşüren faktörler sınıf uygulamalarından örnekler verilerek aşağıda 

sunulmaktadır.  

 

 Görev için ayrılan zaman: Öğrencinin bir görevi yerine getirmesi ve problem 

üzerinde düşünmesi için gerekli olan zamandır. Öğrenciye düşünmesi için çok fazla ya 

da çok az zaman verilmesi  görevin uygulanmasındaki BİS’i düşürmektedir. Çok az 

zaman verildiğinde öğrencinin düşünmesine fırsat tanınmamış olacaktır. Çok fazla 

zaman verildiğinde ise öğrencinin dikkati başka şeylere kayabilir. Örneğin, Şekil 3.10’ 

da verilen sınıf içi uygulamada öğretmen yöneltmiş olduğu cebirsel görevin 

tamamlanması için öğrenciye zaman tanımamaktadır. Kendisi direkt olarak 

açıklamalara başlamıştır. Daha önce sorulan genel terime n+4 olarak cevap veren bir 

öğrencinin cevabının yanlış olduğunu diğer öğrencilere düşündürmeden direkt olarak  

“Arkadaşımız genel terime ne dedi? n+4 dedi. n neydi?  Onu bir düşünelim. Şu 
1. terim değil mi?(Tahtada  1,5,9,13,… şeklinde giden örüntünün ilk sayısının üzerine  1 
yazarak) şu 2. terim, şu 3. terim, şu 4. terim… (sırasıyla örüntüdeki elemanları 
göstererek yazdı ).  Ben genel terimi bulurken aslında n. terimi bulmuyor muyum?  
(yazdığı terimlerin yanına noktalar koyarak n. terimi de yazdı). Ben önce neyi 
bulacağım? n. terimi. Örüntüdeki sayıların terim sayısını gösteren sayı ve sembolle 
ilişkisi vardı dimi. 5 1. terimin 4 fazlası dimi. Ama öyle bir şeyki şu 9 2. terimin dört 
fazlası, 13 3. terimin 4 fazlası. Ben  arkadaşınızın yaptığı çözümde n yerine terim 
sayısını yazarsam. 2 + 4 =6 oldu fakat 2. terim 5 dir. Genel terimi bulurken bir önceki 
terimde yer alan sayıyla alakalı olmalıdır. Şimdi  bunu şu şekilde yaparsak. (Örüntü 
üzerine yazdığı sayıları göstererek) yukarıdaki sayılardan örüntüdeki sayıyı nasıl elde 
ederim. Aralarındaki fark kaç? 4 bu bana bir ipucu olacak”  
 
şeklinde açıklamasını kendisi yapmaktadır. Bu şekilde bir davranışta BİS’i 
düşürmektedir. 
 

Öğrencinin Muhakeme Etmesi ve Düşünmesi: Bir öğretim ortamında öğrencinin  

muhakeme etme ve düşünme becerisini artırmak için öğrenciyi yönlendirecek taslaklar, 

ek kaynaklar verilmeli ve anahtar sorular sorulmalıdır. Bu öğrenciyi bilişsel süreç 

içerisine dahil edecektir. Öğrencinin yapacağı her şeyin açık olduğu görevler öğrencileri 

matematiksel olarak düşünmeden uzaklaştırarak ezberlemeye yöneltebilir. Görevin 

uygulanması esnasında öğrenciye cevabı evet ya da hayır olan sorular yöneltmektense 

açık uçlu, araştırmaya ve sınamaya dayalı soruların yöneltilmesi onları daha fazla 

matematiksel olarak düşünmeye sevk edecektir. 6. sınıf ders kitabı 113. sayfada 1. soru 

olarak karşımıza çıkan “1,5,9,13,…sayı örüntüsüne karşılık gelen cebirsel ifadeyi 

değişken kullanarak yazınız. Elde ettiğiniz cebirsel ifade yardımıyla örüntünün 13. 

adımındaki sayıyı bulunuz?” şeklindeki görevin tamamlanması için öğrencinin  



 39

anlamlandırması, genelleme yapması ve tahminde bulunması gerekir. Bu özellikler üst 

düzey bilişsel istemler içerisine dahil olduğundan ders kitabı incelemesinde matematik 

yapma türü görev  olarak kodlanmıştır.  

Bu görevin Şekil 3.10 da verilen sınıftaki uygulamasına bakılırsa, ilkönce bir 

öğrenci görevi tamamlaması için tahtaya kaldırılmıştır. Öğrencinin göreve verdiği cevap 

sorgulanmadan öğrenci yerine oturtulmuş ve öğretmen tarafından sınıfa açıklanmaya 

başlanmıştır. Öğretmen yalnızca anlatmaktadır. Anlatırken öğrencilere sorular 

yöneltmektedir fakat sınıftan ses çıkmayınca öğretmen sorusunun cevabını kendisi 

vererek devam etmektedir. Sorunun doğru cevabını bir öğrenci vermektedir. Bu doğru 

cevabı nasıl bulduğu öğrenciye sorularak çözümünün ispatı istenmiş olsaydı muhakeme 

etme becerisini kazanması için öğrenciye fırsat verilebilirdi. Öğretmen görevin 

tamamlanmasında öğrenciye düşünmesi için fırsat vermedi ve bütün açıklamaları 

kendisi yaptı. Matematik yapma seviyesinde olan bu görev uygulama esnasında 

öğretmenin çok fazla açıklama yapması ile problem olan bir durumun tamamen problem 

olmayan bir duruma dönüşmüş olup bilişsel düşünme seviyesinde azalma olarak 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görev içerisine dahil edilmiştir. 

Görevin BİS’inin düşmesinin nedeni öğretmenin çözüm için ipucu vermesinden ziyade 

tüm açıklamaları kendisi yaparak problemi çok açık hale getirmesidir. 

Çözüm Stratejileri: Öğrencinin matematiksel bakış açısı kazanma sürecinde  

problem için farklı çözüm stratejileri ile karşılaştırılması ve problem durumunun 

modellenerek çözüme ulaşılması neticesinde öğrenciden yüksek seviyede bilişsel 

düşünme talep edilecektir. Sınıf ortamında farklı çözüm stratejilerine vurgu 

yapılmaması öğrencinin kavramsal olarak matematiği anlamlandırmasını engelleyebilir. 

İncelenen sınıf ortamında genellikle öğretmenin çözümün doğru olarak tamamlanmasına 

eğilim gösterdiği görülmektedir. Sınıf ortamında farklı çözüm stratejilerine ve farklı 

düşünme şekillerine vurgu yapılmadığı gözlenmiştir. Örneğin, yukarıda Şekil 3.12 de 

sınıfta uygulanan bir görevde öğretmen öğrencilerine görev hakkındaki yorumlarını 

sormaktadır. Öğrencilerden yalnızca soruya verdikleri cevabı sayısal olarak almıştır. 

Öğrencilerine çözüme nasıl ulaştıklarına dair soru yöneltmemektedir. “1027-1 işleminde 

kaç tane 9 vardır?” sorusunun nasıl çözülebileceğine dair öğrencilerinin görüşünü 

almadan kendisi öğrencilerinin aşina olduğu sayılardan oluşan 103-1 örneğini 

çözmelerini istemiştir. Bu örneği çözerken kullanacakları stratejiyi ise daha önce 

sorduğu soruya uygulamalarını önermiştir. Çözüm stratejisi öğrenci tarafından 

oluşturulmuş olsa idi öğrenciden daha fazla bilişsel düşünme talep edilmiş olabilirdi.  
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Şekil 3.12. Sınıfta Uygulanan Cebirsel Görevlerden Örnek. 

 

 

Kavramla İlişkilendirme: Matematiksel bakış açısı kazanma sürecinin bir parçası 

da matematiksel yapılar ile altta yatan kavramlar arasında ilişkilendirme yapmaktır. 

Öğretmen: 1027 -1 işleminde  kaç tane 9 vardır? 
Tabi dolayısıyla kaç basamaklı olduğunu da bulacağız. Fikri olan var 
mı beraber çözelim mi? 

Öğrenciler: bi saniye 
Öğretmen:Tamam hadi bakalım. 
Öğrenci: 2 tane 
Başka öğrenci: 27 
Öğretmen: 27 tane  dokuz vardır. Başka 
Öğrenci: 27 tane 
Öğrenci: 28  
Öğrenci: 10 
Öğretmen: Genelde 27 ve 28  ağırlıklı cevaplarınız. Bunu çözmeden önce o 

zaman size şunu çözelim. 103 -1 diyelim arkadaşlar. Ben  103 ü biliyor 
muyum? Kaç? 

Öğrenciler : 1000 
Öğretmen: 100 değil mi? Binden 1 i çıkarttım.  

0999. Bakın 10 un kuvvetlerinden 1 çıktığı zaman  sıfırların hepsi ne 
oluyor. 9 oluyor. En baştaki 1 ise  buradan bir elde gidince ne oluyor 
sıfır oluyor. Bunun bir basamak değeri var mı? O zaman bu işlemin 
sonucunda kaç tane 9 vardır? 

Öğrenci: 27  
Öğretmen: 27 tane burada ne vardır? 9 vardır. Bu sayı kaç basamaklıdır? 
Öğrenci: 28  (Başka bir öğrenciye söz hakkı verdi) 
Öğrenci: 26 
Öğrenci:27 
Öğretmen: 27 tane neden 27 tane basamak vardır? 
Öğrenci: Ama şimdi 1 i çıkarınca ( öğrencinin cevabını bitirmesini beklemiyor 
öğretmen)  
Öğretmen: 27 tane 9 var bu sayıda neden 27 basamaklı bu sayı. Tahtaya 

baksan göreceksin. 
Başka bir öğrenci: Çünkü o bir de sıfır oluyor. 

Sıfır en başta olunca bir basamak ifade eder mi?  
Öğrenciler: etmez 
Öğretmen: İşte en başta hesapladığınız 28 basamak da ilk basamak sıfır olunca  

değer ifade etmiyor ve 27 tane basamak oluyor. 27 tane de 9 oluyor. 
Yazıyorum yanına.  
1027 -1= 27 tane 9 vardır. 27 basamaklıdır. Şu şekilde de göstermek 
isteyen gösterir gençler. 0999…9 ( 27 adet)  bunların arasındaki 
çarpma değil bakın. Hani 27 tane yazamayacağımız için. Kaç tane  9 
var burada. 27 tane. Sakın bunu 927 olarak algılamayın.bu aralarında 
çarpma olmayan 27 basamaklı bir sayı. Üstte de yazıyor zaten 
karıştırmayın. 
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Kavramsal öğrenmenin gerçekleştiği sınıf ortamlarında bu tür ilişkilendirmelere sıklıkla 

rastlanmaktadır. İncelediğimiz sınıf ortamında ise pek fazla matematiksel 

ilişkilendirmeye rastlanmamaktadır. Genellikle soruların cevapları altta yatan 

kavramlarla ilişkilendirmeye vurgu yapılmadan verilmektedir. Matematiksel 

ilişkilendirme yapılan sınıf uygulamasına örnek olarak Şekil 3.13’ de gösterilen cebirsel 

görevin uygulanması verilebilir. Burada öğretmen dengede kalma kavramını kullanarak 

A ve B kütleleri arasındaki ilişkiyi öğrencinin matematiksel olarak ilişkilendirmesini 

beklemektedir. Araştırmaya katılan öğretmen bir denklemin çözümünün nasıl 

yapılabileceğini öğrenciye düşündürürken Şekil 3.13’de de görüldüğü gibi dengede 

kalma kavramı ile ilişkilendirmeden kurallara dayalı olan bir yöntem izlenmiştir. Bu 

izlediği yöntem ise öğrenciyi ezber öğrenmeye yönlendirmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekildeki terazi dengede olduğuna göre A cisminin kütlesi ile B cisminin kütlesini 
kıyaslayınız.  
 
Öğretmen: Evet soru için yorumlarınızı alalım (parmak kaldıran bir öğrenciye söz 

hakkı verdi) 
Öğrenci: B kütlesine iki kütle daha yerleştirmemiz lazım. 
Öğretmen: Şöyle diyelim. Şu kaç kg (şeklin sağındaki kütleyi göstererek). 1kg   

(öğrencilerde söylediler). (sol taraftaki şekli göstererek) şu kaç kg? 3kg. 
Şeklin içine yazalım. Şu kaç kg? 3kg. Peki şu? 1kg. Şimdi arkadaşınız  diyor 
ki  “ ben  B yi  2kg olarak algılıyorum” o zaman A kaç olur? Yani burada  B 
ye 2kg ekleyelim 3 olsunda  A ile B birbirine eşit mi?  A nın B ye eşit 
olduğundan bahsediyor mu? İkisini kıyasla diyor. A,B nin şu kadar fazlasıdır 
şu katıdır gibi düşüneceğiz dimi? 

Öğrenci: Öğretmenim A kütlesinden B kütlesine  1 kg koysak. 
Öğretmen: Öyle değil tam anlaşılmamış, burada şuna bakacaksınız. Diyelim ki bu 

Armut diğeri de Balkabağı olsun. Birinin yanında 1kg, diğerinin yanında 
3kg var. Ama terazi nedir? Dengededir. Armut ile Balkabağının kg ları 
arasında bir şey var. Ne olabilir?  

Öğrenci: A dan 2 tane çıkarırsak. B de 1kg oluyor.  
Diğer öğrenciler yerlerinde otururken söz hakkı almadan “Ama kiloları 
biliyor mu? Öğretmenim, öyle bir şey yapmayacağız” şeklinde düşüncelerini 
ifade ettiler.  

Öğretmen: Evet başka. 
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Şekil 3.13 Sınıfta uygulanan cebirsel görevlerden örnek 

 

 

Sosyal Ortam: Matematik sınıflarında anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için 

sosyal ortam  denilince sınıf içi normlar akla gelmektedir. Sınıf içi normlar, öğrenme ve 

öğretme sürecinde,  öğretmenin ve öğrencilerin kendilerine ve ortamdakilere  biçmiş 

oldukları roller ile yakından ilişkili olan bir sosyal ortam fenomenidir. Normların sosyal 

olarak nitelenmesinin sebebi ise sınıfta yer alan bireyler arasındaki karşılıklı iletişim ve 

etkileşim neticesinde ortaya çıkmalarından kaynaklanmaktadır (Cobb vd., 1997). Sınıf 

ortamında öğretmene ve öğrencilere biçilen roller görevlerin seçimini, hazırlanışını, 

uygulanışını ve yorumlamaları şekillendirdiğinden, sınıf içi normların uygulamaya yön 

verici ve hatta belirleyici özelliği olduğu söylenebilir. Matematiksel bakış açısı kazanma 

sürecinde, sınıf ortamının; fikirlerin çekinmeden paylaşıldığı, başkalarının 

düşüncelerinin anlaşılmaya çalışıldığı, düşüncelere katılıp katılmadığının belirtildiği, 

anlaşılmayan düşüncelerin dile getirildiği ve düşüncelerin doğruluğunun  sorgulandığı 

ortamlar olarak dizayn edilmesi önemlidir. Şekil 3.10, Şekil 3.12, Şekil 3.13 ve Şekil 

Öğrenci :B yi 3 kg varsayarsak, orası 4kg oluyor. Sol kefede 3kg, A yı da 1 kg 
sayarsak eşit oluyor. 

Öğretmen: Arkadaşım diyor ki;  A ya 1 dedim 1+ 3 eşit oluyor, B ye de ne demiştim 
3+1. Yani 1+3 =3 +1 , A ile B arasında sayısal olarak mantıklı bir yaklaşım 
yaptı dimi. Fakat  2+ 3 dersem ikinci tarafta B  ne olur.  4 olur. A ile B 
arasında bir ilişki var.  

Öğrenci: Burada B A dan büyük bir kg olacak. Çünkü, B nin yanında 1 olduğu için  
1 daha  az bir kütle, ama diğer yanda kare olan 3kg oluyor. Bunun dengede 
olması için B nin daha büyük olması gerekiyor.  

Öğretmen: Arkadaşımda dedi ki, bu dengede olduğuna göre burada 1kg var. 
Burada 3kg var. O zaman B A dan daha büyük bir kg dır dedi. Ama A ile B 
arasındaki sayısal bir ilişkiyi o da söyleyemedi.  

Öğrenci: Bence Anın kütlesi  1kg dır. B nin kütlesi 3kg dır. Bunun sonucunda 
ikisinin içindeki maddelerin kütlesi  maddelerin ağırlığı kadardır. Karşılıklıdır. 

Öğretmen: Tamam doğru söylüyorsun. Arkadaşında aynısını söylüyor. Ama çok 
incecik bir şey kaldı. Biz size cebirsel ifadelerde bir şeyler yazdırıyorduk. x+3 
falan filan  gibi.  

Öğrenci: Aralarında 2 sayı var.  
Öğretmen: Hııı tamam. Şimdi tam olarak söyle. 
Öğrenciler: B+2 = A dediler.  
Öğretmen:(tahtaya eşitliği yazarken B= A+2 ye eşit olduğunu anladı). A nın 2 fazl 

asını alırsam B ye eşit olur. Mesela A yı burada 2 alırsam B kaç olur. 4 ( 
öğrencilerden de cevap geldi)  A 3 olursa B kaç olmalı 5. Dolayısıyla B her 
zaman Anın kaç fazlası? 2   (öğrencilerde tekrarlıyorlar) işte denge durumunda 
bir eşitlik yazmış olduk. A ile B arasındaki ilişki bu.  
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3.14’de verilen sınıfta cebirsel görevlerin uygulamalarından da anlaşıldığı üzere 

araştırmaya katılan öğretmenin sınıf içinde öğrencilerin paylaşılan fikirleri 

değerlendirip kendi fikirlerini ortaya koyma, paylaşma ve tartışabilme gibi normlar pek 

fazla yer almamaktadır. Genellikle öğrencinin tek kelimeyle ya da cümle ile cevap 

verebileceği türden sorular öğretmen tarafından yöneltilmektedir.  

 

 

x+3=10  denklemini ifade eden bir problem kurunuz. 
Öğretmen: Şimdi bu denklem çözme denen olay ne? En basitinden gösterelim 

size. Hani biz bir şeyler söylüyorduk. Cebirsel ifadelerde. Cümle veri 
yordukta  cebirsel karşımıza ne olarak gelecek, problem olarak gelecek. 
Bana problemi verecek o cebirsel ifadede herhangi bir sayının 3 katının 
5 fazlası diyordum ya. Burada da 3 katının 5 fazlası 15 eder diyeceğiz. 
O daha sonraki aşama ama ben onu yazdıktan sonra nasıl çözeceğimi 
bilmeliyim. Mesela şöyle bir şey yazdım. x+3=10. Bunu bana problem 
olarak kim söyleyecek? Bu bir denklemdir dimi şu anda. Bunun 
problemini kim söyleyecek? 

Öğrenci: Hangi sayının 3 fazlası 10 a eşittir? 
Öğretmen: Hangi sayının 3 fazlası 10 eder şeklinde bir problem sorulursa 

bana, ben neyi yazacağım ( tahtadaki denklemi göstererek) şunu 
yazacağım. Şimdi geliyoruz. Bu denklemin çözümü. Birinci maddeyi 
kim söyleyecek bana 

(öğrencilere daha önce denklemin nasıl çözüleceğine dair kurallar yazdırdı). 
Defterinize bakmadan aklınızda kalanıyla söyleyin. 

Öğrenci: Denklemi çözerken sayılar var….. 
Öğretmen: Sayılar bir tarafa geçecek. Harfler yani  bilinmeyenler  bir tarafa. 

Bir taraf derken ne algıladınız? 
Öğrenci: ….. 
Öğretmen: Bi taraf derken şunu algılayın. Eşittir in sağı var solu var. 

Sağdakiler sola ve ya soldakiler sağa geçebilir. Fakat terimler, terim 
neydi? Terimi nasıl ayırt ediyorduk? 

Öğrenci: Artı eksi işaretleri ile  
Öğretmen: Artı eksi işaretleri ile ayırt ediyorduk. ( Denklemin sol tarafını 

göstererek) o zaman şurada 2 terim yok mu?  
Öğrenciler: Evet 
Öğretmen: Denklemde kaç terim var? 
Öğrenci: 3,1,… 
Öğretmen: Neyse ona sonra gelelim. Terimi anladık. Bilinen sayıları bir tarafa 

toplamam gerektiğine göre +3’ün  10’un yanında olması gerekir dimi? 
Öğrenciler: Evet 
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Şekil 3.14. Sınıfta Uygulanan Cebirsel Görevlerden Örnekler 

 

Araştırmacı saptadığı kategoriler ve analiz birimi doğrultusunda yaptığı analizin 

sonuçlarını düz anlatım yoluyla ya da sayısallaştırarak raporlaştırabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2005). Ders kitaplarında yer alan cebirsel görevlerin analizinden elde edilen 

sonuçlar sayısallaştırılarak verilmiştir. Çalışmanın gözlem verilerinin analizinden sonra 

elde edilen bulguların sunumunda betimsel bir yaklaşım ve doğrudan alıntıların 

kullanılması araştırmanın güvenirliliğini arttırmak için tercih edilmiştir.  

3.3. Kodlama Güvenirliği                                                                                                                         
 

İçerik analizi araştırmalarında, geçerlik ve güvenirliğin kontrol edilmesinde 

kodlamaya dair örnekler verilebilir (Fraenkel ve Wallen, 2006). Bu yüzden yukarıda  

ders kitapları analizi ve sınıf gözlemleri analizi  alt bölümlerinde kodlamanın örnekleri 

sunulmuştur. Ayrıca iki ayrı kodlayıcının uyumuna ya da kodlama için belli bir zaman 

periyodu geçtikten sonra tekrar kodlanıp bu iki kodlama arasındaki uyuma bakmak da 

mümkündür (Fraenkel ve Wallen, 2006; Bilgin, 2000). Tez çalışmasının danışman 

öğretim üyesi araştırmacıya kodlamanın tanımı ve nasıl yapılacağı ile ilgili eğitim 

verdikten sonra araştırmacı veri setinin tamamını kendi başına bağımsız olarak 

kodlamıştır. Bu kodlama işlemi tamamlandıktan sonra bu konu ile ilgili araştırma 

yapmış ve deneyimi olan danışman öğretim üyesi 6. sınıf ders kitabındaki 30 adet 

cebirsel görevi araştırmacının yanında üzerinde çalışarak kodlamıştır. Güvenirliği, bu 

iki kodlama arasında uyumlu olan kodların sayısının uyumlu olan ve olmayanların 

sayılarının toplamına bölünerek ve sonrada 100 ile çarpılarak bulunmuştur. Bu 

hesaplamanın sonucunda, %77 oranında bir tutarlılık hesaplanmıştır. Uyum 

göstermeyen kodlar için danışman öğretim üyesi ve araştırmacı tekrar tartışarak 

kodların kontrollerini yapmışlardır. 

Öğretmen: Eşittirin bir tarafından diğer tarafına geçiyor mu? Denklem 
çözerken, birinci şart muhakkak en önce eşittir işaretinin altına eşittir 
yazılır. Önce buradan başlanır. Sonra 10 (eşitliğin sağ tarafını 
göstererek 10 yazdı). Buradaki 3 diğer tarafa nasıl geçer? Eksi 3  
olarak. (sol tarafı göstererek) bu tarafta ne kaldı? 

Öğrenciler: x  
Öğretmen: x=7. x in değeri kaçmış arkadaşlar?  
Öğrenciler: 7 
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Örneğin araştırmacı, 6. sınıf ders kitabındaki Şekil 3.7 ile verilen uygulama 

sorusunda görsel sembollerle verilen bir durumun cebirsel ifade olarak yazılmasının üst 

düzey bilişsel istem gerektirdiğini düşünerek Yüksek-İ olarak kodlarken, danışman 

öğretim üyesi sorunun a şıkkında çözüme nasıl ulaşılabileceği hakkında bir örneğin 

mevcut olduğunu yani matematiksel yöntemin kullanımının önceki açıklamalardan, 

deneyimlerden ve görevlerin sıralanışından ortaya çıktığını belirterek Düşük-İ şeklinde 

kodlamıştır. Daha sonrasında yorumlar ve tartışmalar gözden geçirilerek araştırmacı ve 

danışman öğretim üyesi Düşük-İ kodunda fikir birliğine varmışlardır.  

 

 

 
Şekil 3.15 İlköğretim 6. Sınıf Ders Kitabı (s:113) İçerisinde Yer Alan Uygulama 

Sorusu. 

 
6. sınıf ders kitabında yer alan diğer cebirsel görevler araştırmacı tarafından 

tekrar gözden geçirilmiş, geriye kalan 70 görevden 28’i danışman öğretim üyesi 

tarafından tekrar kodlanmıştır. Yalnızca bir görevde uyumsuzluk görülmüş, araştırmacı 

ve danışman öğretim üyesi tartışarak fikir birliğine varmışlardır. Bu görev 6. sınıf ders 

kitabı sayfa 125’teki ünite değerlendirme sorularından 8. si olan “5x-3 cebirsel 

ifadesinin kurulmasını gerektiren bir problem yazınız.” sorusudur. Araştırmacı, 

denklemin günlük hayatla ilişkilendirilmesinin söz konusu olduğunu ve kullanılan 

yöntemin takip edilmesinin körü körüne değil de yöntemin temelinde yatan anlamları 

geliştirecek kavramsal fikirlere de ihtiyaç duyulduğunu gerekçe göstererek bu soruyu 

Yüksek-İ olarak kodlamıştır. Danışman öğretim üyesi ise bu görevi, öğrencilerin verilen 

görevi analiz etmesi, olası çözüm stratejileri ile bu stratejileri sınırlayabilecek görevdeki 

kısıtlamaları aktif olarak sorgulamaları gerektiği ve problem kurmanın daha üst düzey 

bilişsel düşünme sürecine öğrenciyi dâhil edeceğini söyleyerek Yüksek-M olarak 

kodlamıştır. Araştırmacı Yüksek-M kodu için yapılan açıklama ile ikna olmuş ve fikir 

birliğine varılmıştır. Buradan güvenirliğin %96,5’ e yükseldiğini söylemek mümkündür.  
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Benzer çalışmalar sınıf içi gözlem verilerinin analizinde ve ders kitapları ile sınıf 

içi gözlemlerin karşılaştırılmasında ortaya çıkan faktörlerin belirlenmesi ve 

kodlanmasında da yapılmıştır. Araştırmacı ve matematik eğitimi alanında doktora yapan 

başka bir araştırmacının kodlamaları arasındaki uyum video analizleri için %85, 

etkileyen faktörler için ise %87,3 olarak hesaplanmıştır.  Bu oranlar %80’ den fazla 

olduğundan güvenirlik için yeterli bir orandır (Lombard, Snyder-Duch ve Bracken, 

2002). 
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BÖLÜM 4 

 

BULGULAR 

 
 

 

Bu araştırmada, İlköğretim (6-8) sınıflarında kullanılan ders kitaplarında yer alan 

cebirsel görevlerin ve 6. sınıfta öğretim yapan 4 (Ö1, Ö2 , Ö3 , Ö4), 7. sınıfta öğretim 

yapan 2 (Ö1, Ö4) ve 8. sınıfta öğretim yapan 3 (Ö1, Ö2 , Ö4) ilköğretim matematik 

öğretmeninin sınıfta uyguladıkları cebirsel görevlerin BİS’ne göre analizi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca ders kitaplarında yüksek seviyede BİS gerektiren cebirsel 

görevlerin BİS’nde meydana gelen değişimi etkileyen faktörlerin  neler olduğu ve 

rastlanma sıklıklarının açıklanması da amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda, ders 

kitapları ve sınıf ortamlarının video kayıtlarının içerik analizi sonucunda elde edilen 

bulgular bu bölümde yer almaktadır. Bulguların akış şeması Şekil 4.1’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.1. Bulgular Akış Şeması 

 

Akış şemasına göre bulgular dört alt bölüm şeklinde sunulmaktadır. 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda araştırmanın alt problemlerine 

paralel olarak  sırasıyla 1,2 ve 3. alt bölümlerde 6, 7 ve 8. sınıf  seviyesinde matematik 

ders kitaplarında yer alan cebirsel görevlerin 4 (Ö1, Ö2 , Ö3 , Ö4), 2 (Ö1, Ö4) ve 3 (Ö1, 

Ö2, Ö4) öğretmenlerinin sınıflarında uyguladıkları cebirsel görevlerin BİS’e göre 

karşılaştırmalı analizi ile ilgili bulgular verilmiştir.  

Dördüncü bölümde; bütün sınıf seviyelerinin ders kitaplarında yer alan görevlerin 

BİS’e göre karşılaştırmalı analizine ait bulgular yer almaktadır.  

 

 

4.1.Altıncı Sınıf Seviyesi İçin Bulgular 
 

6. sınıf matematik ders kitabında cebir öğrenme alanı ile ilgili 249 görev yer 

almakta, bunların 7’si etkinlik, 4’ü konuya giriş için kullanılan merak uyandırıcı 

problem durumu ve geriye kalan 141’i de uygulama, konu değerlendirme ve ünite 

değerlendirme başlıkları altında verilen cebirsel görevlerdir. 97 cebirsel görev ise 

Altıncı Sınıf Bulguları  Yedinci Sınıf 
Bulguları 

Sekizinci Sınıf 
Bulguları  

Ders Kitabı ve 
Sınıf 
Uygulamalarında 
Yer Alan Cebirsel 
Görevler İle İlgili 
Bulgular 

Ders Kitabı ve 
Sınıf 
Uygulamalarının 
Karşılaştırılması 
ile İlgili Bulgular  

Tüm Sınıflar 
için Ders 
Kitabında Yer 
Alan Cebirsel 
Görevlerin 
BİS’e Göre 
Karşılaştırılması  Ders Kitabı ve 

Sınıf 
Uygulamalarında 
Yer Alan Cebirsel 
Görevler İle İlgili 
Bulgular 

Ders Kitabı ve 
Sınıf 
Uygulamalarının 
Karşılaştırılması 
ile İlgili Bulgular  

Ders Kitabı ve 
Sınıf 
Uygulamalarının 
Karşılaştırılması 
ile İlgili Bulgular  

Ders Kitabı ve 
Sınıf 
Uygulamalarında 
Yer Alan Cebirsel 
Görevler ile İlgili 
Bulgular 

BULGULAR 
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öğrenci çalışma kitabında yer almaktadır. Ders kitabında yer alan cebir öğrenme alanı 

ile ilgili 249 görev 6. sınıf bazında analiz edilmiştir.  

Ders kitabında yer alan cebirsel görevlerin yanında altıncı sınıfta öğretim yapan 4 

ilköğretim matematik öğretmeninin cebir öğrenme alanı ile ilgili sınıf uygulamaları 

gözlenmiştir. Bu gözlemlerden elde edilen veriler BİS’e göre analiz edilmiştir.  

Öğretmen Ö1, 11 yıllık öğretim deneyimine sahiptir ve Fen Fakültesi 

mezunudur. Analizler, Ö1 öğretmeninin 40 dk’lık bölümlerden oluşan 12 ders saatinin 

gözlenmesi ile elde edilen veriler üzerinden yapılmıştır. Videoların analizi sonucu, Ö1 

öğretmeninin sınıfta öğrencilerine uygulamış olduğu cebirsel görevlerin sayısının 69 

olduğunu göstermektedir. 

Öğretmen Ö2 , 4 yıllık deneyime sahip Eğitim Fakültesi mezunudur. Öğretmenin 

cebir öğrenme alanı ile ilgili öğretimi sırasında her biri yaklaşık olarak 40 dakikalık 8 

ders saatinin gözlenmesi ve video kaydına alınması ile elde edilen veriler analiz 

edilmiştir.  Bu analizlerin sonucunda 38 cebirsel görevin sınıfta uygulandığı tespit 

edilmiştir. 

Öğretmen Ö3 , 13 yıllık deneyime sahip Fen Fakültesi mezunudur. Öğretmenin 

cebir öğrenme alanı ile ilgili öğretimi sırasında her biri yaklaşık olarak 40 dakikalık 10 

ders saatinin gözlenmesi ve video kaydına alınması ile elde edilen veriler analiz 

edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda 94 cebirsel görevin sınıfta uygulandığı tespit 

edilmiştir. 

Öğretmen Ö4  ise 23 yıllık deneyime sahip Fen Fakültesi mezunudur. 

Öğretmenin cebir öğrenme alanı ile ilgili öğretimi sırasında her biri yaklaşık olarak 40 

dakikalık 10 ders saatinin gözlenmesi ve video kaydına alınması ile elde edilen veriler 

analiz edilmiştir. Bu analizlerin sonucunda 60 cebirsel görevin sınıfta uygulandığı tespit 

edilmiştir.  

6. sınıf ders kitabında yer alan cebirsel görevler ile Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4 

öğretmenlerinin sınıflarında uygulamış oldukları cebirsel görevlerin BİS’e göre 

karşılaştırılması Tablo 4.1’de verilmektedir. Bu tabloda ders kitapları ve öğretmen 

uygulamaları ile ilgili bulgulara yer verilmiştir.  
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Tablo 4.1  
6. Sınıf Ders Kitabı ile Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4 Öğretmenlerinin Sınıf Uygulamalarındaki 
Cebirsel Görevlerin BİS’e göre Dağılımı. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ders kitabı Ö1 Ö2 Ö3 Ö4

Düşük-E
Düşük-İ
Yüksek-İ
Yüksek-M

 

BİS 
Ders kitabı Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 

n  (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ezberleme  (Düşük-E) 30 ( 12) 6 (8,7) 0 (0) 4 (4,25) 6 (10) 

İlişkilendirmeye 
Dayanmayan 
Matematiksel Yöntem  
(Düşük-İ) 

75 (30) 42  (60,7) 19 (50) 79 (84,04) 44 (73,3) 

İlişkilendirmeye Dayanan 
Matematiksel Yöntem       
(Yüksek-İ) 

102 (41) 17 (24,6) 18 (47,3) 11 (12) 10 (16,7) 

Matematik Yapma   
(Yüksek-M) 

42 (17) 4 (5,8) 1 ( 2,6) 0 (0) 0 (0) 

Toplam 249 69 38 94 60 

n = Cebirsel görev sayısı 
 

 

Tablo 4.1’de de görüldüğü gibi 6. sınıf matematik ders kitabında yer alan cebirsel 

görevlerin %58’i öğrencilerden yüksek seviyede bilişsel istem gerektirmektedirler. 

Bunlardan %41’i ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü, %17’si ise 

matematik yapma kategorisindeki cebirsel görevlerdir. %42 oranında cebirsel görev ise 

öğrencilerden düşük seviyede bilişsel istemler gerektirmektedir. Bu görevlerin %12’si 

ezberleme yani tanımların gerçeklerin tekrardan uygulanması ile çözüme gidilebilecek 
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türden, %30’u ise ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü, yani 

algoritmiktir ve doğru cevabı buldurmaya yöneliktir.  

6. sınıf ders kitabında %41 oranında ilişkilendirmeye dayanan matematiksel 

yöntem türünde (Yüksek-İ) göreve rastlanmaktadır. Bu cebirsel görevler incelendiğinde 

genellikle çoklu gösterimlerden yararlanma, sembolleri ve cebirsel ilişkileri kullanma 

gibi cebirsel düşünme becerilerinin kullanılması gerekliliği dikkat çekmektedir. 6. sınıf 

ders kitabında 102 görev Yüksek-İ olarak kodlanmıştır. Tablo 4.2 de bu görevlerden 

benzer özellik gösterenlere örnekler verilmektedir.   

 

Tablo 4.2.  
6.Sınıf Ders Kitabındaki “İlişkilendirmeye Dayanan Matematiksel Yöntem(Yüksek-İ)” 
Türü Cebirsel Görevler 
 

Sayı Sayfa  Cebirsel görev Açıklama 

1 11
1 

 

Cebirsel ifade kavramına 
ilk defa giriş 
yapıldığından böyle bir 
soruda öğrenciyi 
kavrama dahil etme 
amacı vardır. Daha önce  
kullandıkları sayılarla 
işlemler ve bu işlemler 
arasındaki ilişkilerin 
yapısal özelliklerine 
dikkati çekmek 
amaçlanmıştır. Altta 
yatan kavrama ve 
yönteme ulaşma çabası 
mevcuttur. 

2 11
3 40 dakikalık matematik yazılı sınavının “a” dakikası 

bitmiş ise kalan süreyi cebirsel ifade olarak yazınız 

Günlük hayatla 
ilişkilendirerek cebirsel 
ifadenin de hayat 
içerisinde varlığını 
sezdirmek. Öğrencinin 
matematiksel kavramları 
anlamlandırabilmesine 
yardımcı olur. 

3 
 

11
5 

 
 

 
Yukarıdaki çubuk örüntüsünün 

a) 5 ve 6. adımlarını tamamlayınız 
b) İlk altı adım için tablo oluşturunuz. 
c) 9. adım için gereken çubuk sayısını şekil 

çizmeden bulunuz.  
 

Her bir adımdaki modeller 
arasındaki ilişkiyi görüp 
daha sonra gelecek modeli 
tahmin etmesi, ilişkiyi 
tablolaştırarak kavramı 
anlamlandırmada yardımcı 
çoklu gösterimlerden 
faydalanılmasını 
gerektirmektedir. 
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4 12
3 

Emre, bir spor merkezine bovling oynamaya gider. 
Bu merkezde kira 2 TL, oyun başına ödenen ücret ise 
3 TL’dir. Toplam 17 TL ödeyen Emre’nin, kaç tur 
oyun oynadığını bulunuz? Çözümünüzün 
doğruluğunu kontrol ediniz.  

Denklem kavramının 
günlük hayatla 
ilişkilendirilerek bir 
problem durumu içerisinde 
sunulması, çözülmesi ve 
çözümün kontrol edilmesi 
istenmektedir. Buda belirli 
bir bilişsel çaba gerektirir. 
Yöntemin takip edilmesi 
körü körüne değil, 
yöntemin temelinde yatan 
anlamaları geliştirecek 
kavramsal fikirler ile 
karşılaşma ihtiyacı 
duyarlar. 

5 
 

12
2 

 
 

Dengede kalma kavramı 
ile denklem kavramına 
ulaşılmak isteniyor ve 
ulaşılan cebirsel 
denklemin çözümünü 
yapmaları yani 
bilinmeyene bir açıklık 
getirmeleri isteniyor. 

 

“40 dakikalık matematik yazılı sınavının “a” dakikası bitmiş ise kalan süreyi 

cebirsel ifade olarak yazınız (6. sınıf D.K sayfa 113)” ders kitabında Yüksek-İ olarak 

kodlanan bu görevde öğrencinin sembolleri, cebirsel ifadeleri yerinde kullanması ve 

ilişkileri yorumlaması beklenmektedir. Çeşitli problem durumları için uygun cebirsel 

ifadeleri oluşturup bunlar üzerinde işlem yapabilme becerilerini kazandıracak cebirsel 

görevler de yine Yüksek-İ olarak kodlanmıştır. Ders kitabında verilen sözel 

problemlerin aritmetik olarak değil cebirsel ifadeler ile temsil edilip işlem yapılabilecek 

seviyeye getirilmesi öğrencilerin daha üst düzey BİS gerektiren genelleme yapabilme, 

ilişkileri oluşturarak cebirsel yapılara ulaşabilme ve matematiksel durumları formüle 

edebilme becerilerinin kazandırılmasında önemlidir. Bu nedenle 6. sınıf ders kitabında 

yer alan sözel problemlerden oluşan cebirsel görevlerin seviyesi ilişkilendirmeye 

dayanan matematiksel yöntem türü görev olarak tespit edilmiştir.  

Ders kitaplarında genellikle konuya giriş kısmı ile etkinliklerde matematik yapma 

türünde cebirsel göreve rastlanmıştır. Konuya giriş kısmında 3, etkinliklerde 4, 

uygulamada 16, konu değerlendirme bölümünde 8, ünite değerlendirme bölümünde 2 ve 

çalışma kitabında ise 8 cebirsel görev matematik yapma türüne dahil edilmiştir. Burada 

bu tür cebirsel görevlerin genel özelliklerini yorumlamayı kolaylaştırması açısından 
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Tablo 4.3’de 6. sınıf ders kitabında matematik yapma türü cebirsel görevler 

verilmektedir.  

Tablo 4.3.  
6.Sınıf Ders Kitabındaki “Matematik Yapma (Yüksek-M)” Türü Cebirsel Görevler 
 

Sayı Sayfa  Cebirsel görev Açıklama 

1 11
1 

 

Etkinlikte her 
adımda öğrenciyi 
anlama 
ulaştırabilecek 
yönergeler 
mevcuttur ancak 
ulaşılması istenen 
örüntü ve bu 
örüntüden 
çıkarılabilecek 
genellemeye 
ulaşmak gözle 
görülebilir bir çaba 
gerektirir. 
Öğrenciye, iki nokta 
arasındaki uzunluk 
değiştikçe şeklin 
çevresinin değiştiği 
ve bu iki nokta 
arasına herhangi bir 
harf atandığında 
çevrenin en genel 
formülüne nasıl 
ulaşılacağı sezdirilip 
cebirsel ifade 
kavramının 
anlamlandırılması 
amaçlanmıştır. 

2 11
3 1,5,9,13,… Örüntüsünün genel kuralını bulunuz? 

Sayı örüntüsü 
verilmiş fakat bu 
örüntüden genelleme 
yapması öğrenciden 
istenmektedir. 
Genelleme yapmak 
bilişsel çaba 
gerektirir. Anlama, 
yorum yapma ve 
tahminde bulunmayı 
gerektirir. 

3 
 

11
3 

 
(4

 a
de

t) Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri günlük hayatla ilişkilendirerek 
uygun cümlelerle yazınız.  
a)3x-5 b)a2  c)4m  ç)( n/5) +3 

Günlük hayatla 
ilişkilendirerek 
cebirsel ifadenin de 
hayat içerisinde 
varlığını sezdirmek. 
Öğrencinin 
matematiksel 
kavramları 
anlamlandırabilmesi
ne yardımcı olur. 
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4 11
4 

 

Öğrenciden soruya 
bakarak sayılar 
arasındaki ilişkinin 
doğasını anlamaları 
ve açıklamaları 
beklenmektedir. 
Fibonacci sayı 
örüntüsünün kuralını 
keşfetmeleri 
amaçlanmaktadır.        

5 11
4 

 

Somut modeller ile 
sayılar arasındaki 
ilişkiyi kurup ortaya 
çıkan örüntüyü 
genellemesi 
istenmektedir. Yani 
öğrencilerin verilen 
öğretim durumunu 
analiz etmeleri ve 
olası çözüm 
stratejilerini 
düşünerek verilen 
cebirsel göreve en 
uygun olanı 
bulabilmeleri 
amaçlanmıştır. 

6 11
5 

(3
 a

de
t) 

Aşağıdaki sayı örüntülerinin sonraki üç adımını bulunuz. Her 
örüntünün kuralını matematik cümlesi ile yazınız.  
 
a) 4,5,6,7,…  b) 2,4,6,8,…  c) 5,10,15,20,… 

Öğrenciden, her bir 
adımdaki sayıları ve 
ilk adımdaki ( ilk 
terim) sayıyı göz 
önüne alarak 
örüntünün kuralına 
(genel terime) 
ulaşması 
istenmektedir. 
Öğrenci adımlar ve 
sayılar arasındaki 
ilişkiyi görebilmeli 
yani 
anlamlandırabilmeli
dir. 
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7 11
5 

 

Öğrenciden her bir 
adımdaki sayıları ve 
ilk adımdaki ( ilk 
terim) sayıyı göz 
önüne alarak 
örüntünün kuralına 
(genel terime) 
ulaşması 
istenmektedir. 
Öğrenci adımlar ve 
sayılar arasındaki 
ilişkiyi görebilmeli 
yani 
anlamlandırabilmeli
dir. Ayrıca 
öğrenciden şekil 
örüntüsüne 
dönüştürmesi 
istendiğinden çoklu 
gösterimlerden 
faydalanarak sayı, 
genel kural ve model 
arasındaki ilişkiyi 
kurması 
istenmektedir. 

8 11
6 

 

Bu cebirsel görevde, 
öğrencilerin önceki 
derslerde 
öğrendikleri adım, 
genel kural bulma ve 
üslü sayılar 
arasındaki ilişkiye 
dayanarak üslü sayı 
kavramını 
anlamlandırmaya 
geçiş 
sağlanmaktadır. 
Öğrenci konuyu 
anlamlandırmaya 
çalışırken izlediği 
yöntemin altında 
yatan anlamlara 
ihtiyaç duyar. 

9  

 

Kâğıt katlama 
yöntemi ile üslü sayı 
kavramının 
oluşturulması 
istenmektedir. 
Örüntüler 
tanımlanarak 
buradan bir 
genellemeye 
ulaşılması 
beklenmektedir.  
Gözle görülebilir bir 
bilişsel çaba 
gerektirmektedir. 
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10
 

11
8 

 

Denge ve eşitlik 
kavramını 
anlamlandırmada 
öğrenciye odaklama 
amacı ile verilen bir 
cebirsel görevdir. 

11
 

11
8 

Öğrencinin dengede 
kalma kavramını 
anlamlandırması, 
daha sonra ise bu 
kavramı eşitlik 
kavramı ile 
ilişkilendirebilmesi 
beklenmektedir. 
Ciddi bir bilişsel 
çaba gerektirir. 
Öğrencinin 
“etkinlik” başlığı 
altında verilen 
cebirsel görevde yer 
alan talimatları 
okuyarak analiz 
etmesi ve çözüm 
stratejileri 
geliştirebilmesi 
beklenmektedir. 
 

12
 

12
2 

(8
 a

de
t) 

 

Öğrenciden verilen 
denklemleri 
yorumlayarak görsel 
hale getirmesi 
beklenmektedir. 
Denklemler daha 
önce öğrencinin 
karşılaşmadığı 
türden denklemler 
olup öğrencinin 
çözüme ulaşması 
için belirli bir 
bilişsel çaba 
gereklidir. 
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13
 

12
4 

 

Yandaki örüntünün kuralını sözlü 
olarak ifade ediniz. Örüntünün 
birinci adımında 1 nokta 
kullanıldığını dikkate alarak 
onuncu adımdaki nokta sayısını 
bulunuz. 

Öğrenciden 
örüntünün kuralını 
ifade etmeleri ve bu 
kuralı yorumlayarak 
10.  adımdaki 
noktaları bulmaları 
istenmektedir. 
Burada öğrencilerin 
matematiksel 
kavramları, süreçleri 
ya da ilişkilerin 
doğasını anlamaları 
ve açıklamaları 
mevcuttur. 

14
 

12
4 

(7
 a

de
t) 

Aşağıdaki denklemleri uygun modellerden yararlanarak 
çözünüz. 
 
a) x+5=9    b) a-3=2   c) 2a+1=7   ç) 3m-4=8    
d) 3y=6   e) r:3=2     f) 5k=10  

Denklem kavramını 
öğrencinin 
anlamlandırarak bir 
model oluşturması 
ve bu modelden de 
faydalanarak doğru 
çözüme gitmesi 
istenmektedir. Yani 
kullanılan yöntemin 
körü körüne takip 
edilmesine değil, 
yöntemin temelinde 
yatan anlamaları 
geliştirecek 
kavramsal fikirlere 
de ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

15
 

12
5 

 

Burada da örüntünün 
genel kuralını 
oluşturarak 
genelleme 
mevcuttur. 
Öğrencilerin, 
matematiksel 
anlamaların ve 
kavramların daha 
derinden 
anlaşılmasını 
sağlamak amacıyla 
yöntemin takip 
edilmesi söz 
konusudur. 

16
 

12
5 5x-3 cebirsel ifadesinin kurulmasını gerektiren bir problem 

yazınız. 

Denklemin günlük 
hayatla 
ilişkilendirilmesi söz 
konusudur. 
Kullanılan yöntemin 
körü körüne takip 
edilmesi değil, 
yöntemin temelinde 
yatan anlamaları 
geliştirecek 
kavramsal fikirlere 
de ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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17
 

Ç
.K

 7
3 

 İçinde 2000 litre su bulunan bir havuza dakikada 50 litre su 
akıyorsa 10 dakika sonra bu havuzda kaç litre su olur? Zamana 
göre havuzdaki su miktarını gösteren bir tablo hazırlayınız. 
Tabloya göre “m” dakika sonra havuzdaki su miktarını gösteren 
cebirsel ifadeyi yazınız.  

Verilen probleme 
uygun olası çözüm 
yollarını içeren bir 
tablo yaparak 
genellemeye 
varılması 
istenmektedir. Bu da 
gözle görülebilir bir 
bilişsel çaba 
gerektirmektedir. 

18
 

Ç
.K

 7
4 

 

Öğrencilerin 
konuyla ilgili bilgi 
ve deneyimlere 
ulaşmaları ve 
öğrencilerden 
verilen cebirsel 
görevde uygun 
yerlerde bu 
deneyimlerini 
kullanmaları 
istenmektedir. 
Dikkate değer bir 
bilişsel çaba 
gerektirmektedir. 

19
 

Ç
.K

 7
5 

 

Öğrenci bu cebirsel 
görevi tamamlarken 
örüntülerden belirli 
kuralları 
çıkarabilmelidir. 
Yani genelleme 
yapabilmelidir. 
Yöntemin 
bilinmeyen 
doğasından ötürü 
bilişsel endişe 
mevcut olacaktır. 
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20
 

Ç
.K

 
76

 

 

Çoklu gösterimler 
sunularak 
anlamlandırma 
sağlanmaktadır. 
Bireyin kendi 
bilişsel sürecini öz 
düzenlemeleri 
istenmektedir. Gözle 
görülebilir bir 
bilişsel çaba 
gereklidir. 

21
 

Ç
.K

 7
7 

3x-5=2(x+1) denklemine uygun bir problem kurunuz.  

Olası çözüm 
stratejileri 
geliştirilmesi 
istenmektedir. Tam 
ve kesin bir cevabı 
olmayıp yoruma 
dayalıdır. 

22
 

Ç
.K

 7
8 

 

Bir minibüs,bir taksinin taşıdığı yolcu sayısının 3 katı; bir 
otobüs, bir minibüsün taşıdığı yolcu sayısının 4 katı kadar yolcu 
taşıyabilmektedir. Buna göre bir otobüs kaç taksinin 
taşıyabileceği kadar yolcu taşıyabilir? Tahmin ediniz. Problemi 
çözerek sonucu tahmininizle karşılaştırınız. Çözümünüzün 
doğruluğunu kontrol ediniz. 

Günlük hayattan bir 
problem olup 
öğrencinin 
matematiksel 
kavramların, 
süreçlerin ve 
ilişkilerin doğasını 
anlamaları ve 
açıklamalarını 
gerektirir. 

23
 

Ç
.K

 8
2 

 

Görsel 
diyagramlardan 
yararlanılmış olup 
öğrencilerin 
matematiksel 
kavramların, 
süreçlerin ve 
ilişkilerin doğasını 
anlamaları ve 
açıklamaları 
istenmektedir. 

24
 

Ç
.K

. 8
2 

9-a2 cebirsel ifadesine eş değer olan cümleyi yazınız. Bunu 
geometri ile ilişkilendirerek modelleyiniz.  

Bir cebirsel ifadenin 
sözel olarak ifadesi 
ve bu ifadenin 
geometri ile 
ilişkilendirilmesi 
istenmektedir. Belli 
bir seviyede bilişsel 
beceri gerektirir. 
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Ders kitabı içerisinde matematik yapma türünde cebirsel görevler incelendiğinde 

genellemeleri formüle etme, modelleme ve ilişki kurma cebirsel düşünme becerilerinin 

gelişimine yönelik olduğu söylenebilir. Genelleme belli bir durum veya olaydaki 

örüntüyü bulup bir düşüncede toplama işi olarak düşünüldüğünde bu şekliyle bir 

soyutlamadır (Baki, 2008). Matematik yapma olarak kodlanan 42 görevden 14’ü 

tamamen öğrencinin cebirsel bir genelleme yaparak başarabileceği cebirsel görevlerdir 

(bknz Tablo 4.3 ‘deki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 23 sayılı görevlere). 19 

adet görevde ise bir cebirsel ifadenin modellenerek öğrenciden matematiksel fikirlerin, 

sürecin ya da bağlantıların doğasını anlaması ve açıklaması istenmektedir (bknz Tablo 

4.3 ‘deki 12, 14, 17, 20, 22, 24 sayılı görevlere). 3(4 adet görev mevcut), 16 ve 21 sayılı 

cebirsel görevler ise öğrencinin cebirsel ifadenin altında yatan kavramlar ile ilişki 

kurabilmesini sağlayacak ve bunu matematiksel olarak ortaya koyma becerisini 

artıracak şekilde tasarlanmış matematik yapma türündeki cebirsel görevlerdir. 

Ders kitabındaki en fazla yüksek seviyede (%58) bilişsel istem gerektiren cebirsel 

görevler; (Yüksek-İ; %41, Yüksek-M; %17) mevcut olduğundan 6. sınıf ders kitabının 

öğrencilerin: semboller, cebirsel ifadeler ve ilişkilerin kullanımı, çoklu gösterimlerden 

yararlanma, genellemeleri formüle etme ve modelleme yapma gibi cebirsel düşünme 

becerilerini kazanmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandığı söylenebilir.  

Düşük bilişsel istem gerektiren cebirsel görevler ise ders kitabında %42 oranda 

yer almaktadır (Düşük-E; %12, Düşük-İ; %30). Düşük-İ kategorisine dâhil edilen 

cebirsel görevler ve açıklamaları Tablo 4.4’de verilmektedir.  

 
Tablo 4.4.  
6. Sınıf Ders Kitabındaki “İlişkilendirmeye Dayanmayan Matematiksel Yöntem (Düşük-
İ)” Türü Cebirsel Görevler. 
 

Sayı Sayfa Cebirsel Görev Açıklama 

1 113 3n-2 cebirsel ifadesinde 7. ve 19. sayıları 
bulunuz. 

Algoritmiktir. Öğrenci bir önceki 
derslerden cebirsel ifadede 
notasyon (bilinmeyen) yerine 
adım sayısını yazarak o adımdaki 
sayıyı bulabileceğini bilmektedir. 
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2 113 

Öğrencinin cebirsel ifade 
kavramını anlamlandırmasına 
yardım edecek görsel semboller 
mevcuttur. Öğrenci görsel sembol 
ile cebirsel ifade arasındaki 
ilişkiyi kavramaktadır.  

3 113 
(2 adet) 

a) b=9 için 2b-3 cebirsel ifadesinin değeri 
bulunuz 

b) c=3 için 72:c cebirsel ifadesinin 
değerini bulunuz. 

Artık bir sayı yerine cebirsel 
ifadelerde bilinmeyen yazıldığını 
bilmektedir ve bu soruda direkt 
bilinmeyen verilmiştir. Yerine 
yazarak doğru cevabı bulabilir. 
Doğru cevabı buldurmaya 
odaklanılmış ve ayrıca 
anlamlandırma açısından hiçbir 
açıklama istenmemektedir. Sadece 
yöntem açıklanabilir. 
 

4 117 

Bu etkinlikte öğrenciye hesap 
makinesindeki iki tuşun kullanımı 
gösterilmektedir. Kavramla bir 
ilişkilendirme yoktur. 

5 117 
(7 adet) 

Aşağıdaki üslü işlemlerin değerlerini 
hesaplayınız. 
a)23 b)42  c) 34  ç)54 d)73 e)45 f)103 

Sadece üslü nicelik tanımının 
kullanılması vardır. İşlem yaparak 
üslü niceliğin değeri 
hesaplanabilmektedir. 

6 123 
(15adet) 

Aşağıdaki her bir denklemi çözünüz ve 
çözümünüzün doğruluğunu kontrol ediniz. 
a)x+4=7 b)t+9=13 c) 5+k=19 ç)r+2=3 
d)8+a=13 e) -7+n=2 f)x-7=5 g) m+3=7  ğ) a-
5=3 h) n-9=6 ı)x+7=15 i)5m=5 j) (1/3)y=2 k) 
3a/5=2 l)1+3k=25 

Öğrenciden denklemi çözmesi ve 
cevaplarının doğruluğunu teyit 
etmesi istenmektedir. Bu soru 
matematiksel anlamayı 
geliştirmekten ziyade doğru 
cevabı buldurmaya odaklanmıştır. 

7 124 
(5 adet) 

Aşağıdaki cebirsel ifadelerin her birinde kaç 
terim vardır? 
a)21k b)-3x+10 c)3x+5 ç) 25x+10k-2006 d) 
ab+1 

Öğrencinin terim tanımını 
kullanarak kolaylıkla çözüme 
ulaşabileceği bir sorudur. 

8 124 
(4 adet) 

Aşağıdaki denklemlerin, çözümlerinin doğru ya 
da yanlış olduğunu bulunuz. 

a) x=3 için 3x+5=11 
b) a=4 için 2a+4=12 
c) k=8 için k-8=8 
ç) m=7 için 4m-3=25 

Denklemdeki bilinmeyen ifade 
için, verilen sayı değerlerinin 
doğru olup olmadığına karar 
verilmesini gerektiren bir sorudur. 
Burada belli bir yöntemin 
kullanılması soruda açıkça 
belirtilmemiş olmasına rağmen bir 
önceki derslerde yapılan 
açıklamalar ve deneyimlerden 
çözüm beklenmektedir. 
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9 125 42-5 işlemini yapınız.  

Üslü nicelik tanımının 
kullanılması ve daha sonrasında 
çıkarma işleminin yapılması ile 
doğru sonuca ulaşılması 
hedeflenmektedir. 

10 126 

Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? 
I) 23 =6 
II) 23=32 
III) 105 sayısı beş basamaklıdır.  
IV) 11111 =1  

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

Üslü niceliklerle ilgili tanım, 
formül ve kuralların hatırlanarak 
doğru ya da yanlış olduğuna karar 
verilmesi durumu söz konusudur. 
Hiçbir açıklama istenmemektedir. 
Açıklamalar yalnızca kullanılan 
yöntem ile ilgilidir. 

11 Ç.K 73 

 

Cebirsel ifadeyi yazma işlemi 
sorunun kendi içerisinde 
örneklendirilmiş olup takip 
edilecek ve ayrıca öğrencinin 
deneyimlerinden ve derste yapılan 
açıklamalardan izlenecek yol 
açıkça bellidir. 

12 Ç.K 73  

 

Öğrencinin bir cebirsel ifadenin 
iki farklı ifade ediliş şeklini 
düşünüp sorunun doğru cevabına 
ulaşması gerekmektedir. Cebirsel 
ifade tanımının hatırlanarak 
uygulanması istenildiğinden sınırlı 
bir bilişsel beceri 
gerektirmektedir. 

13 Ç.K 75 

 

Öğrenci örüntü kuralının 
mantıksal muhakemesini yaparak 
doğru sonuca ulaşabilir. İzlemesi 
gereken yol ya da yöntem daha 
önceki deneyimlerinden açıktır. 

14 Ç.K. 
75 

 

Bir tablo doldurma faaliyeti var 
fakat bu tablodaki verilerden 
genellemeye gidilmesi durumu söz 
konusu değil. Yapılması 
gerekenler konusunda çok az 
belirsizlik mevcut. 

15 
Ç.K. 
76  

(10 adet) 

 

Üslü sayıların tanımı kullanılarak 
ve işlem yapılarak sonucun elde 
edilebileceğine dair bir cebirsel 
görevdir.  
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16 
Ç.K. 
76 

(4 adet) 

2x2x2 işleminin sonucu kaçtır? 
 
a) 2     b) 6   c) 8   d) 16  

Sadece işleme dayalı bir görevdir. 
Çarpma algoritması kullanılarak 
çözüme ulaşılabilir. 

17 Ç.K. 
76 r=2 için r6 ifadesinin değerini hesaplayınız.  

Tanım uygulanmakta ve bir de 
bilinmeyen terim için verilen ifade 
kullanılarak doğru cevabı 
buldurmaya yönelik bir sorudur. 

18  Ç.K. 
77 

 

Açıklamalar önceki cebirsel 
görevlerden açık olduğundan 
cebirsel görev düşük seviyede 
bilişsel istem gerektirmektedir. 

19 
Ç.K. 
78 

(7 adet) 

 

Verilen denklemlerin çözümünün 
bulunması istenmektedir. Burada 
yalnızca kullanılan yöntemin 
açıklaması istenmektedir. Sınırlı 
bir bilişsel çaba gereklidir. 

20 
Ç.K. 
82 

(4 adet) 

 

Doğru cevabı buldurmaya yönelik 
bir sorudur. 

21 Ç.K. 
82 

 

Öğrencinin daha önce öğrendiği, 
üslü ifadeler ile ilgili tanımları 
uygulaması beklenmektedir. 

22 
Ç.K. 
82 

(4 adet) 

 

Tanımın uygulanacağı ve 
bilinmeyen terimin yerine 
verilenlerin kullanılarak doğru 
cevabın buldurulmasına yönelik 
bir sorudur.  

 

Bu tür görevlere bakıldığında genellikle algoritmik işlemlerin kullanıldığı, altta 

yatan kavramların fazla önemsenilmeden doğru cevaba ulaşılabilecek türde görevler 

olduğu söylenebilir. Ayrıca ders kitabında benzer görevler yer almışsa takip edilecek 

yöntem daha önceki deneyimlerden açık olduğundan bu tür görevlerde Düşük-İ 

kategorisine dâhil edilmiştir.  
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Düşük-E kategorisinde yer alan cebirsel görevlerin sayısı ise 30 olup 6 sınıf ders 

kitabında yer alan cebirsel görevlerin %12’ sini kapsamaktadır. Bu kategoriye giren 

görevler Tablo 4.5’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.5  
6. Sınıf Ders Kitabındaki “Ezberleme (Düşük-E)” Türü Cebirsel Görevler. 
 

Say
ı 

Sayfa Cebirsel Görev Açıklama 

1 117 
(4 adet) 

Aşağıdaki çarpımları üslü nicelik olarak ifade 
ediniz.  
a) 2x2x2x2              b) 5x5x5  
c)13x13x13x13x13 ç) 10x10x10 

Yalnızca üslü nicelik tanımının 
kullanılması söz konusudur. 
Öğrencinin işlem yapmasına gerek 
kalmadan tamamlanabilecek bir 
görevdir.  

2 124 
(4 adet) 

Aşağıdaki üslü sayıların taban ve kuvvetlerini 
yazınız. 
a) 83  b)310  c)2010  ç) 19992000 

Üslü sayı tanımının hatırlanarak 
kolaylıkla tamamlanabileceği bir 
cebirsel görevdir.  

3 124 
(4 adet) 

Aşağıdaki çarpımları üslü sayı olarak ifade 
ediniz.  
a) 8x8x8x8x8  b) 1x1x1x1x1x1x1 
c)10x10x10X10  ç)21x21x21 

Yalnızca üslü nicelik tanımının 
kullanılması durumu vardır. 
Öğrencinin işlem yapmasına gerek 
kalmadan tamamlanabilecek bir 
görevdir. 

4 Ç.K 
73 

 

Ders kitabında yer alan cebirsel 
görevin aynısı olduğundan anlaşılması 
güç olmayan bir cebirsel görevdir. 
Daha öncesinde oluşturulan bir görevin 
tekrardan oluşturulmasını gerektirir. 

5 Ç.K. 
74 
(8 adet) 

 

Cebirsel ifadelerde değişken 
kavramının tanımının hatırlanarak 
kolaylıkla sonuca ulaşılabilecek bir 
sorudur. 

6 Ç.K. 
76  
(5 adet) 

Aşağıda çarpım durumunda olan ifadeleri, 
üslü biçiminde yazınız.  
a) 2.2.2.2.2.2 b) 3.3.3.7.7.7.7 c)11.11.11.11 
ç)a.a.a.a.a d)10.10.10.10.10.10.  

Yalnızca üslü nicelik tanımının 
kullanılması söz konusudur. 
Öğrencinin işlem yapmasına gerek 
kalmadan tamamlanabilecek bir 
görevdir.  

7 Ç.K. 
76 
(4 adet) 

Aşağıda üslü biçimlerde verilen sayıları, 
çarpım şeklinde yazınız. 
a) 73 b) 25 c) 108 ç) c3   

Üslü sayıların tanımı kullanılarak 
kolaylıkla çarpım şeklinde yazılabilir. 
Öğrencinin tanımı uygulayarak 
tamamlayabileceği bir görevdir. 

 

6. sınıf ders kitabında yer alan görevlerin çoğunluğu yüksek bilişsel istem 

gerektiren görevlerdir. Bunun yanı sıra öğrenciye işlem yapma yeteneğinin 

kazandırılması açısından ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü 

cebirsel görevler de yer almaktadır. 6. sınıf ders kitabı ile ilgili bulgular yukarıda 

açıklanmıştır. Öğretmenlerin sınıf uygulamaları ile ilgili bulgulara ise aşağıda 

değinilmektedir.  
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6. sınıf düzeyinde öğretim yapan Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4 öğretmenlerinin sınıfta 

yaptıkları uygulamalarda ele aldıkları cebirsel görevler BİS’e göre incelenmiştir. Ö1, Ö3 

ve Ö4 öğretmenlerinin genellikle ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem 

türündeki (Düşük-İ) cebirsel görevleri sınıf uygulamalarında kullandıkları belirlenmiştir 

(Ö1, %60,7; Ö2 , %50; Ö3, %84,04 ve Ö4, %73,3). Matematik yapma türünde Ö1 

öğretmen 4 cebirsel görevi kullanırken Ö3 ve Ö4 öğretmenlerinin ise bu tür görevi sınıf 

uygulamalarında  kullanmadıkları tespit edilmiştir. 

Ö2 öğretmeninin ise ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem (Düşük-İ) 

ve ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü (Yüksek-İ) görevleri birbirine 

yakın oranda kullandığı Tablo4.1’de görülmektedir. Bu öğretmen, sınıf 

uygulamalarında Düşük-İ kategorisindeki görevleri %50 ve Yüksek-İ kategorisindeki 

görevleri ise %47,3 oranında kullanmaktadır. Ö2 öğretmeni ile ilgili bir diğer bulgu ise 

ders kitabında yer alan ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türünde cebirsel 

görevler (%47) ile öğretmenin sınıfında uygulamış olduğu aynı tür (%47,3) cebirsel 

görevlerin oranları hemen hemen aynıdır. İlişkilendirmeye dayanmayan yöntem türünde 

sınıf ortamına getirdiği cebirsel görevlerin bulunma yüzdesi ise ders kitabından 

farklıdır. Ayrıca matematik yapma türünde 1 görevi sınıfında uygularken, ezberlemeye 

yönelik olan cebirsel görevi ise sınıf uygulamalarında hiç kullanmadığı tespit edilmiştir.  

Ders kitabında en fazla ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türünde 

(%41) cebirsel görevler olmasına rağmen, 3 öğretmenin sınıfında uyguladıkları cebirsel 

görevlerin bilişsel istemlerinde düşüş meydana gelerek ilişkilendirmeye dayanmayan 

matematiksel yöntem türündeki görevler daha fazla yer almaktadır. 6. sınıf ders 

kitabında en fazla ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü cebirsel görevler 

bulunurken (%41), 4 öğretmenin sınıf uygulamasında ise en fazla ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türündeki cebirsel görevlere rastlanması 

öğretmenlerin öğretim uygulamalarında öğrencilerden daha düşük seviyede bilişsel 

istemde bulundukları sonucunu gösterir. Bu bulgunun detaylı olarak sunulması için 

öğretmenlerin ders kitaplarını öğretimlerinde kullanmaları ve ders kitaplarında yer alan 

cebirsel görevlerin sınıf ortamında kullanıldığında BİS’lerinde meydana gelen 

değişimler ile ilgili bulguların gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Tablo 

4.6’da, 6. sınıflara öğretim yapan Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4 öğretmenlerinin 6. sınıf ders 

kitabından yararlanarak sınıf uygulamalarında kullanmış oldukları cebirsel görevler ve 

bunların BİS’leri gösterilmektedir.  
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Tablo 4.6.  
Ö1, Ö2, Ö3  ve Ö4 Öğretmenlerinin Ders Kitabında Olup Sınıf Ortamına Getirdikleri Cebirsel Görevlerin BİS Dağılımları  
 

BİS 

Cebirsel 
Görev 

Ders kitabı 

 
Ö1 öğretmen 

 
Ö2 öğretmen 

 
Ö3 öğretmen 

 
Ö4 öğretmen 

 

 
(sayfa111) 

Yüksek-İ  

 

 

 

Düşük-İ 
 

 

 

 

Düşük-İ 

(sayfa 111)

Yüksek-M  

 

 

 

 

 

Yüksek-İ 
 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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(sayfa114) 

Yüksek-M  

 

 

 

 

 

Yüksek-İ  

 

 

 

 

 

Düşük-E 

(sayfa114) 

Yüksek-M  

 

 

 

 

 

Yüksek-İ 
 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

1, 5, 9, 13, … örüntüsünün genel kuralını bulunuz? (sayfa 113) Yüksek-M 
 

Düşük-İ 
 

 

Yüksek-İ 

 

Düşük-E 
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3n-2 cebirsel ifadesinde 7. ve 19. sayıları bulunuz? (sayfa 113) 
 

Düşük-İ Düşük-İ  Düşük-İ Düşük-İ 

40 dakikalık matematik yazılı sınavının “a” dakikası bitmiş ise 
kalan süreyi cebirsel ifade olarak yazınız. (sayfa 113) 
 

Yüksek-İ Yüksek-İ  
Düşük-İ Düşük-İ 

Aşağıda verilen cebirsel ifadeleri günlük hayatla ilişkilendirerek 
uygun cümlelerle yazınız. a)3x-5 b)a2 c)4m ç)( n/5) +3 ( sayfa 113) 
 

Yüksek-M Yüksek-M  
Düşük-İ Düşük-İ 

 
(sayfa 113) 

Düşük-İ   Düşük-İ Düşük-İ 

a) b=9 için 2b-3 cebirsel ifadesinin değerini bulunuz. 
b) c=3 için 72:c cebirsel ifadesinin değerini bulunuz. (sayfa 

113) 
 

Düşük-İ   Düşük-İ  

Mehmet şimdi x yaşındadır. Mehmet’in yaşına göre aşağıdakileri 
cebirsel ifade olarak yazınız. 

a) 3 yıl önce b)10 yıl sonra c) z yıl önce ç) t yıl sonra  
        ( sayfa 113) 

 

Yüksek-İ   

 

Düşük-İ 
 

 
Yukarıdaki çubuk örüntüsünün 

d) 5 ve 6. adımlarını tamamlayınız 
e) İlk altı adım için tablo oluşturunuz. 
f) 9. adım için gereken çubuk sayısını şekil çizmeden 

bulunuz. (Sayfa115) 
 

Yüksek-İ   

 

 

Düşük-İ 
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Bir şehirlerarası otobüs saatte ortalama 90km hızla gitmektedir. 
Otobüsün gittiği yolun uzunluğunun cebirsel ifadesini saate bağlı 
olarak yazınız.  (ÇK: sayfa 73) 
 

Yüksek-İ Yüksek-İ    

İçinde 2000 litre su bulunan bir havuza dakikada 50 litre su 
akıyorsa 10 dakika sonra bu havuzda kaç litre su olur? Zaman göre 
havuzdaki su miktarını gösteren cebirsel ifadeyi yazınız. ( ÇK: 
sayfa 73) 
 

Yüksek-İ 

 

Düşük-İ    

(sayfa 116) 
 

Yüksek-M 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

Düşük-E 

(sayfa 116)

Yüksek-M  

 

 

 

 

 

Düşük-İ  

 

 

 

 

 

Yüksek-İ 
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Aşağıdaki üslü işlemlerin değerlerini hesaplayınız. 
a) 23 b)42 c)34 ç) 54 d)73 e)103  (sayfa 117) 

 
Düşük-İ   Düşük-İ  

 
(Sayfa 117) 

Yüksek-İ  Yüksek-İ   

Aşağıdaki sayıları üslü nicelik olarak yazınız. 
a) 49 b)8 c) 64 ç) 100 d)121 e)216 f)32 (sayfa 117) 
 

Yüksek-İ   
Düşük-İ 

(bütün 
şıklar) 

 

108 sayısının sonunda kaç tane sıfır olduğunu bulunuz? (sayfa117) 
 

Yüksek-İ   Düşük-İ  

 
(sayfa 118) 

Yüksek-M  

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

Yüksek-İ 
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(Sayfa 118) 

Yüksek-M  

 

 

 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 
 

15 basamaklı bir merdiven 
için kullanılması gereken 
tuğla sayısı yandaki gibi 
gösterilmiştir. Bu sayıları bir 
tablo yaparak gösteriniz. 
(sayfa115) 

 
 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

Düşük-İ    



 72

 

(Sayfa 122) 

Yüksek-İ  Yüksek-İ   

 
(Sayfa 122)

Yüksek-İ  Yüksek-İ   

 
(Sayfa 122)

Yüksek-İ  

 

 

Düşük-İ   

 
(Sayfa 122) 

Yüksek-M 

 

Düşük-İ 

(e,f,g şıkları) 

 
Düşük-İ 

(a,ç,e,g ve f 
şıkları ) 

  

 
(ÇK. Sayfa74) 

Yüksek-İ 

 

 

Düşük-İ 
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(ÇK. Sayfa74)

Yüksek-İ    Yüksek-İ 

 (ÇK. Sayfa 75) 

Yüksek-M 

 

 

 

 

Yüksek-İ    

Aşağıdaki her bir denklemi çözünüz ve çözümünüzün doğruluğunu 
kontrol ediniz. 
j) (1/3)y=2 k) (3a/5)=2 e)-7+n =2 (sayfa 123) 
 

Düşük-İ Düşük-İ    

Bir sayının iki katının 9 eksiği 33 dür. Bu8 sayıyı bularak 
çözümünüzün doğruluğunu kontrol ediniz. 
 

Yüksek-İ  
 

Düşük-İ   

Emre, bir spor merkezine bowling oynamaya gider. Bu merkezde 
kira 2 tl, oyun başına ödenen ücret ise 3 tl’dir. Toplam 17 tl ödeyen 
Emre’nin kaç tur oyun oynadığını bulunuz. Çözümünüzün 
doğruluğunu kontrol ediniz. ( sayfa 123) 
 

Yüksek-İ Yüksek-İ    

Ali amcanın, çevresi 210 m olan dikdörtgensel bölge şeklinde bir 
tarlası vardır. Tarlanın eni 25 m olduğuna göre boyu kaç metredir? 
Çözümünüzün doğrulunu kontrol ediniz. (sayfa 123) 
 

Yüksek-İ Yüksek-İ    
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Selma Hanım bir katalogdan her birinin fiyatı eşit olan 3 adet 
gömlek siparişi verdi. Selma Hanım teslimat ücreti ile birlikte 67TL 
ödedi. Teslimat ücreti 4 TL olduğuna göre her bir gömleğin fiyatı 
kaç TL’dir. Çözümünüzün doğruluğunu kontrol ediniz. (sayfa 123) 
 

Yüksek-İ Yüksek-İ    

Alper üç sayı düşünmektedir. Bu sayıların toplamı 71’dir. En büyük 
sayı en küçük sayının 2 katının 2 fazlasıdır. Üçüncü sayı ise en 
büyük sayının 8 eksiğidir. Bu üç sayıyı bulunuz(Sayfa 124). 
 

Yüksek-İ 
 

Düşük-İ    

Ahmet’in cevizlerinin sayısı, Ergün’ün cevizlerinin sayısının 2 
katından 5 fazladır. İkisinin cevizlerinin toplam sayısı 35 olduğuna 
göre Ergün’ün cevizlerinin sayısı kaçtır? Problemin çözümünü 
veren denklemi kurunuz ( ÇK. Sayfa 77). 
 

Yüksek-İ Yüksek-İ    

 (ÇK. Sayfa 78) 
 

Düşük-İ 
Düşük-İ 

(aşıkkı)  
   

(ÇK: sayfa 78) 

Yüksek-İ    

 

 

 

Düşük-İ 
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Bir minibüs, bir taksinin taşıdığı yolcu sayısının 3 katı; bir otobüs, 
bir minibüsün taşıdığı yolcu sayısının 4 katı kadar yolcu 
taşıyabilmektedir. Buna göre bir otobüs kaç taksinin taşıyabileceği 
kadar yolcu taşıyabilir? Tahmin ediniz. Problemi çözerek sonucu 
tahmininizle karşılaştırınız. Çözümünüzün doğruluğunu kontrol 
ediniz. (ÇK. Sayfa 78) 
 

Yüksek-İ    

 

 

Düşük-İ 

Bir sepetteki yumurtaların 8 tanesi pasta yapılırken kullanıldı ve 12 
yumurta kaldı. Sepette kaç yumurta vardı? ( ÇK. Sayfa 78) 
 

Yüksek-İ    
Düşük-İ 

 

Bir sayının 7 eksiğinin 3 katı 48 ise bu sayı kaçtır? ( ÇK. Sayfa 78) 
 

Yüksek-İ    
Düşük-İ 

 

Bir karenin çevresi 120 cm ise bir kenarının uzunluğu kaç cm dir?  
(ÇK. Sayfa 78) 
 

Yüksek-İ    
Düşük-İ  

Annesinin yaşı Zeynep’in yaşının 3 katından 5 fazladır. Annesi 41 
yaşında olduğuna göre Zeynep kaç yaşındadır? (ÇK. Sayfa 78) 
 

Yüksek-İ    
Düşük-İ 
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Tablo 4.6’da verilen cebirsel görevlerin bazıları için öğretmenler sınıf 

uygulamalarında aynı sorunun farklı seçeneklerini kullanmıştır. Öğretmenlerin sınıf 

uygulamalarında da farklı öğretmenlerin farklı seçenekleri kullanarak öğretimlerini 

gerçekleştirdiği görülmektedir. Yalnız bir cebirsel görevin uygulamasında bütün 

seçeneklerde de bir öğretmenin aynı BİS oluşturmaları dikkat çekmektedir. Örneğin, 

 cebirsel görevinde Ö1 öğretmen 

uygulamasında e, f, g seçeneklerini aynı BİS’de uygulamıştır. Bu durum Tablo 4.5’de 

belirtilen cebirsel görev sayısı ile sınıf uygulamalarında ders kitabından yararlanılarak 

ele alınan cebirsel görev sayısının farklı olmasına sebep olmaktadır. 

Tablo 4.7’da sınıf uygulamalarında ders kitabından yararlanılan ve BİS’lerinde 

düşüş tespit edilen cebirsel görevlerin dağılımları verilmektedir.   

 

Tablo 4.7.  
Öğretmenlerin 6. Sınıf Seviyesinde Sınıf Uygulamalarında Kullandıkları Cebirsel 
Görevler için Ders Kitabından Yararlanma ve BİS’ deki Düşüşün Dağılımı 
 

Öğretmenler 

 

Değişkenler   

Ö1 

(n=69) 

Ö2 

(n=38) 

Ö3 

(n=94 

Ö4 

(n=60) 

Ders 

Kitabından 

Yararlanma 

29(%42,4) 18(%47,3) 27(%28,7) 24(%40) 

BİS’deki 

Düşüş 

I kademe II kademe I kademe II kademe I kademe II kademe I kademe II kademe III kademe 

6 7 8 7 11 4 10 5 3 

13(%44,8) 15(%83,3) 15(%55,5) 18(%75) 

 

 

Ö1 öğretmeninin sınıfta uygulamak üzere sınıfa getirmiş olduğu 69 cebirsel 

görevin 29’u ders kitabında yer almaktadır. Öğretmenin sınıf uygulamalarında cebir 

öğrenme alanı ile ilgili %42,4 oranında ders kitabını kullandığı söylenebilir. Ders 

kitabında yer alan ve sınıfta uygulanan 29 cebirsel görevin BİS’ lerine bakıldığında Ö1 

öğretmeninin bunlardan 13’ünün seviyesini düşürerek sınıf ortamında uyguladığı 

görülmektedir (Tablo 4.7). Dolayısıyla ders kitabından yararlanarak sınıfa getirmiş 

olduğu cebirsel görevlerin %44,8’inin BİS’ lerini düşürmektedir. Bahsedilen cebirsel 

görevlerden 7’sinin BİS’i iki kademe düşerken 6’sının ise bir kademe düşmektedir 
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(örneğin; ders kitabında Yüksek-M olarak kodlanan cebirsel görev sınıfta 

uygulandığında Düşük-İ olarak kodlanarak iki kademe düşüş olmuştur). İlerleyen 

kısımda bu cebrisel görevlerin BİS’ lerindeki düşüşleri etkileyen faktörlerden 

bahsedilirken, betimsel analizinden elde edilen bulgular verilmektedir.  

Ö2 öğretmeni; 6. sınıfta cebir öğrenme alanı ile ilgili öğretim yaparken toplamda 

38 adet cebirsel görevi öğrenme ortamında uygulamıştır. Bu görevlerin 18’ini ders 

kitabından alarak sınıf ortamına getirmektedir. Dolayısıyla sınıf uygulamalarında 

%47,3’ lük oranda ders kitabından yararlanmaktadır. 18 adet cebirsel görevin 15’inin 

sınıf uygulaması esnasında BİS’lerinde düşüş yaşanmaktadır. Buradan öğretmenin sınıf 

uygulamalarında ders kitabından alarak kullandığı cebirsel görevlerin %83,3 oranında 

BİS’lerinde düşüş yaşandığı söylenebilir. Bu görevlerden 7 tanesinin BİS’ lerinde iki 

kademe düşüş yaşanırken geriye kalanlarında ise bir kademe düşüş tespit edilmiştir. 

Ö3 öğretmeninin sınıfta uygulamış olduğu 94 cebirsel görevin 27’sini ders 

kitabından alarak uyguladığı görülmektedir. Öğretmenin ders kitabından yararlanma 

yüzdesi ise yaklaşık olarak %28,7’dir. Bu 27 adet cebirsel görevin 15’inin sınıf 

uygulaması esnasında BİS’lerinde düşüş görülmektedir. Dolayısıyla ders kitabından 

alarak kullanmış olduğu cebirsel görevlerin %55,5’inin BİS’lerinde düşüş 

görülmektedir. Bu görevlerden 4 tanesinin BİS’lerinde iki kademe düşüş yaşanırken 

geriye kalanlarında ise bir kademe düşüş tespit edilmiştir.  

Ö4 öğretmenin sınıf uygulamalarına bakıldığında ise sınıfta uyguladığı 60 cebirsel 

görevin 24’ünün ders kitabında yer alan görevler olduğu görülmektedir. Öğretmen sınıf 

uygulamalarında %40 oranında ders kitabından yararlanmaktadır. Ders kitabında yer 

alıp sınıf ortamında BİS’lerinde düşüş meydana gelen cebirsel görev sayısı ise 18’dir. 

Ders kitabından faydalanılarak sınıf ortamına getirilen cebirsel görevlerin %75’inin 

BİS’lerinde düşüş olduğu görülmektedir. Bu görevlerden 3’ünün BİS’inde üç kademe 

düşüş olurken 5’inde iki kademe ve 10’unda ise bir kademe düşüş yaşanmaktadır.  

Öğretmenlerin ders kitaplarından yararlanarak sınıf ortamına getirdikleri cebirsel 

görevlerin incelenmesinin yanı sıra ders kitabı dışından sınıf ortamına getirilen cebirsel 

görevlerin BİS’leri ile ilgili inceleme de yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda elde edilen 

bulgular Tablo 4.8’de verilmektedir. Tabloya bakıldığında yalnızca bir öğretmenin ders 

kitabı dışından sınıf ortamına getirdiği görevlerin BİS’ lerine göre düşük seviyede 

olanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Ö1 öğretmeni öğretim ortamında, ders 

kitabında yer alan cebirsel görevlerden %51,7 oranında ilişkilendirmeye dayanmayan 

matematiksel yöntem türü görevler ile ilgilenirken ders kitabı dışından ise %67,5 
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oranında görev sınıf ortamına getirmektedir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 

genelinin hem ders kitabından hem de ders kitabı dışından sınıf ortamına getirdikleri 

cebirsel görevlerin uygulanmasında aynı yapıyı sergiledikleri söylenebilir. Ders 

kitabında yüksek seviyede bilişsel istem gerektiren cebirsel görevlerin BİS’lerinde 

büyük çoğunlukla düşme görülmektedir (Tablo 4.7). Ö1 öğretmen hariç diğer 

öğretmenler %50 den fazla olacak şekilde BİS’te düşüşe neden olmaktadırlar. Ders 

kitabı dışından “matematik yapma” türünde cebirsel görev uygulayan öğretmen Ö2 

öğretmenidir. Ö1 öğretmeni hariç diğer öğretmenler ders kitabında yer alan matematik 

yapma türündeki cebirsel görevleri dahi sınıf ortamında uygularken BİS’ lerinin 

düşmesine neden olarak en yüksek seviyeden cebirsel görev uygulamayı 

başaramamışlardır. Ders kitabında bulunan cebirsel görevlerin dağılımı sınıf 

uygulamalarında görülmemektedir. 

Tablo 4.8 de öğretmenlerin ders kitabından alarak (DK) sınıf ortamına getirdikleri 

ve ders kitabı dışından (DKD) sınıf ortamına getirdikleri cebirsel görevlerin BİS’lerine 

yönelik bulgular verilmektedir.  
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Tablo 4.8  
6. Sınıf Ö1, Ö2, Ö3 ve Ö4 Öğretmenlerinin Ders Kitabından(DK) ve Ders Kitabı Dışından(DKD) Sınıf Uygulamalarında Kullandıkları 
Cebirsel Görevlerin BİS’e göre Dağılımı. 
 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Ö1(
DK)

Ö1(
DKD)

Ö2(
DK)

Ö2(
DKD)

Ö3(
DK)

Ö3(
DKD)

Ö4(
DK)

Ö4(
DKD)

Düşük-E
Düşük-İ
Yüksek-İ
Yüksek-M

 

BİS 
Ö1(DK) Ö1(DKD) Ö2(DK) Ö2(DKD) Ö3(DK) Ö3(DKD) Ö4(DK) Ö4(DKD) 

n % n % n % n % n % n % n % n % 

Ezberleme  (Düşük-E) 2 6,7 4 10 0 0 0 0 1 3,7 3 4,5 3 12,5 3 8,3 

İlişkilendirmeye Dayanmayan Matematiksel 
Yöntem  (Düşük-İ) 15 51,7 27 67,5 10 55,5 9 45 25 92,5 54 80,5 18 75 26 72,2 

İlişkilendirmeye Dayanan Matematiksel 
Yöntem  (Yüksek-İ) 8 27,5 9 22,5 8 44,4 10 50 1 3,7 10 15 3 12,5 7 19,4 

Matematik Yapma   
(Yüksek-M) 4 13,8 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0  0 0 

Toplam 29 40 18 20 27 67 24 36 
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Öğretmenlerin ister ders kitabından alarak sınıf ortamına getirdiği istersede  ders 

kitabı dışından sınıf ortamına getirdiği cebirsel görevlerin çoğunluk oranda 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler olduğu görülmektedir 

(tablo4.8). 

Öğretmenlerin sınıf ortamında kullandıkları cebirsel görevlerin BİS’ lerinde 

meydana gelen düşüşlerin birçok nedeni olabilir. BİS’i etkileyen faktörler ve bu 

faktörlerin ortaya çıkma dağılımları belirlenirken, sınıf ortamları incelenen 

öğretmenlerin ders kitabında yer alan ve sınıf uygulamalarına dahil ettikleri cebirsel 

görevler incelenmiştir. Bu faktörler ve tanımları araştırmanın yöntem bölümünde 

açıklanmıştır. 

6. sınıf ders kitabında yüksek seviyede bilişsel istem gerektirecek şekilde 

kurgulanan cebirsel görevlerin BİS’lerinde meydana gelen düşüşleri etkileyen faktörler 

ile ilgili bulgular aşağıda verilmektedir.  

Bir cebirsel görev üzerinde çalışırken görevle başa çıkmak için gerekli teşvik edici 

unsurları azaltabilecek faktörler vardır. Bu faktörlerden birisi görev ile uğraşılması için 

ayrılan zamandır. Bu faktör genellikle yüksek bilişsel istem gerektiren görevlerin 

uygulanması esnasında öğrencinin çaba sarf etmesi, muhakeme etmesi, anlamlandırması 

ve düşünmesinde seviyeyi azaltabilecek bir faktördür. Yüksek seviyede bilişsel istem 

gerektiren görevler genellikle öğrencileri cebirsel görevi tamamlamaları açısından 

endişeye düşürmektedir. Bu tür görevler ile başa çıkmanın yolu görevin karmaşıklığını 

azaltmak olacaktır. Bu karmaşıklık ise öğretmenin problem durumunu açık hale 

getirerek öğrencilere düşünmeleri için fırsat vermemeleri ile gerçekleşebilir. Cebirsel 

görevlerin BİS’lerinde meydana gelen düşmeye sebep olan bu durum “muhakeme etme 

ve düşünme” olarak isimlendirilmiştir. 6. sınıf öğretmenlerin sınıf uygulamaları 

incelendiğinde BİS’de meydana gelen düşüşlere neden olan faktörlerden ilki bahsedilen 

kategoridir. Bu kategoride öğrenciler cebirsel görev üzerinde çalışırken onları 

düşünmeye sevk edecek soruların sorulması yerine açıklamaların direkt olarak 

öğretmenlerden gelmesi bu kategorideki görevlerin BİS’lerinde düşüşe neden olan 

faktörlerdendir.  

Cebirsel görevlerin uygulanmasında bilişsel istemlerde azalma olmasının 

nedenlerinden bazıları da sınıf ortamından kaynaklanmaktadır. Sınıf ortamında cebirsel 

görevleri anlamlandırma ve muhakeme etme gibi becerilerin kazanılmasından ziyade 

yalnızca görevin tamamlanması ve doğru cevabın buldurulmaya yönlendirilmesi yine 

BİS’ini düşürmektedir. Ayrıca anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan; 
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fikirlerin çekinmeden paylaşıldığı, başkalarının düşüncelerinin anlaşılmaya çalışıldığı, 

düşüncelere katılıp katılmama durumunun belirtildiği, anlaşılmayan düşüncelerin dile 

getirildiği ve düşüncelerin doğruluğunun sorgulandığı ortamların oluşturulması 

gerekmektedir. Bu tür ortamların oluşturulamaması da yine BİS’de düşüşe neden 

olmaktadır. En sık görülen bu ikinci faktöre de sosyal ortam adı verilmiştir.  

Matematiksel bakış açısı kazanma sürecinde kavramla ilişkilendirme ve farklı 

çözüm stratejilerine vurgu yapmak önemlidir. Sınıf ortamında bu unsurların yokluğu da 

yine cebirsel görevlerin kurgulanmış olduğu BİS’lerinin uygulama esnasında düşmesine 

neden olmaktadır.  

Aşağıda 6. sınıf öğretmenlerinin ders kitabından yararlanarak sınıflarında 

uyguladıkları ve BİS’ lerinde düşüş görülen cebirsel görevler için bunları etkileyen 

faktörlerin dağılımları görülmektedir.  
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Ö3 (n=15) 33% 93% 40% 53% 87%

Ö4(n=18) 83% 100% 39% 67% 94%
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Çözüm stratejileri Kavramla 
ilişkilendirme

Sosyal ortam 

 
Şekil 4.2. Öğretmenlerin Uygulamalarında Kullandıkları Cebirsel Görevlerin BİS’ 

lerinde Düşüşe Sebep Olan Faktörlerin Öğretmen Bazında Dağılımı. 
 

 

Öğretmenlerin sınıf ortamında ders kitabından aldıkları yüksek seviyede bilişsel 

istem gerektiren cebirsel görevleri uygularken öğrencileri dâhil ettikleri bilişsel 

düşünme sürecinde 3 farklı durum söz konusudur. Öğretmenler de cebirsel görevlerin 

BİS’lerinde bir kademe, iki kademe ve üç kademe düşüşe neden olabilmektedirler.  
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Sınıf Uygulamalarında, BİS’inde Bir Kademe Düşüş Görülen Cebrisel Göreve 

Örnek. Ö1 öğretmeni, ders kitabında matematik yapma türü olarak kodlanan bir cebirsel 

görevin uygulamasını sınıfında gerçekleştirmektedir (Şekil4.3). 

 

Şekil 4.3. Çalışma Kitabı Sayfa 75’teki Cebirsel Görev. 
 

 

Ders kitabında yer alan bu cebirsel görevde ilk olarak öğrenciden, devam eden 

şekil örüntüsünü yorumlayarak daha sonraki adımlarda şeklin nasıl olması gerektiğini 

tahmin etmesi istenmekte, daha sonrasında elde ettikleri örüntüyle ilgili tahminlerini 

tabloya kaydederek matematiksel olarak fikirlerin, sürecin ve bağlantıların doğasını 

anlamlandırmaları beklenmektedir. En son olarak da öğrencilerden tahmin etmiş 

oldukları ilişkileri genelleyerek sembolik hale dönüştürmeleri ve ispatlamaları 

istenmektedir. Böylece görev tamamlanmış olacaktır. Tahmin etme, ilişki kurma, 

semboller ve ilişkileri kullanma, genellemeleri formüle etme (soyutlama ve 

sembolleştirme) gibi üst düzey cebirsel düşünme gerektiren beceriler yardımıyla görev 

tamamlanacağı için bunlar kategorinin en üst düzey bilişsel istem gerektiren “matematik 

yapma” türü görevleri olarak kodlanmıştır. Ö1 öğretmeninin sınıf uygulamalarında ise 

bu cebirsel görevin BİS’ i “ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem” türü olarak 

kodlanmıştır. Burada gerçekleşen bir kademelik düşüşün nedenleri incelenerek betimsel 

olarak sunulmuştur. Bu inceleme esnasında sınıfta öğretmen ve öğrencinin sergilediği 

bütün davranışlar ve iletişimi içerisine alan öğrenme ortamının gözden geçirilmesi 

önemlidir.  

 Ö1 öğretmeninin bu görevi sınıfta uygulamasının yazıya dökümü Şekil 4.4’de 

verilmiştir. Öğretmen ilk olarak Şekil 4.3 deki etkinliği tahtaya çizdi. Etkinlikte görülen 

basamakların her birini yapması için öğrencilerden istekli olanları tahtaya kaldırdı. İlk 

basamaklar öğrenciler tarafından kolaylıkla yapılmıştır. Genel kuralı yazma, sembolik hale 

getirme aşamasında sınıfta bir tartışma ortamı sağlamaktadır. Tartışma ortamı oluşturulurken 
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sosyal ortam kategorisinde verilen ve anlamlı öğrenme için gerekli olan sınıf içi normlardan 

başkalarının düşüncelerinin anlaşılmaya çalışıldığı, düşüncelere katılıp katılmama 

durumunun belirtildiği, anlaşılmayan düşüncelerin dile getirildiği ve düşüncelerin 

doğruluğunun sorgulandığı ortamların oluşturulması gibi normlar göz ardı edilmektedir. 

Öğretmen herhangi bir öğrencinin düşüncesini aldıktan sonra o düşüncenin doğru olup 

olmadığına kendisi karar vermektedir. Öğrenciden gelen açıklamaların yine öğrenci 

tarafından değerlendirilmesi ileri düzeyde bilişsel düşünmeye teşvik edici niteliktedir. 

Aşağıdaki sınıf gözlemine bakıldığında iki öğrenciden ayrı ayrı alınan ve görsel strateji 

kullanılarak yapılan yorumlamalardan sonra öğretmenin “Yok doğru, tamam mantığın 

doğru” şeklindeki söylemleri öğrencilerden gelen düşüncelerin doğruluğuna öğretmenin 

kendisinin karar verdiğini göstermektedir.  

   
  

Öğrenci: Öğretmenim burada yanlarda 3 er eşkenar dörtgen ve ortada 1 olmak üzere 
toplam 7 tane olacak. Burada ilk beş adım için aşağıdaki tabloyu doldurunuz 
diyor. Öğretmenim burada kaç tane şekil olduğunu saymamız gerekiyor. 
Birincide 7, ikincide ortada bir şekil arttığından 8, üçüncüde 9, dördüncüde 10 ve 
beşincide 11 olur.  

Öğretmen: Peki 30. adımda, (başka öğrenci kaldırdı) 
Öğrenci: Öğretmenim burada.. 
Öğretmen: (tahtada sorunun çözümü yapılan yeri işaret ederek) onun altına yaparsan iyi 

olur dedi. 
Öğrenci: Buradaki kural iki yandan üçer tane toplam 6 tane oluyor. Mesela 5. adımda 

yanlarda 3 er tane eşkenar dörtgenler 6 oluyor. Ortada kalan kısma da 5. adımda o 
kadar eşkenar dörtgen koyuyoruz. Ben burada 30. adımın şekil sayısını buldum. 
Çünkü ortaya 30 tane eşkenar dörtgen koydum yanlarda da 6 tane var. 

Öğretmen: Peki genel kural ne?  Tamam, 30 tane, arkadaşım diyor ki birinci adımda bir 
şekil var, ikinci adımda ortada 2 tane var, … 30 uncu adımda da 30 tane  ve 
yanlarda da 6 tane var. Toplam 36 tane. Doğrudur. Ama istediğimiz çözüm tarzı 
bu değil. Tamam, mantığı görmüş. Şimdi bu mantığa göre genel terimi yazabilir 
misin? 

Öğrenci: Yanlış olabilir. 
Öğretmen: Yok doğru, Tamam mantığın doğru. Şimdi genel terimi yazabilir misin?  
Öğrenci: Şey 
Öğretmen: n’ li bir şey yazıyorduk (Öğretmen diğer öğrenciye teşekkür ederek başka 

öğrenciyi kaldırdı ). 
Öğrenci: Ben bir şey söyleyecektim. 
Öğretmen: Duyamıyorum biraz yüksek sesle söyler misin? 
Öğrenci: Cevabı söyleyecektim? 
Öğretmen: Kaç cevabı söyle? 
Öğrenci: 36 ııı 
Öğretmen: Tamam doğru otur. (öğretmen öğrencinin cevabını açıklamasına izin vermedi. 

Açıklamasını isteyebilirdi) 
            Diğer bir öğrenciyi kaldırdı. 
Öğrenci:  7-1 + n       
Öğretmen: Burada 7’ den 1 çıkarırsak ne olur? O halde hem 7’ yi hem 1’ i yazmaya gerek 

var mı?  
Öğrenci: Tamam 7’ den 1 çıkarırsak 6 +n olur
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Öğretmen: Haa tamam. Teşekkürler. Bakın arkadaşlar, birinci adım kaç tane?  7. adımın 
kaç fazlası, 6. 2. adımda kaç fazla 6, 3. adımda kaç fazla 6. Ben genel terimi 
bulurken adımı ne ile gösteriyordum?  

Öğrenciler: n ile. 
Öğretmen: Kaçıncı adımı bulmam gerekiyordu?  O zaman n inci adımdaki şu miktar n’ 

nin kaç fazlası olacak? 
Öğrenciler: 6. 
Öğretmen: o zaman n+6 olacak demi? Bu benim neyimdi? Genel terimim.  İşte ben bunu 

bulduktan sonra ister bana 30 sorsun ister 60 ister 120’ yi. 30. adımda n yerine ne 
yazacağım? 30 u 30 +6= 36 tane şekil varmış. 

Şekil 4.4. Ö1 Öğretmeninin Sınıf Uygulamasından Örnek 

 
 

Öğrencilerin birbirlerinin düşüncelerini dinlemedikleri, diğer öğrencilerin 

açıklamalarının doğru ya da yanlış olmasına karar verilmediği, birbirine benzer 

düşünceler dile getiren iki öğrencinin art arda konuşmasından anlaşılmaktadır. 

Öğrencinin ilki “burada yanlarda 3’er eşkenar dörtgen ve ortada 1 olmak üzere toplam 

7 tane olacak. Burada ilk beş adım için aşağıdaki tabloyu doldurunuz diyor. 

Öğretmenim burada kaç tane şekil olduğunu saymamız gerekiyor. Birincide 7, ikincide 

ortada bir şekil arttığından 8, üçüncüde 9, dördüncüde 10 ve beşincide 11 olur”  

şeklinde yorumundan sonra diğer öğrenci ise “Buradaki kural iki yandan üçer tane 

toplam 6 tane oluyor. Mesela 5. adımda yanlarda 3’er tane eşkenar dörtgenler 6 

oluyor. Ortada kalan kısma da 5. adımda o kadar eşkenar dörtgen koyuyoruz. Ben 

burada 30. adımın şekil sayısını buldum. Çünkü ortaya 30 tane eşkenar dörtgen koydum 

yanlarda da 6 tane var”  şeklinde benzer yorumunu dile getirmektedir.  

Örnek olarak verilen cebirsel görevin uygulamasında BİS’in düşmesine neden 

olan diğer bir faktör de “muhakeme etme ve düşünme” olarak adlandırılan kategoride 

ortaya çıkan sorundur. Bu kategoride daha önce bahsedildiği gibi yüksek seviyede 

kurgulanan bir cebrisel görevin sınıfta uygulanması esnasında problem durumunun çok 

fazla açıklamalarla problem olmaktan çıkmasına engel olunarak, ipuçları ile öğrencinin 

problemin farkına varıp çözüme ulaşmasına olanak tanınması gerekliliği mevcuttur. 

Öğretmen, “7-1 + n”  şeklinde genel kuralı veren öğrencinin bu cevabı ne düşünerek 

verdiğini sorgulamak yerine direkt olarak işleme yönelmiş ve  “7’den 1 çıkarırsak ne 

olur?  O halde hem 7’yi hem 1’i yazmaya gerek var mı?” şeklinde öğrenciye soru 

yöneltmiştir. Öğretmen bir öğrenciden doğru cevabı aldıktan sonra görevle ilgili varılan 

sonuçla alakalı olarak tüm açıklamaları kendisi yapmaktadır.   



 85

Öğretmen: haa tamam. Teşekkürler. Bakın arkadaşlar, birinci adım kaç tane?  7, 
adımın kaç fazlası, 6. 2. adımda kaç fazla 6, 3. adımda kaç fazla 6. Ben genel 
terimi bulurken adımı ne ile gösteriyordum? 

Öğrenciler: n ile  
Öğretmen: Kaçıncı adımı bulmam gerekiyordu?  O zaman n inci adımdaki şu miktar 

n’nin kaç fazlası olacak? 
Öğrenciler: 6 
Öğretmen: O zaman n+6 olacak demi. Bu benim neyimdir. Genel terimim.  İşte ben 

bunu bulduktan sonra ister bana 30 sorsun ister 60 ister 120’yi. Niye 30. adımda n 
yerine ne yazacağım? 30 u 30 +6= 36 tane şekil varmış. 

 
Cebirsel düşünmenin bir parçası olan genelleme yapabilme becerisi öğrenciye 

kazandırılırken öğrencinin çaba harcaması için fırsat verilmelidir. Tüm açıklamaların 

öğretmenden geldiği sınıf ortamları anlamlı öğrenmeyi güçleştirecektir. 

Kısacası yukarıda tanımlanan cebirsel görevde öğrenciye genelleme yapabilme 

becerisinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için izlenen yolda 

sembolleştirme düzeyinin öğrenciye kazandırılmasında öğrencinin düşünmesini 

engelleyen faktörlerin; sınıf ortamında öğrencilerin birbirlerinin düşüncelerine dikkat 

ettiği ve düşüncelerin eleştirildiği bir tartışma ortamının oluşturulamaması ve öğrenciyi 

problem durumu hakkında düşünmeye sevk edecek ipuçlarının verilmemesi şeklinde 

olduğu düşünülmektedir. Öğrenciler şekil örüntüsü ile genel kural arasındaki ilişkiyi 

sezebilmektedir fakat matematiksel ifadeyi yazmakta zorlanmaktadırlar. Bu nedenle bu 

cebirsel görev sınıf uygulamasında bir kademe düşüş oluşarak Yüksek-İ olarak 

kodlanmaktadır.  

 

Sınıf Uygulamalarında, BİS’inde İki ve Üç Kademe Düşüş Görülen Cebirsel 

Göreve Örnek;  

BİS’nde, Ö2 öğretmeninde iki kademe ve Ö4 öğretmeninde üç kademe düşüşe 

neden olan aşağıdaki cebirsel görev için sınıf ortamlarını inceleyelim.  

 
Şekil 4.5. Ders Kitabı Sayfa 116’daki “Konuya Giriş” Cebirsel Görevi 
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Bu cebirsel görevde öğrencinin 64 kareye bir önceki karede bulunan buğday 

sayısı ile 2’nin çarpımının yerleştirilmesi istenmektedir. Öğrencinin, 64’üncü kareye 

geldiğinde 63 tane 2’nin yan yana çarpılması gerektiğini düşünerek 63 kere2’nin 

çarpımının yazımında mutlaka başka bir durum olduğunu sezebilmesi için kurgulanmış 

bir cebirsel görevdir. Öğrencinin burada farklı bir sayı sisteminin mevcut olabileceğini 

düşünmesi matematik yapma düzeyinde bilişsel istem gerektirmektedir. Bu cebirsel 

görevde de öğrenciden, tahmin etme, ilişkiler oluşturma, semboller ve ilişkileri 

kullanma, genellemeleri formüle etme (soyutlama ve sembolleştirme) gibi üst düzey 

cebirsel düşünme gerektiren becerileri kullanması beklenmektedir.  

Ö2 öğretmenin bahsedilen cebirsel görevi sınıfında uygulamasının yazıya dökümü 

Şekil 4.6’da verilmektedir.  

Öğretmen: Soruyu anladınız mı? Anlamadınız. Peki, B, soruyu okuyan kişi olarak   
sen anladın mı? 

B:Anladım. 
Öğretmen: Peki ne anladığını bize anlatır mısın?  
B: Öğretmenim satrancı yapan devrin şahı sormuş ne istiyorsun diye 1.de 1 istemiş 

2.de 2 istemiş 3.de 4 istemiş şah da bunu küçümsemiş neden? 
Öğretmen:  Sence peki gerçekleşebilir mi?  
B: Gerçekleşemez. 
Öğretmen: Peki neden? 
B: Şah gerçek değil ki… Burada küçümsemiş diyor. 
Öğretmen: Nasıl şah gerçek bir şey değil? 
B: Şah konuşamaz mesela. 
Öğretmen: Ha o yüzden yani? 
B: Bence olur. 
Öğretmen: Tamam hadi bir daha okuyalım. 
Öğretmen: Peki bakalım şimdi olabiliyor mu olamıyor mu? Şöyle diyelim. 1 için –   

orada bir kere yaptığımda bakalım- (kitaptan orada ne yaptığına bakıyor tahtaya 
yazdığını değiştirerek farklı bir şey yazmaya başlıyor)(1-2-4 diye gidiyor değil 
mi?) acaba nasıl ilerlemiş olabilir bu şekilde? ( birkaç kez silerek devam 
ediyor) 1, 2, 4 acaba nasıl ilerlemiş olabilir? 3 kişi mi? (parmak kaldıranlardan 
için?) 

Öğrenci: İki sonra ikinin iki katı. 
Öğretmen: Peki bir sonra gelen ne olur?  
Öğrenci: 8 olur. 
Öğretmen: Hmm peki öyle düşünüyorsunuz demek. Tamam, öyleyse şu tabloyu 

yapalım birlikte şunu dolduralım. Ve bugünkü konumuza başlamış olalım.Peki, 
konumuzun başlığı neydi? 

Öğrenciler: Üslü sayılar. 
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Şekil 4.6. Ö2 Öğretmeninin Sınıf Uygulamasından Örnek 

 

 

Öğretmen görevin uygulamasında soruyu öğrenciye okuttu ve hiç zaman 

vermeden direkt öğrencilerden yorum istedi. “Soruyu anladınız mı? Anlamadınız. Peki, 

B soruyu okuyan kişi olarak sen anladın mı?”  öğretmenin ifadesinden de anlaşılacağı 

gibi öğrencilerinin anlamadığını fark etti ancak bu anlamama durumunun neden 

kaynaklandığını irdelemedi. Öğrencilerin görevin üzerinde düşünmeleri için biraz 

zamana ihtiyaçları vardı. Görev için yeterince zamanın ayrılması, öğrenciye eksik ve ya 

fazla olduğu noktalarda zaman vermesi BİS için önemlidir.  

Sınıfa görevi tekrar okuttu. “Tamam, hadi bir daha okuyalım. Peki, bakalım şimdi 

olabiliyor mu olamıyor mu? Şöyle diyelim. 1 için –orda bir kere yaptığımda bakalım- 

(kitaptan orada ne yaptığına bakıyor tahtaya yazmaya başladığını değiştirerek farklı 

yazmaya başlıyor)(1-2-4 diye gidiyor değil mi) Acaba nasıl ilerlemiş olabilir bu 

şekilde?  

(birkaç kez silerek devam ediyor) 1, 2, 4   acaba nasıl ilerlemiş olabilir? 3 kişi mi? 

(parmak kaldıranlardan için?)” Bu okumadan sonra görevin tamamlanması ile ilgili 

tüm açıklamaları öğretmen kendisi yapmaktadır. Öğrenciler satranç tahtasının her bir 

karesine ne kadar buğday koyulması gerektiğini kendileri düşünerek ilişkilendirmeye 

varabileceklerdir. Öğretmen sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü kareye ne yazmaları 

gerektiğini belirtmektedir. Bu durum öğrencinin düşünerek problem durumuna hâkim 

olmasını engellemektedir. Cebirsel görev de yer alan problem durumuna açıklık 

getirilerek öğrencinin muhakeme etmesi ve düşünmesi engellenmektedir. Muhakeme 

etme ve düşünme ile ilgili kategorinin tanımında BİS’inde azalmaya neden olan faktör 

Öğretmen: Üslü sayılar aslında şu demek, doğal sayılarda bir sayının kendiyle 
tekrarlı çarpımını o sayının üssü olarak göstereceğiz tıpkı hani bundan önceki 
kümelerde görmüştük ya alt küme diye, bir kümenin alt kümesini bulurken ne 
yapıyorduk hatırlıyor muyuz? Bir önceki dersle ilişkilendirme yapalım; alt 
kümeyi bulurken ne yapıyorduk? Diyelim 3 elemanlı bir kümenin alt kümesini 
bulmaya çalışıyorduk ne yapıyorduk? Söyle Z, 

Z: 3 elemanlısı 2n yapıyorduk sonra 3 tane eleman varsa 3 tane 2’yi yan yana yazıp  
    çarpıyorduk.  
Öğretmen: 2 üzeri n’ den 2 üzeri 3 olacağından 8 diyorduk( tahtaya yazarak ifade 

ediyor). Öz alt küme sayısı 8’ den bir çıkarıyorduk (sınıftan 8 cevabı gelse de 
neden sekiz neden 7 diye irdeleme yaptırmamakta) hatırlayamadınız. Neden? ( 
sınıftaki sesler: benim aklıma geldi ama… Şimdi hatırladık…) (Öğrencilere 
yeteri kadar zaman vermiyor) neden yok muydun bu derste B? 

B: Vardım 
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burada görülmektedir. Öğretmen, öğrencilerine araştırmaya ve sınamaya dayalı, açık 

uçlu sorular yöneltmektense cevabı evet, hayır şeklinde olan yada hatırlamaya dayalı 

sorular yöneltmektedir. Örneğin “…bundan önceki kümelerde görmüştük ya alt küme 

diye, bir kümenin alt kümesini bulurken ne yapıyorduk hatırlıyor muyuz?”  “…alt 

kümeyi bulurken ne yapıyorduk? Diyelim 3 elemanlı bir kümenin alt kümesini bulmaya 

çalışıyorken ne yapıyorduk?”  hatırlamaya dayalı birkaç sorudur. Öğretmen üslü 

sayıları matematiksel yapısını göz ardı ederek öğrenciye kazandırmaktadır. Daha önceki 

derslerde öğrenciye üslü sayı kavramı kazandırılmadan bir kümenin altküme sayısının 

bulunması ile ilgili 2n şeklinde bir formül öğrenciye verilmektedir ve bu formül 

üzerinden üslü sayı yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Bir öğrencinin, öğretmenin 

hatırlamaya dayalı olarak sorduğu soruya verdiği cevap “3 elemanlısı 2n yapıyorduk 

sonra 3 tane eleman varsa 3 tane 2’yi yan yana yazıp çarpıyorduk.” şeklindedir. Bu da 

yukarıdaki yorumu desteklemektedir. Hâlbuki altküme sayısının bulunması ile ilgili 

formül üslü sayılardan ortaya çıkmaktadır. Öğretmenin bu şekildeki tavrı üslü sayıların 

kavramsal olarak öğrenilmesini güçleştirerek bu görevin mekanik bir düşünme şekliyle 

yerine getirilmesine sebep olmaktadır. Ö2 öğretmeninin sınıfında ders kitabında Yüksek-

M olarak kodlanan bu görevi uygulama şekli 2 kademe azalma ile Düşük-İ olarak 

kodlanmaktadır.  

Aynı görevin Ö4 öğretmeni tarafından sınıfta uygulanmasının yazıya dökümü 

Şekil 4.7’de verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil 4.7. Ö4 Öğretmeninin Sınıf Uygulamasından Örnek 

Tahtaya çıkan bir öğrenciye “ Üslü Sayılara Giriş” başlığını yazdırdı. 
 

Öğretmen: Sayfa 116. Peki efendim. Buyurun. 
Öğrenci: Tüm görevi okudu ( sınıftaki öğrenciler çok fazla konuşuyorlar) 
Öğretmen: Arkadaşlar bu arada hemen A4 kâğıdımızı çıkaralım. ( öğretmen diğer 

etkinliğe geçiş yaptı) Önce ikiye katlayalım. Tekrar bakın her seferinde 
katladığımızda. Biraz önceki sizce bu olay gerçekleşebilir mi? Ç. Birde siz 
okur musunuz? 

Ç:(Okumaya başladı.) Hindistan’da MS 570-600 yıllarında devrin şahı. 
Öğretmen: Evet milattan sonra 570- 600 yılları. 
Ç:Satrancı bulan kişiye ödül olarak ne istediğini sorar.  
Öğretmen: Evet satrancı bulan kişiye ödül olarak.. Kim veriyor o ödülü? 
Öğrenciler: Şah. 
Öğretmen: Evet. 
Ç: Bu kişi “ bulduğum bu oyunun birinci karesi için bir buğday, ikinci karesi için 2 
buğday, üçüncü karesi için 4 buğday istiyorum. Böylece her karede aldığım buğdayın 
2 mislini almış olacağım” der.  
Öğretmen: Evet o zaman şöyle birinci katta 2… şeklinde direkt diğer etkinliğe geçti.  
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 Ö4 öğretmeninin sınıf uygulaması incelendiğinde, öğrenciyi yüksek seviyede 

bilişsel olarak düşünmeye sevk eden hiçbir unsura rastlanmamaktadır. Ders kitabında 

verilen cebirsel görevin uygulanması için, öğrencinin görev üzerinde düşünüp yorum 

yapabilmeleri için zaman verilmemiştir. Cebirsel görev iki defa okunmasına rağmen, 

öğretmen öğrencilerinden üzerinde düşünerek yorum yapmalarını istememiştir. Cebirsel 

görev tahminde bulunma, ilişkilendirme yapma ve genellemeye gitme gibi cebirsel 

düşünme becerilerini içerecek şekilde kurgulanmasına rağmen öğretmen sınıfında bu 

cebirsel görevi yalnızca iki öğrenciye okutarak bütün bu becerileri kazandırmayı göz 

ardı etmektedir. Öğrencinin matematik yapma seviyesinde cebirsel düşünmesini 

gerçekleştirebilecek muhakeme etme ve düşünme, kavramla ilişkilendirme, farklı 

çözüm stratejilerine vurgu yapma ve görüşlerin paylaşıldığı, farklı görüşlerin 

değerlendirildiği ve bir matematiksel ifadenin doğruluğuna karar verdiren bir sınıf 

ortamının var olması ile ilgili hiçbir veri elde edilmemiştir. Bu yüzden Ö4 öğretmeninin 

ders kitabında Yüksek-M olarak kodlanan bu görev uygulama şeklinde 3 kademe 

azalma ile Düşük-E olarak kodlanmaktadır.  

 

 

4.2.Yedinci Sınıf Seviyesi İçin Bulgular 
 

Yedinci sınıf ders kitabında toplamda 363 adet cebirsel görev içerik analizine 

tabi tutulmuştur. Bu cebirsel görevlerden 5’i konuya giriş, 11’i etkinlik, 83’ü uygulama, 

49’u konu değerlendirme, 26’sı ünite değerlendirme ve 189’u da çalışma kitabında yer 

alan görevlerdir. Yedinci sınıf seviyesinde öğretim yapan Ö1 ve Ö4 öğretmenlerinin 12 

ve 11 ders saatleri gözlenmiştir ve bu gözlemden elde edilen veriler BİS’e göre analiz 

edilmiştir. İncelenen cebirsel görevlerin BİS’ lerine göre dağılımları Tablo 4.9’de 

verilmiştir. 
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Tablo 4.9. 
7. Sınıf Ders Kitabı ile Ö1 ve Ö4 Öğretmenlerinin Sınıf Uygulamalarındaki Cebirsel 
Görevlerin BİS’e göre Dağılımı. 
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BİS 
Ders kitabı Ö1 Ö4 

n  (%) n (%) n (%) 

Ezberleme  (Düşük-E) 6 (1,7) 3(  5) 3( 7) 
İlişkilendirmeye Dayanmayan 
Matematiksel Yöntem  (Düşük-İ) 

208 (57,3) 43( 69) 38 (88,3) 

İlişkilendirmeye Dayanan 
Matematiksel Yöntem       
(Yüksek-İ) 

132 (36,4) 16 ( 26) 2 ( 4,6) 

Matematik Yapma   
(Yüksek-M) 

17(4,7) 0 ( 0) 0 ( 0) 

Toplam 363 62 43 

n= cebirsel görev sayısı 

 

 

Tablo 4.9’da da görüldüğü gibi 7. sınıf matematik ders kitabında yer alan 

cebirsel görevlerin 149’u yüksek seviyede bilişsel düşünme gerektirmek üzere 

kurgulanmış olup cebir öğrenme alanı içerisine dahil olan görevlerin %41,1 lik bir 

kısmını göstermektedir. 214 adet cebirsel görev ise daha düşük seviyede bilişsel 

düşünme gerektirmek üzere kurgulanmıştır ve %59 luk kısmını oluşturmaktadır. 

Yedinci sınıf ders kitabında yüksek seviyede bilişsel istem gerektiren cebirsel görevler 

ile düşük seviyede bilişsel istem gerektiren cebirsel görevlerin bulunma yüzdeleri 

arasında ki farka baktığımızda düşük seviyede  bilişsel istem gerektiren cebirsel 
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görevlerin sayısının fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu 6. sınıf ders kitabına göre 

farklılık göstermektedir.  

Yedinci sınıf ders kitabında ezberleme türü olarak kodlanan cebirsel görevler 

Tablo 4. 10’da verilmektedir.  

 

Tablo 4.10.  
7. Sınıf Ders Kitabındaki “Ezberleme (Düşük-E)” Türü Cebirsel Görevler. 

 
Sayı Sayfa Cebirsel Görev Açıklama 

1 72 

6a-7b+9-2a cebirsel ifadesi veriliyor. Bu ifade de; 
a)Kaç tane terim vardır? 
b) Sabit terim hangisidir? 
c)2 ve 4. terimlerin katsayılarını ve bilinmeyenlerini 
yazınız. 
ç) Benzer terimler varsa hangileridir? 

 

2 73 

Terim, sabit terim, katsayı ile 
ilgili tanımların hatırlanıp 
doğru mu yanlış mı olduğuna 
karar verilmesini 
gerektirmektedir. 
 
 

3 Ç.k 92 

Bir koordinat sistemi çiziniz. Buna göre sıralı ikililerin; 
a) Apsis ve ordinatların pozitif sayılarla 
b) Apsis ve ordinatların negatif sayılarla  
c) Apsisin negatif, ordinatın pozitif sayılarla  
d) Apsisin pozitif, ordinatın negatif sayılarla, 

belirtildiği bölgeler koordinat sisteminin hangi 
bölgelerine karşılık gelmektedir.  

Koordinat sistemindeki bölge 
kuralının yeniden hatırlanarak 
kolaylıkla üstesinden 
gelinebilecek bir öğretim 
durumudur. 
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4 Ç.k 93 

Bu etkinlikte öğrenciye hesap 
makinesindeki iki tuşun 
kullanımı gösterilmektedir. 
Kavramla bir ilişkilendirme 
yoktur. 

 

 

7. sınıf ders kitabında ezberleme türü görevlere bakıldığında matematiksel 

kavramların tanımlarından yola çıkılarak kolaylıkla çözüme ulaşılabilecek cebirsel 

görevler olduğu görülmektedir. Örneğin 4. görevde doğrudaş noktanın tanımını bilen bir 

öğrenci doğrunun üzerinde iki nokta alarak bu noktanın yerlerini isimlendirmek 

suretiyle doğru çözüme kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu tür görevler öğrenilen ya da 

yeniden oluşturulan kurallar gerçekler ya da formüllerin altında yatan kavramlarla 

bağlantı kurdurmayan cebirsel görevlerdir.  

Ders kitabında cebir öğrenme alanı ile ilgili olarak 208 ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türü görev tespit edilmiştir. Bu tür cebirsel 

görevlerden farklı özellikler gösterenlerden seçilmiş olanlar Tablo 4.11’de 

verilmektedir.  

 
Tablo 4.11.  
7. Sınıf Ders Kitabındaki “İlişkilendirmeye Dayanmayan Matematiksel Yöntem (Düşük-
İ)” Türü Cebirsel Görevler. 

Sayı Sayfa Cebirsel Görev Açıklama 

1 69  

 
 

Öğrenciden öğrenmiş 
oldukları benzer terim 
ifadesini, cebirsel ifadelerde 
toplama ve çıkarma işlemini 
kullanarak verilen cebirsel 
ifadeyi en sade şekle 
getirmesi beklenmektedir. 
Öğrenciye verilen yönergeler 
açıktır ve altta yatan başka bir 
kavrama ulaşılmaya 
çalışılmamaktadır. 
Açıklamalar yalnızca 
prosedürleri tanımlamayla 
ilgilidir. 
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2 
72  

(4adet) 

x=-2 için, aşağıdaki cebirsel ifadelerin değerini bulunuz. 
a) (x-3)(x+2)   b) x(x-2)   
b)  x2(3/x)        ç) –x-(x-3) 

Cebirsel ifade kavramı 
içerisinde yer alan bilinmeyen 
terim ifadesinin yerine soruda 
verilen sayının direkt 
yazılarak çözüme ulaşılması 
istenmektedir. Algoritmiktir 
ve daha önceki 
deneyimlerden belli bir yol 
izlenmesi açıktır. 
 

3    72 
(2 adet) 

 
 

Modelleme yapılmış, belli bir  
yöntem izlenmesi 
örneklendirilerek 
istenmektedir. Yani öğrenci 
için gideceği yol belirlidir. 
Kullanılan yöntemin altında 
yatan anlam ya da kavram 
arasında hiçbir bağlantı 
yoktur. 

4 80 5x-4=6 denklemini çözünüz.  

Denklemin çözümüne 
ulaşılması istenmektedir. 
Bunun için izlenmesi gereken 
yollar önceki deneyimlerden 
ve açıklamalardan belirlidir. 

5 82 

Öğrenciden en sade eş değer 
bulunurken yapılan 
algoritmik işlemlerin doğru 
ve yanlış olduğuna karar 
vermesi beklenmektedir. 
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6 
 

157 

Doğrusal ilişki ile ilgili 
kavramlar hatırlanarak 
kolaylıkla üstesinden 
gelinebilecek bir öğretim 
durumudur. 

7 161 
Koordinat sisteminde köşe noktaları farklı bölgelerde olan 
bir kare çiziniz. Köşe noktalarına ait apsis ve ordinatların 
işaretleri hakkında ne söylenebilir? 

Koordinat sistemindeki 
bölgelerin işaretlerinin 
anımsanması için yapılan bir 
öğretim etkinliğidir. 
Kullanılan yol ya da 
yöntemin altında yatan 
kavramlar arasında hiçbir 
bağlantı yoktur. 

8 163 
(6 adet)  

Önceki dersteki açıklamalar 
ve deneyimlerden bu öğretim 

durumu ile ilgili izlenecek 
yollar açıktır. 

9 165 

Kartezyen koordinat sistemi 
ile ilgili kavramların 
hatırlanarak yargıya varılması 
gereken bir öğretim 
durumudur. 

10 165 

Aşağıdaki sıralı ikililerden hangisi  
y= -7x+11 doğrusu üzerinde değildir? 

a) A(0,5 , 7,5)   b) B( -0,5 ,14,5)  
c) C( 1,5 ,1,5)     d) D( 0,11) 

Önceki dersler ve 
deneyimlerden hangi yolun 
ve yöntemin izlenebileceği 
açıktır. 
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11 181 
(4 adet) 

Başarılı bir şekilde 
tamamlanması için sınırlı bir 
bilişsel beceriye gereksinim 
vardır. Neyin yapılmasına 
ihtiyaç duyulduğu ya da nasıl 
yapılacağı hakkında çok az 
belirsizlik vardır. 

 

 

İlişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü cebirsel görevlerde; 

semboller ve cebirsel ifadelerin anlaşılması, yerinde kullanılması ve bu ifadeler arasında 

algoritmik işlemlerin yapılması ile problem durumuna açıklık getirilebilmektedir. 

Yukarıdaki 9 sayılı cebirsel görevde matematiksel kavramların özelliklerinin 

hatırlanarak verilen ifadelerin doğru yada yanlış olduğuna karar verilmesi 

beklenmektedir. Verilen ifadelerde altta yatan kavramla ilişkilendirme yapacak şekilde 

bir yorum söz konusu değildir. Yalnızca koordinat düzleminde verilen bir noktanın yeri 

ve yapısı ile ilgili özelliklerin hatırlanması ile cebirsel görev sonuca ulaştırılabilir. 

Örneğin “A noktasının koordinatları (2,4)’tür” şeklinde bir yargının doğru ya da yanlış 

olduğuna karar verilirken koordinat düzleminde bir noktanın yerini tespit edebilmek 

için matematiksel ifadesinin hatırlanması gerekmektedir.  

7. sınıf ders kitabında yer alan bu tür cebirsel görevlerde dikkat çeken bir diğer 

özellik ise verilen görevde öğrencinin tamamlaması gereken işlem adımlarının açık 

olarak verilmesidir. Örneğin 1 numaralı görevde; 

  

bir cebirsel ifadenin en sade eş değerini bulurken izlemesi gereken işlem adımları ilk 

önce öğrenciye sunulmaktadır. Eş değer ifadeyi bulurken benzer terimlerle işlem 
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yapılması gerektiği dahi ifade edilmiştir. Bu durumda öğrencinin çözüme ulaşmak için 

izleyeceği yol görevde açık olarak ifade edilmektedir. 

 Ders kitabında benzer görevler yer almışsa kullanılacak yöntem daha önceki 

deneyimlerden açık olduğundan bu tür görevlerde Düşük-İ kategorisine dâhil 

edilmektedir. Örneğin Tablo 4.11’de 3 numaralı görev olarak verilen  

 

 
cebirsel görevinde ilk örneğin incelenmesi ile öğrenci problem durumunun üstesinden 

nasıl geleceğinin farkına vararak gidiş yollarını kolaylıkla tahmin edebilmektedir.  

7. sınıf ders kitabında ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü 

görevler kategorisine 132 görev dâhil edilmiş olup bu cebirsel görevlerden bazıları 

Tablo 4.12’de verilmektedir. Bu görevler belirlenirken farklı özellik gösterenlerden 

örnek seçilerek tabloya yerleştirilmiştir. 
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Tablo4.12. 
7. Sınıf Ders Kitabındaki “İlişkilendirmeye Dayanan Matematiksel Yöntem (Yüksek-İ)” 
Türü Cebirsel Görevler. 
 

Sayı Sayfa Cebirsel Görev Açıklama 

1 67  

 
 

Günlük hayatla ilişkilendirilerek 
bir problem durumu ortaya 
konulmuştur. Burada 
matematiksel kavramı öğrencinin 
anlamlandırabilmesi için 
öğrencinin içinde bulunacağı 
prosedüre odaklanılmıştır. Bir 
bitkinin bir günde uzama miktarı 
verilerek 6 hafta sonra ne kadar 
uzadığı sorulduğundan gün hafta 
kavramları ve uzunluk nicelikleri 
arasındaki ilişki ortaya koyularak 
çözüme ulaşılabilmektedir. 

2 80 

Kadir, 3a=18 denklemini çözebilmek için her iki 
tarafı 3 e bölmek gerektiğini Sezgin ise her iki tarafı 
1/3 ile çarpmak gerektiğini söylemektedir. Kimin 
doğru söylediğini açıklayınız.  

Denklemin çözümünde kullanılan 
ters işlem yaklaşımı kavramının 
anlamlandırılması ve 1/3 ile 
çarpma ve 3’ e bölme kavramlar 
arasındaki ilişkiyi 
anlamlandırılması 
beklenmektedir. Yani öğrenci, 
matematiksel kavramların 
derinlemesine anlaşılması için 
yöntem kullanımına 
odaklandırılmıştır. 

3 81  

Mehmet işe gitmek üzere yola çıkmış ve evinden 27,5 
m uzaklaşmıştır. Bu noktadan dakikada ortalama 55 
metre yürüyerek evinin 247,5 m uzağına varmıştır. 
Buna göre Mehmet, ilk bulunduğu noktadan bu 
noktaya kaç dakikada ulaşmıştır? 

Günlük hayatla ilişkilendirilmiş 
bir problem olup denklem 
kavramı ile ilişkilendirme söz 
konusudur. Yani denklem 
kurulurken ve denklemi çözerken 
belli bir seviyede bilişsel çaba 
harcanmaktadır. Öğrenci 
kullandığı yöntemin altında yatan 
kavramlar ile karşılaşma ihtiyacı 
hissetmektedir. 
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4 154 

Karmaşık ve algoritmik olmayan 
fikirleri, öğrencilerin 
matematiksel fikirlerin sürecin ya 
da bağlantıların doğasını 
anlamalarını ve açıklamalarını 
gerektirmektedir. 

5 160 
Dünya üzerinde bir yeri belirlemek için enlem ve 
boylamlar kullanılır. Enlem ve boylamı 0 olan bir yer 
varmıdır? Varsa neresidir? 

Öğrenciye orijin noktasını 
sezdirmek için günlük hayatla 
ilişkilendirilmiş bir sorudan yola 
çıkılmaktadır. Öğrenciler verilen 
bu cebirsel görevi başarılı bir 
şekilde tamamlayabilmek için 
gerekli olan yol ve ya yöntemin 
altında yatan kavramlar ile 
karşılaşma ihtiyacı 
hissetmektedirler. 

6 165 

Koordinat sisteminde çizilen çokgenin köşe 
noktalarının apsisi -1 ile çarpılıyor ve oluşan 
koordinatlara göre yeni bir çokgen çiziliyor. 1. 
çokgen ile 2. çokgen arasındaki ilişkiyi açıklayınız.  

Öğrencilerden matematiksel 
fikirler, süreç ve ya da 
bağlantıların doğasını anlamaları 
ve açıklamaları beklenmektedir. 

7 180 

Öğrencilerden tabloda verilen 
verilerden bir ilişki kurarak bu 
ilişkiyi matematiksel olarak 
göstermeleri istenmektedir. 

 

 

7. sınıf ders kitabından seçilen ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem 

türündeki cebirsel görevlerin genellikle çoklu gösterimlerden yararlanma, sembolleri ve 
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cebirsel ilişkileri kullanma gibi cebirsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik 

olduğu söylenebilir. Örneğin,  

 
cebirsel görevinde bir matematiksel ifadenin tablo, grafik ve denklem şeklinde ifade 

edilerek çoklu gösterim şeklinde sunulması amaçlanmaktadır. Bu görevi tamamlayan 

bir öğrencinin çoklu gösterimlerden yararlanma, cebirsel düşünme becerisini kazanması 

beklenmektedir.Yedinci sınıf ders kitabında bu tür görevler %36,4 oranında yer 

almaktadır. 

17 cebirsel görev ise matematik yapma türündedir. Bu görevler Tablo 4.13’de 

verilmektedir. 

 

Tablo 4.13.  
7. Sınıf Ders Kitabındaki “Matematik Yapma (Yüksek-M)” Türü Cebirsel Görevler. 
 

Sayı Sayfa Cebirsel Görev Açıklama 

1 67  

Cebirsel ifadelerin somut 
materyaller kullanılarak 
modellenmesi 
gerekmektedir. Öğrenci 
bu tür bir etkinlikle ilk 
defa karşılaşmakta ve iki 
cebirsel ifadenin 
toplanması kavramına 
ulaşmaya çalışmaktadır. 
Bunu yaparken de 
öğrenciden matematiksel 
kavramların, süreçlerin 
ve ilişkilerin doğasını 
açıklamaları 
beklenmektedir. Gözle 
görülebilir bir bilişsel 
çaba gerektirmektedir. 
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2 68 

Bu etkinlikte modelleme 
kullanılmaktadır, 
kullanılan modelin analiz 
edilmesi ve olası çözüm 
stratejileri geliştirmesi 
öğrenciden 
beklenmektedir. İki 
cebirsel ifadenin çarpım 
modeli somut bir 
materyalle verilerek bu 
modelden çarpımın 
cebirsel ifadesinin nasıl 
yazılması gerektiği 
beklenmektedir. Ayrıca 
model kullanmadan bu 
işlemin nasıl 
yapılabileceği sonucuna 
öğrencinin ulaşması 
istenmektedir. Görüldüğü 
gibi dikkate değer bir 
bilişsel çaba 
gerektirmektedir. 

3    70 

 

Bu etkinlikte modelleme 
kullanılmaktadır, 
kullanılan modelin analiz 
edilmesi ve olası çözüm 
stratejileri geliştirmesi 
öğrenciden 
beklenmektedir. İki 
cebirsel ifadenin çarpım 
modeli somut bir 
materyalle verilerek bu 
modelden çarpımın 
cebirsel ifadesinin nasıl 
yazılması gerektiği 
beklenmektedir. Ayrıca 
model kullanmadan bu 
işlemin nasıl 
yapılabileceği sonucuna 
öğrencinin ulaşması 
istenmektedir. Görüldüğü 
gibi dikkate değer bir 
bilişsel çaba 
gerektirmektedir. 
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4 72 
(4 adet) 

Modellerden 
yararlanılarak cebirsel 
ifadelerin toplamı 
kavramının 
benimsenmesi, 
içselleştirilmesi 
gerekmektedir. Belli 
seviyede bilişsel çaba 
gerektirir ve öğrencinin 
verilen problemi başarılı 
bir şekilde çözebilmesi 
için gerekli yol ve 
yöntemin temelinde 
yatan kavramsal fikirler 
ile karşılaşması 
gerekmektedir. 

5 74 

Konuya giriş kısmında 
sorulan problemin 
modellenerek açıklaması 
ve yorumlaması 
yapılarak çözümünün 
nasıl bulunabileceğine 
dair bir etkinliktir. 
Öğrenciler 6. sınıfta 
denklemde bilinmeyenin 
nasıl bulunabileceğini 
öğrenmektedir. 

 

 

7. sınıf ders kitabında matematik yapma türü görevler de genellemeleri formüle 

etme, modelleme ve ilişki kurma cebirsel düşünme becerilerini geliştirecek şekilde 

tasarlanmıştır. Örneğin,  
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cebirsel görevlerinde öğrencinin modellerden yararlanarak cebirsel ifadelerin toplamı 

altında yatan kavramlara ulaşmasını sağlayan unsurlar yer almaktadır. Öğrenciler, 

cebirsel ifadenin toplanmasını algoritmik olarak yapılandırdıkları gibi modellerden 

yararlanarak da cebirsel ifadelerin toplam ifadesine ulaşılabileceklerini görmektedirler. 

 7. sınıf ders kitabında yer alan cebirsel görevlerin incelenmesi sonucunda 

görevlerin hemen hemen yarısı oranında yüksek seviyede bilişsel istem gerektirdiği 

dikkat çekmektedir (%41,1). Bu durumda ders kitabının öğrencilerde genelleme yapma, 

modelleme, çoklu gösterimlerden yararlanma ve ilişki kurma gibi cebirsel düşünme 

becerileri kazandırmada yeterli olduğu söylenebilir.  

 7. sınıfta öğretim yapan Ö1 ve Ö4 öğretmeninin sınıf uygulamalarında yer alan 

cebirsel görevler incelendiğinde bu öğretmenlerin sınıf uygulamalarında çoğunlukla 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türünde görevleri kullandıkları 

Tablo 4.9’da görülmektedir (Ö1: %69; Ö2: %88,3). Matematik yapma türündeki cebirsel 

görevlere ise iki öğretmenin sınıf uygulamalarında da rastlanmamıştır. 7. sınıf ders 

kitabında düşük bilişsel istem gerektiren görevlerin bulunma yüzdeleri, sınıf 

uygulamalarında düşük seviyede bilişsel istem gerektirenlerin yüzdelerine oranla azdır 

(Tablo 4.9). Öğretmenlerin ders kitabından aldıkları cebirsel görevler ve bunların sınıf 

uygulamalarının BİS’e göre incelemeleri yapılarak Tablo 4.14’de bu görevler 

verilmektedir.  

  

Tablo 4.14.  
7. Sınıfa Öğretim Yapan Ö1 ve Ö4 Öğretmenlerinin Ders Kitabında Olup Sınıf Ortamına 
Getirdikleri Cebirsel Görevlerin BİS’leri. 

BİS 

Cebirsel 
Görev 

Ders 

kitabı 

 

Ö1 öğretmen 
 

Ö4 

öğretmen 
 

 

(s
(sayfa80) 

Yüksek-İ  

 

 

 

Düşük-İ 

 
 (sayfa 80) 

Düşük-İ  
 

Yüksek-İ 
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                                      (Sayfa80) 

Yüksek-İ  

 

 

 

Düşük-İ 

(Sayfa154) 

Yüksek-M  

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

(sayfa 154)  

Yüksek-İ  

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

Yüksek-İ  

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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                                  (Sayfa 154) 

 

                           (sayfa 156) 

Yüksek-İ  

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
                            (sayfa 156) 

Yüksek-M  

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 
                                  (Ç.K 89) 

Yüksek-İ  

 

 

 

 

Düşük-İ 
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                                  (Ç.K 89) 

Yüksek-İ  

 

 

 

Düşük-İ 

                              Sayfa(158) 

Yüksek-İ  

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 
Sayfa(162) 

Yüksek-İ  

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 Düşük-İ  Düşük-İ 
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(ÇK 93) 
 

 

Ö1 öğretmen sınıf ortamında ders kitabından hiçbir cebirsel görev kullanmamıştır. 

Farklı kaynaklardan yararlanarak derslerini yürütmektedir. Ö4 öğretmen ise sınıf 

ortamında uyguladığı 43 görevin 12’sini ders kitabından alarak sınıf ortamına 

getirmiştir. Bu görevlerden 9’unda 1 kademe düşüş yaşanırken 2’sinde ise iki kademe 

düşüş yaşanmaktadır. 1 cebirsel görevde ise bir kademelik bir yükselme söz konusudur.  

 

 cebirsel 

görevinde algoritmik işlemlere dayalı olarak x değerinin bulunması gerektiğinden 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü bir cebirsel görevdir. Ö4 

öğretmen sınıfında bu cebirsel görevi uygularken öğrencilerden bu denkleme uygun 

olan bir problem kurmalarını isteyerek bir denklemde x ile ilgili altta yatan kavramlara 

vurgu yapmak istemiştir. Bu durumda cebirsel görevde öğrenciden istenen bilişsel 

düşünme seviyesi artmaktadır. 

Ö1 öğretmenin cebir öğrenme alanı ile ilgili gözlemlenen 12 ders saatinde 

uygulamış olduğu öğretim görevlerinden hiçbirisinin ders kitabında yer almadığı 

görülmüştür. 7. sınıfta öğretim yapan bu iki matematik öğretmeninin sınıf ortamına 

getirmiş olduğu cebirsel görevlerin ders kitabından yararlanma ve ders kitabı dışından 

görevlerin alınmasına göre BİS analizleri Tablo 4.15’de verilmektedir.  
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Tablo 4.15 
7. Sınıf Ö1 ve Ö4 Öğretmenlerinin Ders Kitabından ve Ders Kitabı Dışından Sınıf 
Uygulamalarında Kullandıkları Cebirsel Görevlerin BİS’lerine göre Dağılımı. 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Ö1(
DK

)

Ö1(
DK

D)

Ö4(
DK

)

Ö4(
DK

D)

Düşük-E

Düşük-İ

Yüksek-İ

Yüksek-M

 

BİS 
Ö1(DK) Ö1(DKD) Ö4(DK) Ö4(DKD) 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ezberleme  (Düşük-E) 0 (0) 3 (5) 0 (0) 3 (10,7) 

İlişkilendirmeye Dayanmayan 
Matematiksel Yöntem  (Düşük-
İ) 

0 (0) 43 (69) 14 (93) 24 (85,7) 

İlişkilendirmeye Dayanan 
Matematiksel Yöntem  (Yüksek-
İ) 

0 (0) 16 (26) 1 (7) 1 (3,5) 

Matematik Yapma   
(Yüksek-M) 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Toplam 0 62 15 28 

 

Ö4 öğretmenin ders kitabı (DK) ve ders kitabı dışından (DKD) getirdiği 

görevlerin genellikle ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler 

olduğu görülmektedir. Ö4 öğretmeninin sınıf uygulamalarında ders kitabından 

yararlanarak kullandığı cebirsel görevlerin 14’ünde BİS’ler açısından düşüş meydana 

gelmektedir. BİS’de meydana gelen bu düşüşleri etkileyen sınıf ortamındaki faktörlerin 

dağılımı Şekil4.8’ de verilmektedir.  

 

 
Şekil 4.8. Ö4 Öğretmenin Uygulamalarında Kullandığı Cebirsel Görevlerin BİS’lerinde 

Düşüşe Sebep Olan Faktörlerin Dağılımı. 
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Öğretmenin ders kitabından yararlanıp sınıf ortamına getirmiş olduğu cebirsel 

görevlerin uygulanmasında BİS’lerinde düşüşe neden olan faktörlerden üç tanesi önemli 

bir yer tutmaktadır. Bunlardan ilki “görev için ayrılan zaman” dır. Bu faktör, Ö4 

öğretmenin sınıf uygulamalarında, ders kitabından alınarak sınıfta uygulanan tüm 

görevlerde BİS’ni düşüren faktör olarak görülmektedir. İkinci en sık rastlanan faktör 

muhakeme etme ve düşünme faktörüdür. Ö4 öğretmeninin sınıf ortamına genel olarak 

baktığımızda öğrencilerini derse katma yönünde çaba sarfetmektedir. Sırasıyla tüm 

öğrencilerini yazı tahtasında göreve katılmaya çıkarmaktadır. Bu faktörün en sık 

rastlanmasının sebebi ise derse ve göreve katılan öğrencilere öğretmen görevle ilgili 

sorularını sormaktadır fakat öğrencinin cevaplamasına fırsat vermeden kendisi cevabını 

vermektedir. Bu davranış genellikle gözlemlenmiştir.  

 Üçüncü en sık rastlanan faktör ise sosyal ortam ile ilgili olan unsurlardır. 

Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesinde, fikirlerin çekinmeden paylaşıldığı başkalarının 

düşüncelerinin anlaşılmaya çalışıldığı, düşüncelerin eleştirildiği, anlaşılmayan 

düşüncelerin dile getirildiği ve düşüncelerin doğruluklarının sorgulandığı ortamların 

oluşturulması gerekmektedir. Bu tür ortamların sınıf uygulamalarında oluşturulmaması 

da BİS’de düşüşe sebep olabilmektedir. 

Ö4 öğretmenin BİS’de 1 kademe ve 2 kademe düşüş meydana gelen sınıf 

ortamlarını inceleyerek bu faktörler açıklanmaya çalışılmıştır.  

 

Sınıf Uygulamalarında, BİS’inde Bir Kademe Düşüş Görülen Cebirsel Göreve 

Örnek. 

 

 
Şekil 4.9. Çalışma Kitabı Sayfa 89’ daki Cebirsel Görev 

 

 

 Ders kitabında yer alan bu cebirsel görevde ses dalgalarının 3 farklı ortamdaki 

hızları verilmektedir. Bu ortamlarda aldıkları yol miktarının karşılaştırılarak yani çoklu 
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gösterimlerinden yararlanılarak doğrusal bir ilişkinin altında yatan kavram ve 

anlamların öğrenci tarafından yapılandırılması planlanmaktadır. Dolayısıyla bu görev de 

öğrenci matematiksel kavramların ve fikirlerin daha derinden anlaşılmasını geliştirmek 

için işlem adımlarını kullanmalıdır. Bundan dolayı ders kitabındaki şekli ile 

ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü görev kategorisine dahil edilmiştir.  

 Ö4 öğretmenin bu cebirsel görevi sınıfında uygulamasının yazıya dökümü Şekil 

4.10’da  verilmektedir. 

Ses dalgaları farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Bu hız, havada 340 m/sn, suda 
1450 m/sn, çelikte 5050 m/sn dir. Ses dalgasının bu ortamlarda yayılırken aldığı yol mile 
geçöen süre arasındaki ilişkinin denklemini yazınız. Bu ilişki doğrusal mıdır? 

Sorusunun uygulaması sınıfta yapıldı.  
Öğretmen: Ses dalgaları farklı ortamlarda farklı hızlarla yayılır. Bu hız, havada 340 
m/sn. yıldırım çarpmasından biliyoruz değil mi? suda 1450 m/sn. Suda daha mı 
hızlı hava damı hızlı çocuklar. Hangisinde daha hızlı? Evet, sesin hızı hangisinde 
daha hızlı? Hava damı suda mı? 
Öğrenciler: Havada,  suda 
Öğretmen Suda 1450 m/sn diğeri 340 m/sn  
Öğrenci: suda daha hızlı değil mi? 
Öğretmen: Evet suda daha hızlı gidiyor değil mi? 
Öğrenci: Ama normalde havada daha hızlı değil mi? 

Öğrenci: Hayır suda  
Öğrenci: Havada en yavaş sonra su sonra da katılar. 
Öğretmen: Su titreşimleri. Evet çelikte daha hızlı. Ses dalgaları bu ortamlarda yayılırken. 

Telefon kabloları çelikle mi oluyor acaba? Gerçi telefonlar artık biliyorsun cep 
telefonları da ev telefonları da şehir içinde telli ama ondan sonra ne yapıyor? 
Uyduya gitmiyor mu? Uydu yayınıyla geliyor.  Geçen süre arasındaki ilişkinin 
denklemini yazınız. Bu ilişki doğrusal mıdır? Evet, arkadaşlar doğrusal mıdır? 
Zaman arttıkça yol artmaz mı? Zaman azaldıkça yolda azalmaz mı? O zaman bu 
doğrusal olur mu? Evet olur. 
Şimdi arkadaşlar bizim doğru denklemimiz neydi? Geçen görmüştük. Bir şöyle 
vardı. ax+by+c=0 birde bunun sade halini göstermiştim. Y=mx+n bu orjinden 
geçmez. Merkezden geçmeyen doğrudur bu. Birde orjinden geçen,  n sabit sayısı 
varsa orjinden geçmez. Bir de y=mx katsayı şeklinde olan var. Şimdi bizim şu 
doğrumuz orjinden geçer mi? yani merkezden geçer mi? Başlangıçta 0 dan 
başladığı için orjinden geçiyor. Başlangıçta bir değer yok. Onun için y eşittir. 
Arkadaşlar bizim burada denklemi nasıl yazarız. Birine yol göstereceğiz diğerine 
zaman. Şimde şöyle bir grafik çizersek y sesin aldığı yol. x ise zaman olsun 
(t).şimdi bizim birim zamanda yani bir saniyede ne kadar yol alıyor? Bir durumu 
yapsak diğerleride aynı değilmi? Ne kadar yol alıyor? 340 havada aldığuı miktar. 
Şimdi denklemi nasıl kurabiliriz? 2sn de ne kadar alır?  

Öğrenci: 2 çarpı 340 
Öğretmen: y eşittir ne yazacağız?  2 saniyede 340 ın 2 katı değilmi? 2 çarpı 340. O zaman 

formül olarak ne yazabiliriz? Aldığı yol y= 340.x diyebilir miyiz? Bu formül olur 
mu? 
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Şekil.4.10 Ö4 Öğretmenin 7. Sınıf Uygulamasından Örnek 
 

 
Ö4 öğretmen sınıfında öğrencilerin görev üzerinde uğraşmaları için zaman 

tanımamaktadır. Öğrencilerine görevi tamamlarken sorular yöneltmektedir fakat 

sorularının cevabını almak için öğrenciye zaman vermemektedir. Örneğin öğretmenin 

konuşmasından alınan “Geçen süre arasındaki ilişkinin denklemini yazınız. Bu ilişki 

doğrusal mıdır? Evet, arkadaşlar doğrusal mıdır? Zaman arttıkça yol artmaz mı? 

Zaman azaldıkça yolda azalmaz mı? O zaman bu doğrusal olur mu? Evet, olur.” 

şeklindeki bir ifadede öğretmen sorularını arka arkaya tekrarlamaktadır ve öğrenciye 

cevaplaması için süre tanımamaktadır. Buda öğrenciden istenen bilişsel düşünmenin 

seviyesini azaltmaktadır.  

Bu görevde BİS’i düşüren diğer bir faktör ise öğrencinin muhakeme etmesi ve 

düşünmesi ile ilgili kategoriye dahil olabilecek durumlardır. Bu kategorinin açıklaması 

daha önce yöntem bölümünde verilmiştir. Öğretmen sürekli olarak kendisi açıklama 

yaparak öğrenci için problem durumunu ortadan kaldırmaktadır. Örneğin; 

Öğretmen: Şimdi arkadaşlar bizim doğru denklemimiz neydi? Geçen görmüştük. 

Bir şöyle vardı. ax+by+c=0 birde bunun sade halini göstermiştim. Y=mx+n bu 

orjinden geçmez. Merkezden geçmeyen doğrudur bu. Birde orjinden geçen,  n sabit 

sayısı varsa orjinden geçmez. Bir de y=mx katsayı şeklinde olan var. Şimdi bizim şu 

doğrumuz orjinden geçer mi? yani merkezden geçer mi? Başlangıçta 0 dan başladığı 

için orjinden geçiyor. Başlangıçta bir değer yok. Onun için y eşittir. Arkadaşlar bizim 

burada denklemi nasıl yazarız. Birine yol göstereceğiz diğerine zaman. Şimde şöyle bir 

grafik çizersek y sesin aldığı yol. x ise zaman olsun (t).şimdi bizim birim zamanda yani 

bir saniyede ne kadar yol alıyor? Bir durumu yapsak diğerleride aynı değilmi? Ne 

kadar yol alıyor? 340 havada aldığı miktar. Şimdi denklemi nasıl kurabiliriz? 2sn de ne 

kadar alır?  

Öğrenciler: Olur 
Öğretmen: Olur. Bu orjinden geçen bir doğrudur. Çünkü başlangıçta bir değeri yok. 

Başlangıçta mesela şu kadar var deseydi. Mesela şurada başlangıçta 24 var (bir 
önceki soruyu işaret ederek) o nedenle y=mx+n şeklinde oluyor. Bu orjinden 
geçiyor. y=mx oluyor.  m burada eğimdir( grafikte doğruyu gösterdi). Eğimi oldukça 
dik gelen bir doğru. İkinci denklemi bulalım. Suda olanın denklemi nedir? Y=1450x 
dir. Çeliktekini de yaz çelikte ise   
y= 5050x dir. Hızı görmediniz mi? Hızı bulmak için ne yapıyorduk yol bölü saniye. 
Buradan da çekerseniz. Hız eşittir yol bölü zaman. Birimide m/sn dir.  
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Öğrenci: 2 çarpı 340 

Öğretmen: y eşittir ne yazacağız?  2 saniyede 340 ın 2 katı değilmi? 2 çarpı 340. 

O zaman formül olarak ne yazabiliriz? Aldığı yol y= 340. x diyebilir miyiz? Bu formül 

olur mu? 

Öğrenciler: Olur. 

sınıf içi konuşmasından da anlaşıldığı gibi, öğretmen öğrencilerine sorular sormaktadır 

fakat sorduğu soruların açıklamalarını kendisi yapmaya devam etmektedir. Bu durum 

cebirsel görevin sınıfta uygulamasını mekanik bir forma dönüştürmektedir. Öğrencilerin 

yalnızca dinleyerek matematiksel kavramları anlamlı olarak öğrenmeleri beklenemez. 

Dolayısıyla öğrencinin görev üzerinde düşünmesi, fikir üretmesi ve fikirlerini sınıfta 

diğerleri ile paylaşması anlamlı öğrenmede önemli olduğundan üst düzey bilişsel istem 

gerektirecek bir sınıf ortamında bu davranışların gerçekleştirilmesi önem arzetmektedir.  

 

Sınıf Uygulamalarında, BİS’inde İki Kademe Düşüş Görülen Cebirsel Göreve 

Örnek. 

 

 
Şekil 4.11.7. Sınıf Çalışma Kitabında Yer Alan Cebirsel Görev 

 

Şekil 4. 11’de yer alan cebirsel görevde öğrenciden tabloda verilen değerler 

arasındaki ilişkinin ne olduğu ve bunların açıklaması beklenmektedir. Yani öğrencilerin 

matematiksel kavramların süreçlerin ya da ilişkilerin doğasını anlamalarını ve 

açıklamalarını gerektiren bir cebirsel görevdir. Bu nedenle de ders kitabında yer aldığı 

şekli ile matematik yapma türü görevler kategorisine dâhil edilmiştir. 

Yukardaki cebirsel görevin sınıf uygulamasının yazıya dökümü Şekil 4.12’de 

verilmiştir.  
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Şekil 4.12. Ö4 Öğretmenin BİS’de İki Kademe Düşüş Olan Cebirsel Görevin Sınıf 
Uygulaması. 

 

 

 Öğretmenin cebirsel görevi sınıfında uygularken öğrencilere düşünmeleri için 

zaman vermediğini bu sınıf içi uygulamada da görüyoruz. Sınıf içi uygulamalarda 

sıklıkla rastlanan faktörlerden “görev için ayrılan zaman”, “muhakeme etme ve 

düşünme” ve “sosyal ortam” kategorilerinin gereklerinin sağlanması ile ortaya çıkan 

faktörler bu cebirsel görevin uygulanması esnasında da ortaya çıkmıştır. Sosyal ortam 

kategorisinde fikirlerin paylaşılması unsuru sağlanmaktadır fakat fikirlerin 

doğruluğunun tartışılması sınıf ortamında mümkün olmamıştır. Yalnızca bir öğrencinin 

fikri alınmış ve öğretmen de fikrin doğruluğu için onay vermiştir.   

 Sınıf ortamına getirilen cebirsel görevlerden birinin BİS’inde yükselme 

görülmüştür. Bu cebirsel görev yedinci sınıf seviyesine öğretim yapan Ö4 öğretmenin 

sınıf ortamında uyguladığı görevdir. Şekil 4.13’de bu görev ve sınıf uygulamalarının 

yazıya dökümü verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğretmen: Dördüncü sorumuzda diyorki sıcaklık saat 6 da 5 derece saat 9 da 12 derece 
olmuş, saat 12 de 13 derece, saat 15 de 10 derece. Ne yapmış sıcaklık düşmüş,  
burada bizden ne isteniyor? Aşağıdaki tabloda 25 Nisan 2006 tarihinde Eskişehirde 
bazı saatlerde ölçülen hava sıcaklıkları verilmiştir. Tabloya göre; hava sıcaklığı ile 
zaman arasında doğrusal bir ilişki varmıdır?  

Öğretmen: İlişki kurabiliyormuyuz?  
Öğrenci: Öğretmenim kuramayız. Çünkü verilerde doğrusal bir iniş ya da çıkış yok. Çok 

dağınık. 
Öğretmen: Çünkü burada örüntü yok. Kendi haline başıboş olarak iniş çıkış var. Peki 

teşekkür ederim. 

3,4.x=73,1 
Öğretmen: Arkadaşlar bu ifade nedir? buna uygun bir problem cümlesi söyleyebilir misiniz?  

(soruyu tekrarladı). Sözel olarak söyleyelim. Buyrun? 2 kişi mi söyleyebiliyor? Evet  
yok mu? (parmak kaldırmayan öğrencilerden birini kaldırdı) Deniz söyle bakalım. Evet 
 ne diyebiliriz?  
(öğrenci cevap veremeyince başka bir öğrenciyi tahtaya kaldırdı.) 

Öğrenci: Aklımdan tuttuğum sayıyı üç onda dört ile çarptığımda yetmiş üç tam onda bir 
oluyor.  
Öğretmen: Çok güzel. Buyrun? 
Öğrenci: Arkadaşımın yaşının, Ahmet’in yaşının üç tam onda dördü yetmiş üç tam onda  

bir ediyorsa… 
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Şekil 4.13. Ö4 Öğretmenin BİS’i Artırarak Sınıfında Uyguladığı Cebirsel Görev. 

 

Ders kitabında verilen 3,4.x=73,1 denkleminin çözümü algoritmik işlemlerle doğru 

cevabı buldurmaya yönelik bir cebirsel görevdir. Algoritmik işlemler ile görev 

tamamlanabiliyorsa düşük BİS olan ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem 

kategorisi içerisine alınmaktadır. Sınıf uygulamasına bakıldığında Ö4 öğretmenin bu 

denklemi ifade edecek bir problem kurmalarını istemesi öğrencinin denklem ifadesinin 

altında yatan kavram ile ilişkilendirme yapmasına olanak tanımaktadır.  

 

4.3. Sekizinci Sınıf Seviyesi için Bulgular 
 

8. sınıf ders kitabında toplam olarak 458 cebirsel görev analize dahil dilmiştir. 

Bunların 7’si konuya giriş kısmında,  15’i etkinlik, 142’si uygulama, 42’si konu 

değerlendirme ve 31’i ünite değerlendirme kısımlarında yer alan cebirsel görevlerdir. 221 

görev ise çalışma kitabında yer almaktadır. Sekizinci sınıf seviyesinde Ö1, Ö2 ve Ö4 

öğretmenlerinin bir sınıfı gözlenmiştir. Ders kitaplarında yer alan ve sınıf 

Öğretmen: Arkadaşımın yaşı kaçtır? Yalnız yaş da olabilir. Ama Berkay’ ın ifadesi daha
uygun.  
Evet buyrun? 

Öğrenci: Ahmet’ in boyunun 3.4 katı 73.1 ise, Ahmet’ in boyunun uzunluğu ne kadardır? 
Öğretmen: Evet öyle yazabiliriz. (Hem sınıftaki öğrenciler hem de tahtadaki öğrenci yazıyor) 

Yaşar’ ın boyunun üç tam onda dört katı yetmiş üç tam onda bir birim ise Yaşar’ ın  
Boyunun uzunluğunu bulunuz? Burada denklem zaten hazır. Ne yapacağız?  Arkadaşlar 
şimdi burada her iki tarafı 3.4’ e bölersem olur mu? Olur değil mi? 3.4 ler gider ve x
yalnız kalır. Diğer tarafta ondalık sayıyı ondalık sayıya bölerken ya her iki tarafı  
10 ile çarpabiliriz ve virgül gider ya da size daha kolay bir yol olarak; 

73173.1
10

=  ve  
343.4
10

= yazabiliriz. Burada da aynı yere varacağız aslında 10 ile 

çarpmış gibi olacağız.

731
731 1010 .34 10 34

10

x = =  ,Birinci kesir aynen kalıyor, ikinci kesir 

ters çevrilip çarpılıyor. 10’ lar da gider. Böylece
731
34

x = olur. (731 sayısını 34’ e tek 

tek böldü. Bu arada bu soruyu çözmesi için bir öğrenciyi tahtaya kaldırmıştı ancak 
başından beri soruyu kendisi çözdü.) 

Öğrenciler: Tam çıkmıyor hocam.  

Öğretmen: 
17 121 21 21.5
34 2

x = = =  olur. Bu bebek birinin boyu değil mi birimi cm olsa?. 

Neyse burada sorunuz var mı, anlatamadığım, eksik olan bilgi var mı? ne yapıyor 
? K t l h iki t f d d i bölü ? E d d t k di
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uygulamalarında öğretmenlerin sınıf ortamına getirmiş oldukları cebirsel görevlerin BİS’e 

göre analizinin sonuçları Tablo 4.16’da verilmektedir.   

 

Tablo 4.16 
 8. Sınıf Ders Kitabı ile Ö1, Ö2 ve Ö4 Öğretmenlerinin Sınıf Uygulamalarındaki Cebirsel 
Görevlerin BİS’e  göre Dağılımı. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ders kitabı Ö1 Ö2 Ö4

Düşük-E

Düşük-İ

Yüksek-İ

Yüksek-M

 
 

BİS 
Ders kitabı Ö1 Ö2 Ö4 

n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ezberleme  (Düşük-E) 15(%3,3) 5 (5) 0 (0) 0 (0) 

İlişkilendirmeye Dayanmayan 
Matematiksel Yöntem  (Düşük-İ) 

269(%58,7) 84 (87,5) 33 (82,5) 54 (100) 

İlişkilendirmeye Dayanan 
Matematiksel Yöntem  (Yüksek-İ) 

157(%34,3) 7(7,3) 4 (10) 0 (0) 

Matematik Yapma 
(Yüksek-M) 

17(%3,7) 0 (0) 3 (7,5) 0 (0) 

Toplam 458 96 40 54 

  n = cebirsel görev sayısı  
 
 Tablo 4.16’ya baktığımızda 8. sınıf ders kitaplarında cebirsel görevlerin %38’ i 

yüksek seviyede bilişsel istem gerektirmektedirler (Yüksek-İ, %34,3; Yüksek-M, %3,7). 

Düşük seviyede bilişsel istem gerektirenler ise %62 oranındadır ( Düşük-E, %3,3; 

Düşük-İ, %58,7).  

Ders kitabında ezberleme türü 15 cebirsel görev tespit edilmiştir. Bu cebirsel 

görevler Tablo 4.17’de verilmektedir.  
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Tablo 4.17.  
8.Sınıf Ders Kitabındaki “Ezberleme (Düşük-E)” Türü Cebirsel Görevler 

 
Sayı Sayfa  Cebirsel görev Açıklama 

1 91 
(6 adet) 

Özdeşlik formülünden 
yararlanarak bir ifadenin eşitinin 
yazılması beklenmektedir. 
Kuralların formüllerin 
hatırlanması gerekmektedir. 

2 91 
(4 adet) 

Özdeşlik formüllerinin 
hatırlanarak eksik olan sayı veya 
terimleri tamamlaması 
istenmektedir öğrenciden. 

3 113 

Pascal üçgeni kuralı öğrencilere 
daha önce verildi. Bu gerçek 
hatırlanıp kolaylıkla çözülebilir. 

4 
Ç.K. 
60  

(4adet) 

Özdeşlik ve denklem tanımı göz 
önüne alınarak aradaki fark 
açıklanabilir. Daha önceki 
deneyimlerden ve dersteki 
açıklamalardan kolaylıkla 
söylenebilir. 

 

 8. sınıf ders kitabındaki ezberleme türü görevlere bakıldığında bu görevlerin, 

kuralların ve tanımların hatırlanarak kolaylıkla başarılabilen görevler olduğu 

söylenebilir. Ayrıca ders kitabında açıklamaları daha önce yer almış olan görevlerde bu 

kategoriye dahil edilmişlerdir.  

 

 İlişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler 8. sınıfın ders 

kitabında 269 olduğu tespit edilmiştir. Tüm cebirsel görevlerin %58,7’sini 
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kapsamaktadır. Bu kategoriye dahil edilen görevlere birkaç örnek Tablo 4.18 de 

verilmektedir.  

 

Tablo4.18. 
8. Sınıf Ders Kitabındaki “İlişkilendirmeye Dayanmayan Matematiksel Yöntem(Düşük-
İ) ” Türü Cebirsel Görevlere Örnekler 

 
Sayı Sayfa  Cebirsel görev Açıklama 

1 88 İlk terimi 2, ortak farkı 5 olan bir aritmetik dizinin 6. 
Terimi kaçtır? 

Aritmetik dizi kavramının 
tanımının direkt 
uygulanması ile elde 
edilebilecek bir cebirsel 
görevdir.  

2 94 
(8 adet) 

 

Algoritmiktir. Belli bir yol 
yada yöntem izlenmesi 
önceki deneyimlerden ve ya 
açıklamalardan bellidir 

3 98 
(6adet) 

Belirli bir yol ya da yöntem 
izlenmesi önceki 
deneyimlerden ve 
açıklamalardan belirlidir. 
Sınırlı bir bilişsel çaba 
gerektirir. 

4 99 

 

Doğru cevabı buldurmaya 
yönelik bir öğretim 
durumudur ve başarılı bir 
şekilde tamamlanması için 
sınırlı bir  
bilişsel beceri gerektirir. 
Neyin  
yapılmasına ihtiyaç 
duyulduğu ve nasıl 
yapılacağı hakkında çok az 
bir belirsizlik vardır. 

5 112 
(3 adet) 

   Aşağıdaki denklemleri çözünüz. 
a) 2x+y=3   b) a+3b=8 c) 2k-3=2n 

x+2y=12      2b-a=12    2n-k=7 

Algoritmik işlemler yaparak 
denklemin çözümüne 
kolaylıkla gidilir. Ayrıca 
izlenmesi gereken yol yada 
yöntem önceki 
deneyimlerden yada 
açıklamalardan elde 
edilebilmektedir. 

6 196 

 

x in önündeki katsayının 
eğimi belirttiğini daha önce 
öğrenen öğrenci kolaylıkla 
çözüme ulaşabilir. 
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7 203 
(5 adet) 

 

Çözüm kümeleri verilmiş 
olan eşitsizliklerin bulunup 
eşleştirilmesi istenmektedir. 
Gidilecek yol yada yöntem 
önceki derslerdeki 
açıklamalardan ve 
deneyimlerden açıktır. 

 

İlişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler genellikle 

algoritmik işlemler ile tamamlanan, çözüm için altta yatan kavramların öneminin 

olmadığı ve doğru cevabın daha önemli olduğu görevlerdir. Ayrıca ders kitabında daha 

önce benzer bir görev var ise bu görevlerde ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel 

yöntem türü cebirsel göreve dahil edilmiştir. Örneğin 8. sınıf ders kitabı sayfa 112 de 

yer alan  

         “ Aşağıdaki denklemleri çözünüz. 
a) 2x+y=3      b) a+3b=8             c) 2k-3=2n ” 

x+2y=12        2b-a=12                2n-k=7 

cebirsel görevlerinde denklem çözme algoritması kullanılarak kolaylıkla doğru çözüme 

ulaşılabilecektir. Dolayısıyla algoritmik işlemlerden yararlanıldığı için ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türü görev olarak kodlanmıştır. 

 Ders kitabında 157 cebirsel görevde ilişkilendirmeye dayanan matematiksel 

yöntem türü görev kategorisinde yer almaktadır. Bu tür görevlere örnekler Tablo 

4.19’da verilmektedir.  

 

Tablo4.19.  
8. Sınıf Ders Kitabındaki “İlişkilendirmeye Dayanan Matematiksel Yöntem (Yüksek-İ)” 
Türü Cebirsel Görevlere Örnekler 

Sayı Sayfa  Cebirsel görev Açıklama 

1 88 

Şekil örüntüsünden sayı örüntüsüne 
ulaşarak bir genellemeye varılması 
istenmektedir. Belirli bir seviyede 
bilişsel çaba gereklidir. Ayrıca 
öğrencilerin bu öğretim durumunu 
başarılı bir şekilde yapabilmeleri için 
yol ve yöntemin temelinde yatan ve 
anlamalarını geliştirecek olan 
kavramsal fikirler ile karşılaşma 
ihtiyacı hissederler. Ürettikleri 
fikirleri açıklamaları istenmektedir. 
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2 91 

Öğrenciler Pisagor bağıntısını daha 
önceden bilmektedirler fakat 
buradaki görsel diyagram ve şekil 
kullanılarak bağlantılar kurulması ve 
anlamlandırmanın gelişmesi 
beklenmektedir. 

3 94 

Öğrencinin modelleme yaparak 
çarpanlara ayırma işlemini 
somutlaştırması ve altta yatan 
kavramla ilişkilendirmesi 
beklenmektedir. 

4 98 

a sayısının bulunması için tahminde 
bulunma farklı çözüm yolları önerme 
şeklinde bilişsel süreçlerden 
geçmeleri gerekmektedir. Temel 
teşkil eden kavramlarla ilgili 
anlaşılmayan sınırlı-sığ algoritmalara 
karşın temel kavramsal fikirler ile 
yakından bağlantı kurduran daha 
genel ve geniş kapsamlı prosedürleri 
takip etmek için aleni ve ya dolaylı 
gidiş yolları önerme. 



 119

5 99 

Öğrencilerde en sık karşılaşılan 
yanılgılara gönderme yaptığı için bu 
cebirsel görevi başarmak için belirli 
bir seviyede bilişsel çaba gereklidir. 
Öğrenciler verilen bir cebirsel görevi  
başarılı bir şekilde 
tamamlayabilmeleri için gerekli yol 
ve yöntemlerin temelinde yatan ve 
anlamalarını geliştirecek kavramsal 
fikirler ile karşılaşma ihtiyacı 
hissederler. 

6 112  

Günlük hayatla ilişkilendirilmiş bir 
cebirsel görev olup problem 
denkleminin kurulması ve daha 
sonrasında çözüme gidilmesi belirli 
seviyede bilişsel çaba gerektirir. 
Genel prosedürler takip 
edilebilmesine rağmen körü körüne 
takip edilmezler. Öğrenciler verilen 
bir görevi başarılı bir şekilde 
tamamlayabilmeleri için gerekli yol 
ve yöntemlerin temelinde yatan ve 
anlamalarını geliştirecek kavramsal 
fikirler ile karşılaşma ihtiyacı 
hissederler. 

7 196 

Eğim ve doğru denklemi  ve 
tamsayılar  arasında ilişkilendirme 
yaparak kavramın daha derin 
seviyelerde geliştirilmesine olanak 
tanımaktadır. 

8  203 

Belirli seviyede bilişsel çaba 
gerektirir. Genel prosedürler takip 
edilebilmesine rağmen körü körüne 
takip edilmezler. Öğrenciler verilen 
bir görevi başarılı bir şekilde 
tamamlayabilmeleri için gerekli yol 
ve yöntemlerin temelinde yatan ve 
anlamalarını geliştirecek kavramsal 
fikirler ile karşılaşma ihtiyacı 
hissederler. 
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8. sınıf ders kitabında da bu tür görevler çoklu gösterimlerden yararlanma, 

sembolleri ve cebirsel ilişkileri kullanma gibi cebirsel düşünme becerilerinin 

gelişmesini sağlayıcı görevlerdir.  

Matematik yapma türü görevler ise 8.sınıf ders kitabında 17 adet tespit 

edilmiştir. Bu cebirsel görevler ve BİS’ne yönelik açıklamaları Tablo4.20 de 

verilmektedir.  

 

Tablo4.20.  
8. Sınıf Ders Kitabındaki “Matematik Yapma(Yüksek-M)” Türü Cebirsel Görevler 
 

Sayı Sayfa  Cebirsel görev Açıklama 

1 86 

Karmaşık ve algoritmik olmayan 
düşünmeyi gerektirir. Dikkate 
değer bir bilişsel çaba gerektirir. 
Öğrenciler açısından çözüm 
sürecinin tahmin edilemeyen 
doğasından dolayı bir miktar 
endişe vardır. 

2 86 

Öğrencilerin matematiksel 
kavramların süreçlerin yada 
ilişkilerin doğasını anlamalarını ve 
açıklamalarını gerektirir. 
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3 87 

Öğrencilerin matematiksel 
kavramların süreçlerin yada 
ilişkilerin doğasını anlamalarını ve 
açıklamalarını gerektirir 

4 88 

Dikkate değer bir bilişsel çaba 
gerektirir ve öğrenciler açısından 
çözüm sürecinin tahmin 
edilmeyen doğasından dolayı bir 
miktar endişe içerebilir. 

5 89 

Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi 
ve deneyimlere ulaşmaları bunları 
verilen bir cebirsel görev ile 
uğraştıkları zaman uygun yerlerde 
kullanmaları istenmektedir. 

6 92 

Öğrencilerin konuyla ilgili bilgi 
ve deneyimlere ulaşmaları ve 
bunları verilen bir iş ya da cebirsel 
görev ile uğraşırken uygun 
yerlerde kullanmaları 
istenmektedir. 

7 104 Bir sayının karesine 8 katı ve 16 sayısı ekleniyor. Elde 
edilen sayı bir sayının karesi olabilir mi? Açıklayınız.  

Öğrenciden matematiksel 
kavramların, süreçlerin yada 
ilişkilerin doğasını anlaması ve 
açıklaması beklenmektedir. 
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8 110 

Öğrencilerin matematiksel 
kavramların, süreçlerin ya da 
ilişkilerin doğasını anlamalarını ve 
açıklamalarını gerektirir 

9 112  

Verilen bir denkleme günlük 
hayatla ilişkilendirerek problem 
oluşturmak belirli düzeyde bilişsel 
çaba gerektirir. 

10 189 

Öğrencilerin matematiksel 
kavramların süreçlerin yada 
ilişkilerin doğasını anlamalarını ve 
açıklamalarını gerektirir 
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11 
 
 

195 

Öğrencilerin verilen görevi analiz 
etmelerini ve olası çözüm 
stratejilerini ve çözümü 
sınırlayabilecek Kısıtlamaları aktif 
olarak sorgulamaları 
gerekmektedir. 

12 19 
5 

Öğrencilerin matematiksel 
kavramların süreçlerin yada 
ilişkilerin doğasını anlamalarını ve 
açıklamalarını gerektirir. 

13 Ç.k 
64 

 

Karmaşık ve algoritmik olamayan  
düşünmeyi gerektirir. Öğrencilerin 
matematiksel kavramların 
süreçlerin yada ilişkilerin doğasını 
anlamalarını ve açıklamalarını 
gerektirir. 

 
 

14 

 
Ç.K 
71 

 
Hakan, bir sayıya 2 katı eklendiğinde oluşan yeni 
sayının 3 ile tam bölünebildiğini iddia ediyor. Sizce bu 
doğrumudur? Neden? 
 

 
Karmaşık ve algoritmik olamayan 
düşünmeyi gerektirir. Öğrencilerin 
matematiksel kavramların 
süreçlerin ya da ilişkilerin 
doğasını anlamalarını ve 
açıklamalarını gerektirir. 

15 Ç.K 
120  

 

Öğrencinin verilen öğretim 
durumunu analiz ederek olası 
çözüm stratejilerini geliştirmesi ve 
sorgulaması beklenmektedir. 
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Ders kitabındaki matematik yapma türü görevler incelendiğinde genellikle 

genellemeleri formule etme, modelleme ve ilişki kurma cebirsel düşünme becerilerinin 

gelişmesine yönelik olduğu söylenebilir. Örneğin Tablo 4.20 da 3. görev olarak bulunan  

 
etkinliğinde aritmetik ve geometrik dizinin genel kuralına genelleme yoluyla gidilerek 

bu dizilerin kuralları altında yatan matematiksel ifadeleri öğrencinin fark etmesi ve 

anlamlandırılması sağlanmaktadır. Dolayısıyla genellemeleri formüle etme cebirsel 

düşünme becerisi öğrencilere kazandırılabilecektir. 

   8. sınıfa öğretim yapan Ö1, Ö2 ve Ö4 öğretmenlerinin sırasıyla 17, 15 ve 12 ders 

saatinde cebir öğrenme alanı ile ilgili ders saatleri incelenmiştir. Öğretmenlerin sınıf 

uygulamaları ile ilgili video analizlerinden öğretmelerin yaygın olarak ilişkilendirmeye 

16 Ç.K 
120 

Öğrencilerin matematiksel 
ilişkilerin, kavramların ve 
süreçlerin doğasını anlamalarını 
ve açıklamalarını gerektirir. 

17 Ç.K 
124 

Günlük hayatla ilişkilendirme söz 
konusu ve öğrencilerden 
matematiksel kavramları, süreçleri 
ve ilişkilerin doğasını açıklamaları 
beklenmektedir. 
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dayanmayan matematiksel yöntem türü görevleri sınıf ortamlarında kullandıkları ya da 

uygulama esnasında yüksek bilişsel istem gerektiren görevleri dahi daha düşük seviyede 

bilişsel istem gerektirecek şekilde uyguladıkları tespit edilmiştir. Ö1 öğretmen sınıfında 

%87,5 oranında, Ö2 öğretmen %82,5 oranında ve Ö4 öğretmen ise %100 olarak sınıf 

uygulamalarında öğrencilerden düşük seviyede bilişsel düşünme talep etmektedirler. 

Ders kitabında da ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler 

önemli ölçüde yer tutmaktadır(%58,7) fakat bunun yanı sıra ilişkilendirmeye dayanan 

matematiksel yöntem(%34,3) ve matematik yapma (%3,7) türü görevlerde yer 

almaktadır. Öğretmenlerin ders kitabından yararlanarak sınıf ortamına getirmiş 

oldukları cebirsel görevler ve bu görevlerin BİS dağılımları Tablo 4.21 de 

verilmektedir. 

   

Tablo 4.21.  
Ö1 ,Ö2 ve Ö4   Öğretmenlerinin 8.Sınıf  Ders Kitabında Olup Sınıf Ortamına Getirdikleri 
Cebirsel Görevlerin BİS’leri. 

BİS 

Cebirsel 
Görev 

Ders 

kitabı 

 

Ö1 
öğretme

n 
 

Ö2 
öğretmen 

 

Ö4 
öğretme

n 
 

 
(Sayfa90 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

Düşük-İ 
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(Sayfa 86) 

 

 

 

 

Yüksek-M 

  

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

                              (Sayfa 87) 

 

 

 

 

Yüksek-M 

  

 

 

 

 

 

 

 

Düşük- İ 

(Sayfa 88) 

 

 

 

Yüksek-İ 

  

 

Düşük-İ 

(a şıkkı) 

 

 

 

 

                           (Sayfa 88) 

 

 

Düşük-İ 

  

 

Düşük-İ 
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                            (Sayfa88) 

 

 

 

Düşük-İ 

  

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

                              (Sayfa89) 

 

 

 

Yüksek-M 

  

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

Düşük-İ 

                                 (Sayfa89) 

 

 

 

Yüksek-İ 

  

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

Düşük-İ 
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                                 (Sayfa91) 

 

 

 

Yüksek-İ 

  

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

                                (Sayfa 91) 

 

 

 

Yüksek-İ 

  

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 (Sayfa92) 

 

 

 

Yüksek-İ 

  

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 



 129

 

 (Sayfa92) 

 

 

 

 

 

Yüksek-M 

  

 
 
 
 
 
 
Düşük-İ 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

(Sayfa95) 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

                                       (Sayfa96) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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                                 (Sayfa96) 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
                              (Sayfa97) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
                                 (Sayfa98) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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(Sayfa98) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
(Sayfa99) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
(Sayfa99) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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(Sayfa99) 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

                                (Sayfa99) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
                                    (Sayfa99) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 
(Sayfa101) 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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                                 (Sayfa101) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

(Sayfa101) 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

(Sayfa110) 

 

 

 

 

Yüksek-M 

  

 
 
 
 
Düşük-İ 

 

 

 
(Sayfa112) 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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(Sayfa112) 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 
(Sayfa112) 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

   
(Sayfa112) 

 

 

Yüksek-M 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 
(Sayfa112) 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

                             (Sayfa112) 

 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

 

 (Sayfa112) 

 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 
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                               (Sayfa112) 

 

Yüksek-İ 

 

 

 

 

 

Düşük-İ 

 

Düşük-İ 

 

Öğretmenler sınıf uygulamalarında kullanacakları cebirsel görevleri planlarken 

ders kitaplarından da yararlanmaktadırlar. Yukardaki tablo incelendiğinde ders 

kitabından alınarak sınıf ortamına getirilen cebirsel görevlerin bazılarının BİS’lerinde 

düşüş olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin ders kitabından yararlanması ve 

BİS’lerinde düşüş olan cebirsel görevler ile ilgili bulgular Tablo 4.22’ de verilmektedir. 

 

Tablo 4.22.  
Öğretmenlerin 8. Sınıf Seviyesinde Sınıf Uygulamalarında Kullandıkları Cebirsel 
Görevler için Ders Kitabından Yararlanma ve BİS’deki Düşüşün Dağılımı 
 
          Öğretmenler 

Değişkenler   
Ö1 

(n=96) 

Ö2 

(n=40) 

Ö4 

(n=54) 
Ders Kitabından 

Yararlanma 
1(%1,04) 17(%42,5) 25(%46,3) 

  BİS’deki Düşüş 

I kademe II kademe I  kademe I I  k a d e m e I  k a d e m e I I  k a d e m e 

1 0 11 3 10 5 

1(%100) 14(%82,3) 15(%60) 

 

Ö1 öğretmeni 17 ders saati boyunca sınıfında öğrencilerine uygulamış olduğu 96 

cebirsel görevlerin yalnızca 1‘ini ders kitabından almaktadır. Öğretmenler arasında enaz 

ders kitabından yararlanan öğretmen Ö1 öğretmenidir. Ders kitabından almış olduğu 

cebirsel görevinde BİS’ini 1 kademe düşürerek sınıf ortamında uygulamaktadır. Ö2  

öğretmeni ders kitabından aldığı 17 cebirsel görevin 11’ inin BİS’ini 1 kademe 

düşürürken 3’ünün ise iki kademe düşürmüştür. Ö4  öğretmen ise ders kitabından sınıf 

ortamına getirdiği 25 görevden 10 tanesinin bir kademe 5’inin ise iki kademe BİS’lerini 

düşürerek sınıfta uyguladığı görülmektedir.  

Öğretmenlerin ders kitabından (DK) yararlanarak ve ders kitabı dışından (DKD) 

sınıf ortamına getirdikleri cebirsel görevlerin BİS’leri ile igili durumlar incelenmiş ve 

bu inceleme sonunda elde edilen bulgular Tablo 4.23’ de verilmektedir. 

Tablo4.23 
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8. Sınıf Ö1, Ö2 ve Ö4 Öğretmenlerinin Ders Kitabından ve Ders Kitabı Dışından Sınıf 
Uygulamalarında Kullandıkları Cebirsel Görevlerin BİS’e göre Dağılımı. 
 

 
BİS Ö1(DK) Ö1(DKD) Ö2(DK) Ö2(DKD) Ö4(DK) Ö4(DKD) 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ezberleme  (Düşük-
E) 0 (0) 5 (5,3) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 

İlişkilendirmeye 
Dayanmayan 
Matematiksel 
Yöntem  (Düşük-İ) 

1(100) 83 (87,4) 14(82,4) 19(82,6) 25(100) 29(100) 

İlişkilendirmeye 
Dayanan 
Matematiksel 
Yöntem  (Yüksek-İ) 

0(0) 7(7,4) 3(17,6) 1(4,3) 0(0) 0(0) 

Matematik Yapma   
(Yüksek-M) 0(0) 0(0) 0(0) 3(13) 0(0) 0(0) 

Toplam 1 95 17 23 25 29 

 

Tablo 4.23’deki garfiktende anlaşılacağı üzere öğretmenler ister ders kitabından 

istersede ders kitabı dışından sınıf ortamlarına cebirsel görev getiriyor olsunlar 

genellikle ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü olarak sınıflarında 

uygulamaktadırlar.  

6. ve 7. sınıf seviyesinde olduğu gibi 8. sınıf seviyesinde de öğretmenlerin sınıf 

uygulamalarında cebirsel görevin uygulanması esnasında öğrencilerden istenen bilişsel 

düşünme seviyesi bazı görevlerde düşmektedir. Seviyelerin düşmesini etkileyen 

faktörler ile ilgili bulgular Şekil 4.14’ de verilmektedir.   
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Şekil 4.14. Ö1, Ö2 ve Ö4 Öğretmenin Uygulamalarında Kullandıkları Cebirsel 

Görevlerin BİS’lerinde Düşüşe Sebep Olan Faktörlerin Dağılımı. 

 
8.sınıf ortamında en sık rastlanılan faktörlerin de  yine “ görev için ayrılan 

zaman”,  “ muhakeme etme  ve düşünme”  ve  “sosyal ortam” kategorileri ile ilgili 

olduğu sonucu görülmektedir. Sınıf uygulamalarının nitel olarak incelenmesi sonucu 

elde edilen bulgular aşağıda verilmektedir. 

 

Sınıf Uygulamalarında, BİS’inde Bir Kademe Düşüş Görülen Cebirsel Göreve 

Örnek: 

 

 
Şekil 4.15. Sekizinci Sınıf Ders Kitabından Örnek Bir Cebirsel Görev 
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Ders kitabı sayfa 90 da yer alan bu cebirsel görevi Ö1 ve Ö2 öğretmenleri 

sınıflarında BİS’lerinde bir kademe düşüşle uygulamışlardır. Cebirsel göreve 

baktığımızda ifadeler görselleştirilerek cebirsel ifadelerin sembolleştirilmesi ve bir 

özdeşlik bulunması istenmektedir. Görevde öğrenciye izleyeceği adımlar verilmiştir. 

Öğrencinin bu adımları takip ederek alan ifadesinden bir özdeşlik ifadesine geçiş 

yapması istenmektedir. Bu görev cebirsel ilişkileri ve sembolleri kullanma gibi cebirsel 

düşünme becerilerini artıracağından ve alan bağıntısı ile ilişkilendirme yapılarak 

özdeşlik kavramına ulaşıldığından ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem 

olarak kodlanmıştır. 

Yukarıdaki cebirsel görevin Ö1 öğretmen tarafından sınıf uygulamasının yazıya 

dökümü Şekil 4.16 de verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4.16. Ö1 Öğretmenin 8.Sınıf Seviyesinde Cebirsel Görevin Sınıf Uygulamasından 
Örnek. 

Öğretmen: Bazı önemli özdeşlikler başlığını yazdınızmı? Eğer bir ifadenin parantez karesi 
varsa birinci ifadenin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı. Birinciyle 
ikincinin çarpımı ab, iki katı 2ab artı ikincinin karesi alınarak hesaplanır. Buradaki 
bilinmeyenler yerine sayı değeri verdiğiniz zaman eşitliğin sağı ve solu birbirine eşit 
çıkacağından bu bir özdeşliktir. Başka türlüde gösterelim kitabınızda vardı.  

Çizerken öğretmen nereye a, b sembolleri verildiğini söylüyor. 
Öğretmen: Başka renk kalemle ayrılmış bölümlerin alanlarını yazalım. Karenin bir kenarı 

nedir? a+b  dir. Karenin alanını nasıl hesaplarız? a+ b nin karesi değil mi? Bu alan aynı 
zamanda karenin içerisinde ayrılan diktörtgenlerin alanları toplamına eşit değil mi? O 
zaman a kare  artı ab den kaç tane? 2 tane artı b nin karesi.  Bu alanlar aynı olduğundan 
(a+b)2=a2 +2ab+b2 özdeşliğini buluruz. a artı b nin karesi  a nın karesi  artı birinciyle 
ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde hesaplanırmış. 

Öğrenci: Biz a+b ile a+b yi yanyana çarpıncada oluyor değil mi? 
Öğretmen: nasıl? 
Öğrenci: (a+b)(a+b) 
Öğretmen: Kesinlikle. O da doğru olur. (a+b)2 ne demek? (a+b) ile (a+b)   ikisini yanana 
çarparsak sonuç yine aynı olur.  
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 Ö1 öğretmeni “eğer bir ifadenin parantez karesi varsa birinci ifadenin karesi artı 

birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı. Birinciyle ikincinin çarpımı ab, iki katı 2ab artı 

ikincinin karesi alınarak hesaplanır. Buradaki bilinmeyenler yerine sayı değeri 

verdiğiniz zaman eşitliğin sağı ve solu birbirine eşit çıkacağından bu bir özdeşliktir” 

şeklinde konuşarak öğrencilerine özdeşliğin tanımını direkt olarak vermektedir. Bu 

ifadesinden sonra tahtaya cebirsel görevdeki şekli çizerek açıklamalarına devam 

etmekte öğrencilere “Karenin bir kenarı nedir? a+b  dir. Karenin alanını nasıl 

hesaplarız? a+ b nin karesi değil mi? Bu alan aynı zamanda karenin içerisinde ayrılan 

diktörtgenlerin alanları toplamına eşit değil mi? O zaman a kare artı ab den kaç tane?” 

gibi sorular yönelterek cebirsel görevin uygulamasını yapmaktadır. Öğretmen sorular 

sormakta fakat öğrencilerin cevaplamalarına fırsat vermeden anlatımına devam 

etmektedir. Bu cebirsel görevin sınıf uygulamasında görev için ayrılan zamanın 

yetersizliği BİS’i düşüren ilk faktördür. İkinci faktör ise öğrencinin muhakeme etmesi 

ve düşünmesi kategorisinde ortaya çıkan unsurlardır. Bu unsurların en önemlisi cebirsel 

görevin tamamlanmasında öğretmenin tüm açıklamaları kendisinin yapmasıdır.    

Aynı görevi Ö2 öğretmeninin sınıfta uygulamasının yazıya dökümü Şekil 

4.17’da verilmiştir. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öğretmen: Şimdi ders kitabındaki etkinliği yapalım. Sayfa 90’ da bir etkinliğimiz var. (a+b)2’ 
si neye eşitmiş? Şöyle söylüyor: (a+b)2’ sinin neye eşit olduğunu soruyor. Bugün bunun 
karşılığını bulacağız ve bundan sonraki işlemleri yaparken bir sonraki konumuz çarpanlara 
ayırmada bunu kullanacağız. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin. Şimdi bir kare alalım. 
(Tahtaya kare çizerken öğrencilere sorular yöneltti.) Kare nasıl bir çokgendir? Özelliklerini 
söyleyelim ilk. 
Öğrenci: Her bir köşesi birbirine eşit. Yani çizgileri, kenarları. 
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Öğretmen: İki köşesi arasındaki uzaklık kenardır değil mi? 
Öğrenci: Açıları 90 derecedir. 
Öğretmen: Evet. Bütün kenarları birbirine eşit ve açıları 90 derecedir. Bir kare aldığımızda bir 
kenar uzunluğunu a+b olarak düşünelim. Şöyle olsun: (Karenin üst tabanındaki bir parçayı 
göstererek) şu kadar kısım b olsun, (yine karenin yan kenarlarından biri üzerinde bir parça 
alarak) şu kadar kısmı da b olsun. Öyleyse bunu ilerlettiğim zaman (diğer yan kenar üzerindeki 
parçayı göstererek) şurası da b olur ve aşağıya doğru ilerlettiğimizde şu kadar kısmı da b olur. 
(üst taban üzerindeki geriye kalan parçayı göstererek) geriye kalan kısma da a diyelim. Karenin 
bütün kenarları birbirine eşit olduğu için bakın (karenin üst tabanını göstererek) şuradan şuraya 
kadar karenin bir kenarının uzunluğu a+b, (karenin yan kenar uzunluğunda geriye kalan 
parçaları da göstererek) şurası da a olacak. (aynı şekilde diğer yan kenar uzunluğu da 
göstererek) şurası da a olacak. Doğru mu? 
Öğrenciler: Evet. 
Öğrenci:Şimdi sırayla numaralandırdığım alanları bulmaya çalışalım. (karesel bölgeyi 4 
parçaya ayırarak numaralandırdı.) Karenin bütün açıları 90 derece olduğundan içeridekiler de 
dik olarak geçecek.  Öyleyse alan bulurken ne yapıyorduk, küçük bir hatırlayalım: (tahtanın bir 
köşesine hatırlatma yazarak) Karenin alanı neydi? Nasıl buluyorduk karenin alanını? 
Öğrenci: İki kenarının çarpımı. 
Öğretmen: (öğrencinin söylediğini tekrarladı.) Peki bir sayıyı tekrarıyla çarptığımızda üslü 
sayılardan hatırlayın nasıl ifade ediyorduk bunu? Aynı sayıyı diyelim ki yan yana çarptığımızda 
nasıl ifade ediyorduk? 
Öğrenci: Karesini alıyorduk.  
Öğrenci: Karesini alıyorduk değil mi? peki öyleyse şöyle diyelim: (tahtaya bir kare çizerek) bir 

kenar uzunluğu a olan karenin alanı a’ nın karesidir. Karesi dediğim şey de zaten iki 
kenarının çarpımı anlamına gelir. Doğru mu? Peki tekrar hatırlayalım: Dikdörtgenin alanı 
neydi? Bir kenarı a bir kenarı da b olsun. (tahtaya bir dikdörtgen çizdi) Neydi 
dikdörtgenin alanı?  

Öğrenci: (cevap veremedi). 
Öğretmen: Zaten iki tane şey var. 
Öğrenci: ııı, mmıı 
  (başka bir öğrenciye söz hakkı verdi) 
Öğrenci: a ile b’ nin çarpımı hocam. 
Öğretmen: öğrencinin söylediğini tekrarladı. Öyleyse (ilk çizdiği kareyi göstererek) şuradaki 

kareye bakalım ve her birinin alanını hesaplayalım. Bunların her birinin kenar 
uzunlukları bazılarının aynı bazılarının farklı. İkisini de dörtgenlerde alan hesabı yapar 
gibi hesaplayalım. Birinci alan: b2’ dir. b.b’ den. İkinciye bakalım: ? 

Öğrenciler: a.b dir. 
Öğretmen: a ile b’ nin çarpımıdır.  Üçüncüye bakalım ? 
Öğrenciler: a ile b’ nin çarpımıdır. 
Öğretmen: (öğrencilerin söylediğini tekrarladı) dördüncüye bakalım: ? 
Öğrenciler: a ile a’ nın çarpımı. 
Öğretmen: (öğrencilerin söylediğini tekrarladı) öyleyse a’ nın karesi olur. Şimdi gerçekte bunun 

bir kare olduğunu hatırlayalım. Şu en dıştaki siyahla çizmiş olduğum bir kareydi değil 
mi? bütün kenarları birbirine eşitti. (hatırlatmayı göstererek) Peki tekrar şuraya dönelim: 
karenin alanını nasıl buluyorduk?  

Öğrenciler: iki kenarının çarpımıydı. 
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Şekil 4.17. Ö2 Öğretmenin Sekizinci Sınıf Seviyesinde Cebirsel Görevin Sınıf 

Uygulamasına Örnek 
 
Ö2 öğretmenin yukarıdaki cebirsel görevi sınıfında uygulamasının BİS’i 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü olarak tespit edilmiştir. Ders 

kitabında yer aldığı şekli ile ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü iken 

bir kademe düşüş olarak ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü 

şekline dönüşmüştür. Ö2 öğretmen öğrencilerine “Şimdi ders kitabındaki etkinliği 

 
Öğretmen: (öğrencilerin söylediğini tekrarladı ve çizdiği ilk kareyi göstererek) öyleyse 

bunun alanı gerçekte (karenin köşelerini A, B, C ve D olarak harflendirerek) gerçekte 
A(ABCD)= (a+b).(a+b) dir. Doğru mu? Ya da ne diyorduk biz bir kenarının tekrarlı 
çarpımı. A(ABCD)= (a+b).(a+b)= (a+b)2 dir. Formüle göre doğru ancak ben bu kareyi 
dört parçaya bölerken acaba gerçekten doğru mu buna bakıyorum. İçerideki kare ve 
dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayarak tamamını buluyormuşum gibi doğruluğuna 
bakacağım. Şimdi bulduğum bu dördünü topluyorum, sonuç olarak şöyle diyeceğim: 
A(ABCD)= a2+2ab+b2.( bir tane a kare, 2 tane ab ve bir tane de b kare var.) bu da 
doğru değil mi, hesaplamalarımıza göre. Öyleyse özdeşlikler de ne diyorduk: Eşitliğin 
iki tarafına yazdığım bilinmeyen içeren cebirsel  ifade iki tarafına yazdığımla eşit 
çıkıyordu değil mi? sonuçta x’e yazdığım her sayı değeri için sağlıyordu. Öyleyse 
bunu da yine eşitliğin iki tarafına yazdığım ifade gibi düşüneceğim. Bir tarafında 
(a+b)2’ si diğer tarafında a2+2ab+b2’ si. Yani(şu kısa hatırlatmayı silelim, bunu zaten 
herkes biliyor) şuraya düzenli bir şekilde yazalım ve kontrol edelim. Gerçekten 
bulduğum şey sağlıyor mu, doğru mu? Ne buldum orada: (a+b)2’ si, şekle baktığınız 
zaman bunu anlayabilmelisiniz, çünkü o bir kare. Bir karenin alanı iki kenarının 
çarpımıdır ya da bir kenarının tekrarlı çarpımıdır. Öyleyse (a+b)2’ si yazacağım. Peki 
burada bir şey daha buldum. Bunu da kendimce hesapladım, kanıtlamaya çalışıyorum. 
Kareyi küçük dilimlere böldüm ve alanları tek tek hesapladım, dikdörtgen ve karenin 
formülüne göre sonra bunları topladım. Sonuç ne çıktı: (a+b)2= a2+2ab+b2. doğru mu? 

Öğrenciler: evet. 
Öğretmen: Demek ki (teker teker (a+b)2 ve a2+2ab+b2’ yi göstererek) bu buna eşit ve bu bir 

özdeşlik. Deneme yapalım. a=1 ve b=1 için olsun. Bakalım karşılıklı birbirine eşit 
çıkıyor mu? a ve b’ ye 1 koyalım sırayla. (1+1)2=12+2+12 dir. Toplayalım: 22=1+2+1 
(öğrenciler hep bir ağızdan işlemlerin sonucunu söylediler)4=4. Demek ki bu bir 
özdeşlik, tek bir değer çıkmıyor. a ve b için hangi değerleri koyarsak koyalım eşitlik 
birbirini sağlıyor. Öyleyse kurduğum ifadeyi bundan sonra kullanacağım demektir. 
Çünkü((a+b)2= a2+2ab+b2 ifadesini yuvarlak içine alarak) bunu kanıtladım. Anladınız 
mı? 

Öğrenciler: hı, hı. 
Öğretmen: Gelelim etkinliğimizin amacına. Etkinliğin amacı bundan sonraki konumuz 

birazdan geçeceğiz, 5 dakika sonra, çarpanlara ayırmada bundan sonra (a+b)2’si 
dediğim zaman bu açılımı kullanacağım anlamına geliyor, tamam mı? Burada her 
zaman a ve b yerine bir sayı mı verilecek. Hayır. a yerine bazen x, b yerine de bazen 
bir sayı değeri verilecek ya da ikisi yerine de bilinmeyen, x+y mesela. Tamam? a ve b 
için bunu unutmayacağız. Unuttuğumuz zaman bu kareyi aklımıza getireceğiz. 
Öyleyse bu etkinliği sizin de deftere yazmanızı istiyorum. Aynen böyle yazın. 
Etkinlik: (a+b)2’ si kaça eşittir? Ve bulduğumuz sonucu tahtadaki şekilde yazarsanız 
daha kalıcı hatırlarsınız. Şimdi buradan da pascal üçgenine geçelim ve çarpanlara 
ayırmaya başlayalım. 
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yapalım. Sayfa 90’ da bir etkinliğimiz var. (a+b)2’si neye eşitmiş? Şöyle söylüyor: 

(a+b)2’sinin neye eşit olduğunu soruyor. Bugün bunun karşılığını bulacağız ve bundan 

sonraki işlemleri yaparken bir sonraki konumuz çarpanlara ayırmada bunu 

kullanacağız. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyin” şeklinde görevin açıklaması için 

giriş yapmaktadır. Daha sonrasında ise hemen etkinliği tahtaya çizmektedir. Öğrencilere 

düşünmeleri ve üzerinde yorum yapabilmeleri için zaman vermemektedir. Görevin 

başarılı bir şekilde tamamlanması için işlem adımlarını öğrenciye sürekli hatırlatarak 

düşünme işini mekanik bir forma dönüştürmektedir. Örneğin, 

Öğretmen: (etkinlikte kare 4 parçaya ayrıldı.  Kenarları a ve b olan kareler elde edildi) 
Şimdi sırayla numaralandırdığım alanları bulmaya çalışalım. (karesel bölgeyi 4 
parçaya ayırarak numaralandırdı.) Karenin bütün açıları 90 derece olduğundan 
içeridekiler de dik olarak geçecek.  Öyleyse alan bulurken ne yapıyorduk, küçük 
bir hatırlayalım: (tahtanın bir köşesine hatırlatma yazarak) Karenin alanı neydi? 
Nasıl buluyorduk karenin alanını? 

Öğrenci: İki kenarının çarpımı. 
şeklinde geçen bir konuşmada öğretmen öğrencilerin ne yapmaları gerektiğini 

açıklamaktadır. Öğretmen öğrencilere etkinliği okumaları ve herbir adımda ne demek 

istediğini anlamlandırmaları için zaman vermelidir.  

 Sınıf içi konuşmalara bakıldığında tüm açıklamaların öğretmen tarafından 

yapıldığı görülmektedir. Öğretmenin öğrencilerine yönelttiği sorular yalnızca 

hatırlamaya yönelik sorulardır. Öğrencileri etkinlik üzerinde düşünderecek ve altta 

yatan kavramlarla bağlantı kurduracak sorular yöneltmemektedir. Örneğin, öğretmenin 

“öyleyse bunun alanı gerçekte (karenin köşelerini A, B, C ve D olarak harflendirerek) 

gerçekte A(ABCD)= (a+b).(a+b) dir. Doğru mu? Ya da ne diyorduk biz bir kenarının 

tekrarlı çarpımı. A(ABCD)= (a+b).(a+b)= (a+b)2 dir. Formüle göre doğru ancak ben 

bu kareyi dört parçaya bölerken acaba gerçekten doğru mu buna bakıyorum” 

şeklindeki konuşmasında hatırlamaya dayalı ve cevabı evet ya da hayır olan sorular 

görülmektedir. Bu durum öğrencinin muhakeme etmesi ve düşünmesi kategorisinin 

gerektirdiği unsurların sağlanmamasına neden olmaktadır.  

 Görevin sınıf uygulamasının BİS’inde meydana gelen düşüşü etkileyen diğer bir 

faktörde “sosyal ortam” kategorisinin gereklerinin yerine gelmemesidir. Öğrenciler 

çekinmeden fikirlerini beyan edebilmektedir fakat fikirlerin doğru ya da yanlış 

olduğuna ya öğretmen karar vermektedir ya da hiç tartışılmamaktadır. Örneğin, 

Öğrenci: a ile b’ nin çarpımı hocam. 
Öğretmen: öğrencinin söylediğini tekrarladı. Öyleyse (ilk çizdiği kareyi göstererek) 

şuradaki kareye bakalım ve her birinin alanını hesaplayalım. Bunların her 
birinin kenar uzunlukları bazılarının aynı bazılarının farklı. İkisini de 
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dörtgenlerde alan hesabı yapar gibi hesaplayalım. Birinci alan: b2’ dir. b.b’ 
den. İkinciye bakalım: ? 

Öğrenciler: a.b dir. 
Öğretmen: a ile b’ nin çarpımıdır.  Üçüncüye bakalım ? 
Öğrenciler: a ile b’ nin çarpımıdır. 
Öğretmen: (öğrencilerin söylediğini tekrarladı) dördüncüye bakalım: ? 
Öğrenciler: a ile a’ nın çarpımı. 
Öğretmen: (öğrencilerin söylediğini tekrarladı) öyleyse a’ nın karesi olur. Şimdi 

gerçekte bunun bir kare olduğunu hatırlayalım. Şu en dıştaki siyahla çizmiş 
olduğum bir kareydi değil mi? bütün kenarları birbirine eşitti. (hatırlatmayı 
göstererek) Peki tekrar şuraya dönelim: karenin alanını nasıl buluyorduk?  

konuşmalarında da görüldüğü gibi dört parçaya ayrılan karenin herbir parçasının alanı 

bulunurken öğrenciler derse katılmaktadır. Onun haricinde öğrenciler hep dinleyen 

konumundadır.  

 

Sınıf Uygulamalarında, BİS’inde İki Kademe Düşüş Görülen Cebirsel Göreve 

Örnek:  

 

 
Şekil 4.18. 8. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 89’ dan Cebirsel Görev 

 

Şekil 4.17 deki cebirsel görevle karşılaşan bir öğrenci daha önceki sınıf 

seviyelerinde denklemi terazi ile modellediği için buradaki görevde yer alan model için 

x+7= x+7 şeklinde bir eşitlik ifadesi yazacaktır. Daha sonrasında ise x’i nasıl 

bulabileceğine yönelik olarak endişe duyacaktır. Öğrencilerin görevi tamamlanmasında 

özdeşlik kavramının altında yatan kavramlar ile karşılaşma ihtiyacı duyarlar. 

Modelleme ve cebirsel ilişkiler arasında bağlantı kurma gibi cebirsel düşünme 

becerisini artırmaya yönelik bir görevdir.  

Ö4 öğretmen bu cebirsel görevi sınıfında uygulamıştır. Sınıf uygulamasının 

yazıya dökümü Şekil 4.18’de  verilmektedir. 
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Şekil 4.19. Ö4 Öğretmenin 8. Sınıf Seviyesinde Cebirsel Görevin Sınıf 
Uygulamasına Örnek. 

 
 

Ö4 öğretmenin sınıf uygulamasına bakıldığında görev için ayrılan zaman 

kategorisini gerçekleştiremediğini görmekteyiz. Öğretmen Ö4 cebirsel görevi iki kez 

öğrencilere okutmaktadır  ve öğrencilerin üzerinde düşünmelerine fırsat vermeden kendi 

açıklamalarına geçmektedir. Örneğin, 

Öğrenci: Okuyayım mı?   
Öğretmen: Evet.  
Öğrenci: Seda yandaki terazide eşitliği sağlayan x değerini bulmaya çalışıyor. Fakat 

bir problemle karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Sizce problem nedir, 
açıklayınız? 

Öğretmen: Nedir? Arkadaşlar orada eşitlik sağlandığına göre,  evet eşitlik sağlandı. 
Burada yan yana konulmuş, burada da üst üste konulmuş. Alan geniş ama eşitlik 
diyor, demek ki üst üste koymakla, yan yana koymakla ağırlık fark etmiyor. Evet 
değişen bir durum yok.  

konuşmasında da görüldüğü gibi öğrenci görevdeki soruyu okur okumaz 

öğretmen hemen açıklamaya başlamaktadır. Öğretmenin açıklamaları yalnızca terazide 

kütlelerin üst üste ya da yanyana konulması ile ilgilidir. Özdeşlik kavramına öğrencinin 

geçiş yapabileceği türden sorular öğretmen tarafından sorulmamaktadır. Cebirsel görev 

amacından tamamen uzaklaşacak şekilde sınıf ortamında uygulanmıştır. Bu görevin 

sınıf uygulamasında BİS’inin düşmesine neden olan faktörler  “görev için ayrılan 

zaman”, “muhakeme etme ve düşünme”  ve birde “sosyal ortam” kategorileri ile ilgili 

faktörlerdir.  

Öğretmen: Evet oku. 
Öğrenci: Seda yandaki terazide modellenen eşitliği sağlayan x değerini bulmaya çalışıyor. Fakat 

bir problemle karşı karşıya kaldığının farkında değildir. Sizce bu problem nedir, 
açıklayınız.  

Öğretmen: Evet, arkadaşlar teraziye dikkat ederseniz. Her iki tarafa da konulan cismin, evet U 
sayfa 89’ da o terazi dengede kalmış mı? 

Öğrenci: Kalmıştır. 
Öğretmen: Kalmış. Birisinde kütleler üst üste konulmuş, diğerinde yan konulmuş. Peki U burada 

ne soruluyor? 
Öğrenci: Okuyayım mı?   
Öğretmen: Evet.  
Öğrenci: Seda yandaki terazide eşitliği sağlayan x değerini bulmaya çalışıyor. Fakat bir problemle 

karşı karşıya olduğunun farkında değildir. Sizce problem nedir, açıklayınız? 
Öğretmen: Nedir? Arkadaşlar orada eşitlik sağlandığına göre,  evet eşitlik sağlandı. Burada yan 

yana konulmuş, burada da üst üste konulmuş. Alan geniş ama eşitlik diyor, demek ki üst 
üste koymakla, yan yana koymakla ağırlık fark etmiyor. Evet değişen bir durum yok.  



 145

4.4. 6, 7 ve 8. Sınıf Ders kitaplarında Yer Alan Cebirsel Görevlerin 
Karşılaştırılması 

 

 

6,7 ve 8. sınıf kitabında yer alan cebirsel görevlerin BİS’e göre analizlerinden 

elde edilen bulgular Tablo 4.24 de verilmektedir.  

 

Tablo 4.24.  
Ders Kitaplarındaki Cebirsel Görevlerin BİS’e Göre Dağılımları. 
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BİS 
6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 

n (%) n (%) n (%) 

Ezberleme  (Düşük-E) 30 (12) 6 (1,7) 15(3,3) 

İlişkilendirmeye Dayanmayan 
Matematiksel Yöntem  
(Düşük-İ) 

75(30,1) 208 (57,3) 269(58,7 

İlişkilendirmeye Dayanan 
Matematiksel Yöntem  
(Yüksek-İ) 

102(%41) 132 (36,4) 157(34,3) 

Matematik Yapma 
(Yüksek-M) 

42(%17) 17 (4,7) 17(3,7) 

Toplam 249 363 458 

n =cebirsel görev sayısı 

 

Ders kitapları ile ilgili Tablo 4.24 deki grafiğe bakıldığında 6. sınıf seviyesinde 

en fazla ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem türü görevlere rastlanırken 7. ve 

8. sınıf ders kitabında ise ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türünde 

görevler ağırlıktadır. 
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BÖLÜM 5 

 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 
 

 

Bu çalışmada ilk olarak ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarındaki ve sınıf 

ortamlarında uygulanan cebirsel görevlerin BİS’lerini ortaya çıkarmak ve ikinci olarak 

da sınıf ortamlarında bu seviyeleri etkileyen faktörleri ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu 

amaca yönelik bulgular bundan önceki bölümde yer almaktadır. Bu bölümde ise 

çalışmanın her bir alt problemine yönelik olarak ortaya çıkan bulguların ayrıntılı 

tartışması açıklanmaktadır. Bulguların daha önce yapılan çalışmalar ile örtüşüp 

örtüşmediği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

 

5.1.Ders Kitaplarının İncelenmesi Sonucu Ortaya Çıkan Bulgulara Yönelik 
Tartışma 
 

Araştırmanın sonucunda 6, 7 ve 8. sınıf ders kitaplarında cebir öğrenme alanı ile 

ilgili görevlerin analizinde genellikle yüksek bilişsel istem gerektiren görevlerin 

yoğunlukta olduğu söylenebilir. Ortalama olarak %40 - %60 oranında  hem 

ilişkilendirmeye dayanan matematiksel yöntem, hem de matematik yapma türü cebirsel 

görevi içine alan yüksek BİS’de görevler mevcuttur (6. sınıf: %58, 7. sınıf: %41,1, 8. 

sınıf: %48). Yüksek seviyede BİS’ ne dahil olan görevler genellikle ilişkilendirmeye 

dayanan matematiksel yöntem türü görevlerdir. Ubuz vd. (2010) ‘nin program kılavuz 

kitabındaki cebirsel görevleri  BİS’ne  göre inceledikleri çalışmalarında da sınıf 

seviyeleri için benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Matematik yapma türü cebirsel görevler 

en fazla 6. sınıf seviyesinde yer tutmaktadır. 6. sınıf ders kitabında 249 görevden 42’si 

matematik yapma türü görev iken(%17) 7. sınıf  ders kitabında 363 görevden 17’si 
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(%4,7), 8. sınıf da ise 458 görevden 17’si  bu türdendir(%3,7).  Bu sonuçlar ise 6, 7 ve 

8. sınıf ders kitabında yer alan tüm öğrenme alanları ile ilgili görevleri analiz ederek 

çalışma yapan Özgeldi ve Esen (2009)’in bulduğu sonuçlarla küçük bir farkla 

örtüşmektedir. 6. sınıf ders kitabında cebir öğrenme alanı ile ilgili bulunan %24 

oranında matematik yapma türü görevin tespiti bahsedilen çalışmada yer almamaktadır. 

Özgeldi ve Esen (2009), 6. sınıf ders kitabındaki görevleri uygulama ve değerlendirme 

başlıkları altında yer almalarına göre ayırarak analiz etmişler ve matematik yapma türü 

görevlerin oranlarını uygulama bölümünde %8, değerlendirme bölümünde ise %4,2 

olarak tespit etmişlerdir. 

Bu bulgular ders kitaplarındaki cebirsel görevlerin öğrencilerin genelleme 

yapabilme, muhakeme etme, modelleme, cebirsel ilişkiler kurma ve çoklu 

gösterimlerden yararlanma gibi üst düzey cebirsel düşünme becerilerini artıracak yönde 

olduğu söylenebilir. Öğrenciler yüksek seviyede bilişsel istem gerektiren cebirsel 

görevler ile karşılaştırılarak  matematiksel süreçlerin, kavramların ve anlamaların 

doğasını anlamlandırırlar ve bu anlamlandırma sayesinde daha derin ve yaratıcı 

düşünmelerini geliştirebilirler (Stein vd., 2000). Yüksek seviyede bilişsel istem 

gerektiren cebirsel görevler NCTM (2000) standartlarında ayrıca 2005 yılında 

tamamlanan yeni ilköğretim matematik programında (MEB, 2005) bahsedilen 

kavramsal anlamanın gelişimini destekler niteliktedir. Yine bu türden görevlerin ders 

kitabında mevcut olması öğrencilere bazı tip problemleri çözmede kavramlar ile 

işlemler arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurarak matematiğin doğasını 

anlamalarında yardımcı olur ( Jones ve Tarr; 2007). Cebir öğrenme alanı içerisine dahil 

edilen konuların yapısal yönlerinin öğrenilememesi yani kavramsal olarak öğretimin 

gerçekleştirilememesi öğrencide kavram yanılgılarına sebep olabilir. Bu yüzden 

öğrenciye sunulan öğrenme ortamlarının kavramsal bir anlayışla oluşturulması 

gerekmektedir. Kavramsal anlama ise matematiksel düşünme, muhakeme etme ve 

problem çözme becerileri ile sağlanabilir (Hiebert ve Carpenter, 1992, akt:Henningsen  

ve Stein, 1997). Yüksek seviyede bilişsel  istem gerektiren görevler  öğrencileri daha 

derinden öğrenmeye teşvik edecektir (Zohar vd., 1998). Yüksek seviyede bilişsel istem 

gerektiren görevler öğrencilere birbiriyle ilişkisiz gerçek ve işlem yığını öğretmektense 

matematikle deneyim yaşama fırsatı vermektedir. Farklı türdeki sorular farklı pedagojik 

roller oynarlar. Öğrencileri matematiğin farklı yönleri arasında ilişki kurmalarını ve 

matematik kavramlarının altında yatanları kavrayabilmeleri için onları cesaretlendiren 

ve uygulama becerisi kazanmalarına yardımcı olan farklı türden sorular ile 
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karşılaştırılmalıdırlar (Vincent ve Stacey; 2008). Matematiğin doğasını anlayabilen 

öğrenciler TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınavlarda daha iyi performans 

gösterebilirler ( Ubuz vd., 2010).  

Ders kitaplarının tümünde önemli yer tutan diğer cebirsel görevler ise 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevlerdir (6.sınıf: %30,1, 

7.sınıf: %57,3 ,8. sınıf: %58,7) Bu görevler genellikle algoritmik işlemlerin yapıldığı, 

açıklamaların yalnızca algoritmik işlemler üzerine olduğu, tamamlanması için sınırlı 

bilişsel düşünmenin gerekli olduğu cebirsel görevlerdir. Daha önce bahsedilen 

araştırmaların sonuçları ile tamamen olmasa da örtüşmektedir. Ubuz vd.(2010)  

ilköğretim matematik programı kılavuz kitabında 6. sınıf seviyesi için %47,06 , 7. sınıf 

seviyesi için %50 ve 8. sınıf seviyesi için ise %38,89 oranında ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türü görevlerin olduğunu tespit etmişlerdir. İşlemsel 

becerilerin geliştirilmesine yönelik olan ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel 

yöntem türü cebirsel görevlerin daha karmaşık ve üst düzey bilişsel istem gerektirenler 

kadar önemli olduğu matematik eğitimcileri tarafından belirtilmektedir (Stein vd.,1996). 

7 ve 8. sınıf ders kitabında yaklaşık olarak %50 oranında ilişkilendirmeye dayanmayan 

matematiksel yöntem türü görev tespit edilmiştir. Bu durum Ubuz vd.(2010)’nin 

ilköğretim matematik program kılavuz kitabı üzerinde yaptıkları çalışmada benzer 

oranlar 6 ve 7. sınıf düzeyinde bulunmuştur. Ders kitapları yazılırken program kılavuz 

kitabı örnek alınacağından ve tamamen düz anlatım ve örneklere dayalı geleneksel 

anlayışa sahip programın bırakılarak kavramsal öğrenmeyi ön plana çıkaran öğretim 

faaliyetlerine geçiş yapıldığından olsa gerek ders kitaplarında da ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler önemli ölçüde yer tutmaktadır  

Araştırmada kullanılan sınıflandırma hangi soruların iyi ya da kötü olduğuna 

yönelik değildir. Matematiksel düşünceyi ortaya çıkaran ya da çıkaramayan sorular ders 

kitaplarında elbette mevcut olacaktır. Önemli olan öğrencinin müfredat ile yaşadığı 

deneyimlerinde denge olmasıdır. Bu denge yüksek ve düşük başarılı öğrenciler için 

farklı olabilir fakat bütün öğrencilerin farklı seviyedeki sorularla karşılaştırılmaya 

ihtiyaçları vardır (Vincent ve Stacey; 2008). Bu nedenle sınıf ortamlarında da 

öğrencilerin karşılaştıkları cebirsel görevler incelenerek bu görevlerin cebirsel 

düşünceyi ne ölçüde yapılandırabildiklerini yorumlamaya yardımcı sonuçlar elde 

edilmiştir.  
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5.2. Sınıf Uygulamalarına Yönelik Elde Edilen Bulgular İle İlgili Tartışma  
 

Araştırmada 4 ilköğretim matematik öğretmeninin (Ö1 ,Ö2, Ö3 ve Ö4) farklı sınıf 

seviyelerinde öğretim yaparken sınıfları gözlenmiştir.  

6. sınıf seviyesinde Ö1 ,Ö2, Ö3 ve Ö4 öğretmenlerinin ders verdikleri bir sınıfı 

sırasıyla 10, 8, 9 ve 8 ders saatleri video kaydına alınmış ve verilerin analizinde; Ö1  

öğretmenin sınıfında uyguladığı 69 görevden  42’sini ilişkilendirmeye dayanmayan 

matematiksel yöntem türü görevlerin gereklerine uygun olarak tamamladığı (%60,7),  

Ö2 (%50), Ö3 (%84,04) ve Ö4 (%73,3) öğretmenlerinde en fazla ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türü görevler uyguladıkları tespit edilmiştir. Ö2 

öğretmenin sınıfında uyguladığı ilişkilendirmeye dayanan (%47,3) ve ilişkilendirmeye 

dayanmayan matematiksel yöntem türü (%50) görevlerin oranları birbirine yakındır. Bu 

durum Ö2 öğretmeninin araştırmanın verileri toplandığında 3 yıllık deneyime sahip 

olması ile açıklanabilir. Program geliştirme çalışmalarının ve pilot uygulamalarının 

yapıldığı yıllarda Ö2 öğretmeni üniversite eğitimini almaktadır. Dolayısıyla programla 

üniversite yıllarında tanışmıştır.  

7. sınıf seviyesinde Ö1  ve  Ö4  öğretmenlerinin 12 ve 11 ders saatleri video 

kaydına alınmıştır. Bu video kayıtlarının analizi sonucunda; en yüksek oranda 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü seviyesinde görevleri Ö1( %69)  

ve  Ö4  (%88,3). sınıflarında uyguladıkları tespit edilmiştir.  

8 sınıf seviyesinde ise Ö1, Ö2  ve  Ö4  öğretmenlerinin sırasıyla 17, 12 ve 15 ders 

saatleri gözlenerek veriler toplanmıştır. Gözlem video kayıtlarının incelenmesi sonucu 

diğer sınıf seviyelerine benzer şekilde Ö1 (%87,5), Ö2 (%82,5) ve  Ö4 (%100)  

öğretmenleri en yüksek ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü 

görevleri sınıf ortamında uygulamışlardır. Hatta Ö4 öğretmeni sınıfında kullandığı tüm 

görevleri Düşük-İ  seviyesinde uygulamaktadır.  

Ders kitaplarında genellikle yüksek bilişsel istem gerektiren görevler mevcut iken 

sınıf ortamlarında kayda değer derecede düşük bilişsel istem gerektiren görevlerin 

uygulanması acaba öğretmenler ders kitaplarından ne kadar yararlanıyor sorusunu akla 

getirmiştir. Bu yönde inceleme yapıldığında Ö1  öğretmenin 6. sınıf seviyesinde ders 

kitabından%42,4 oranında, 7. sınıf seviyesinde hiç yararlanmadığı ve 8. sınıf 

seviyesinde ise %1,04 oranında yararlandığı tespit edilmiştir. Ö2 öğretmen 6. sınıf 

seviyesinde %47,3 oranında ve 8. sınıf seviyesinde ise %42,5 oranında ders kitabından 

yararlanarak sınıf uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Ö3  öğretmeni yalnızca 6. sınıf 
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seviyesinde gözlenmiştir ve öğretmenin sınıf uygulamalarından ders kitabından 

yararlanma oranı %28,7’ dir. Ö4  öğretmen ise 6. sınıf seviyesinde %40 , 7. sınıf 

seviyesinde %34,8  ve  8. sınıf seviyesinde ise %46,3 oranında ders kitabından 

yararlanmaktadır. Bütün öğretmenlerin ders kitabından yararlanma oranları %50’nin 

altındadır. Öğretmenlerin ders kitabı dışından sınıf ortamına getirdikleri cebirsel 

görevler ise planlanmış şekli ile ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem 

türü görevlerdir. Buradan anlaşıldığı üzere öğretmenlerin ders kitabından faydalanarak 

sınıf ortamlarına getirmiş oldukları cebirsel görevlerin yüksek BİS’de olanların 

seviyesini düşürerek daha düşük BİS’de uyguladıkları söylenebilir. Stein, Grover ve 

Henningsen (1996)’de yapmış oldukları çalışmada; ders kitapları ve öğretim programı 

kılavuz kitabı gibi yazılan öğretim programı materyallerinde yer alan matematiksel 

görevlerin sınıf ortamında uygulaması yapılırken bilişsel istemler açısından ya 

seviyelerinin aynı kaldığı ya da daha düşük seviyeye indiğini belirtmişlerdir. Bu 

çalışmaya katılan öğretmenlerin sınıf ortamına ders kitabından yararlanarak getirmiş 

oldukları cebirsel görevlerin BİS’ leri ile ilgili olarak  genellikle  bir ya da iki kademe 

düşüş olduğu tespit edilmiştir. BİS’ leri aynı kalan cebirsel görevler ise çoğunlukla 

ilişkilendirmeye dayanmayan matematiksel yöntem türü görevlerdir. Ders kitabında yer 

aldığı şekli ile düşük bilişsel istem gerektirecek yalnızca bir görev sınıf ortamında 

yüksek bilişsel istem gerektirecek şekilde uygulanabilmiştir. Son (2008) yaptığı 

çalışmasında öğretmenlerin ders kitaplarında yer alan soruları sınıf uygulamalarında 

kullanma şekillerini BİS’leri açısından incelemiştir. Sonuç olarak da 4 durum ortaya 

koymuştur. Yüksek-Yüksek, Yüksek-Düşük, Düşük-Düşük ve Düşük-Yüksek 

öğretmenlerin ders kitaplarında yer alan görevleri sınıf ortamında kullanma 

örüntüleridir. Son (2008) ABD’de bu araştırmasını gerçekleştirmiştir ve sonuçlar bu 

çalışmadan oldukça farklıdır. Yüksek bilişsel istem gerektiren hiçbir görevin sınıf 

ortamında daha düşük seviyeli olarak uygulanmadığını bulmuştur. Diğer araştırmacılar 

ile benzer sonuçlar çıkmamasını da kullanmış olduğu kodlama sistemine bağlayarak 

ikna edici açıklamalar yapmıştır. 

Alcazar (2007) çalışmasında Peru’nun matematik öğretim programı, ders kitapları 

ve iki eyaletteki okullarda yapılan sınıf uygulamalarını Doyle (1983)’nin görevlerin 

sahip olması gereken bilişsel düşünme özelliklerine göre analiz etmiştir. Analizleri 

sonucunda sınıf ortamında öğretmenlerin bilişsel istem seviyesini düşürdüklerini 

bulmuştur.   
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Öğretmenlerin sınıflarında cebirsel görevleri uygularken BİS’lerinde düşmeye 

neden olan faktörler belirlenirken literatürden ve sınıf ortamı verilerinden  

yararlanılmıştır (Marx ve Walsh, 1988; Henningsen ve Stein, 1997;  Son, 2008; 

Stylianides ve Stylianides, 2008; Huang, Cai ve Ye, 2008; Özmantar vd., 2009). 

Araştırmanın sonucunda her bir sınıf seviyesi için genellikle cebirsel görevlerin 

BİS’inin düşüşünü etkileyen faktörler “görev için ayrılan zaman”, “muhakeme etme ve 

düşünme”  ve “sosyal ortam” kategorilerinde görülmüştür. Öğretmenler  bir cebirsel 

görevi sınıf ortamında uygularken öğrencilere görev üzerinde uğraşmaları için zaman 

vermeden direkt olarak ders anlatımına geçmektedirler. Ayrıca sınıf ortamında 

kullandıkları yüksek seviyede cebirsel görevler için çok fazla açıklama yaparak ve 

cevabı evet yada hayır olan soruları öğrencilerine yönelterek cebirsel görevde verilen 

problem durumunu ortadan kaldırmaktadırlar. Ayrıca öğretmenler kavramsal 

öğrenmenin gerçekleşmesi için gerekli olan fikirlerin çekinmeden paylaşılması, 

başkalarının düşüncelerinin anlamaya çalışılması, düşüncelere katılıp katılmadığının 

belirlenmesi, anlaşılmayan düşüncelerin dile getirilmesi ve düşüncelerin doğruluğunun 

sorgulanması gibi sınıf içi normları gösteremedikleri tespit edilmiştir. Bu durumda 

BİS’nin daha düşük olmasına neden olmaktadır. Henningsen ve Stein (1997)’ de bu 

çalışmanın sonuçlarına benzer sonuçları bulmuşlardır. Henningsen ve Stein (1997), 

yüksek seviyede bilişsel istem gerektiren görevlerin uygulanması esnasında bu 

seviyenin düşmesinde, görevde yer alan problem durumunun rutinleştirilmesi, cevabın  

tamlık ya da doğruluğunun anlaşılması, kavramların ve manaların önemine 

değinilmemesi, bilişsel istem oluşması için öğrenciye yeterince zaman verilememesi ve 

bazı sınıf yönetimi problemleri gibi sebeplerin rol oynamakta olduğunu 

söylemektedirler. Problem durumu, öğretmenin görevi yaparken ortaya çıkabilecek 

endişeyi azaltması, öğrenciye kolaylaştırmak için ve daha açık hale getirmek için 

öğrencinin düşünerek söylemesi gerekenleri öğrenciye yöneltmesi, görevde yer alan zor 

kısımları geçmesi gibi eylemler sonucu rutinleşir. Göreve yeterli zamanın verilmemesi 

uygulanması esnasında öğrenciler tarafından anlamlandırma, öğrenme çabası ve 

düşünme seviyelerinin daha düşük seviyede kalmalarına sebep olmaktadır. Çünkü 

yüksek seviyede bilişsel istem gerektiren görevler öğretmen ve de öğrenci açısından risk 

ve endişe taşımaktadır. Bu endişe ile başa çıkabilmeleri için ise görevin gerektirdiği 

karmaşıklığı en aza indirmeleri gerekmektedir (Henningsen ve Stein, 1997; Doyle, 

1988). Görevin yarattığı karmaşıklığın azaltılması birkaç yolla olmaktadır. Bunlar 

öğretmenin görevin başarılabilmesi için gereğinden fazla açıklama yapması veya 
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görevde zor olan kısımların çıkarılmasıdır. Bunlar yapıldığında ise görevin BİS’i 

düşmektedir dolayısıyla da öğrencinin bilişsel süreci,  düşünmenin tahmin edilebilir ve 

mekanik bir formuna dönüşmektedir. Öğrencinin yüksek seviyede bilişsel düşünmesi 

için öğrenciye açıklama yapma ve matematiksel olarak düşündüklerini ifade etme fırsatı 

verilmelidir. Öğretmen öğrencinin düşüncesini tanımlamasını ve açıklamasını istemeli 

ve böylece öğrencinin sahip olduğu düşünceyi anlayarak problem üzerinde sahip 

oldukları düşünceyi yeniden gözden geçirmeleri ve değiştirmeleri için fırsat veren bir 

ortam oluşmasına yardımcı olmalıdır (Doer, 2006). 

 Alcazar (2007) ve Marx ve Walsh (1988) sınıf ortamında uygulanan  görevlerin 

bilişsel istem seviyesinde düşüşe neden olan faktörleri  zaman, sınıf kontrolü  ve sosyal 

durumlar olarak belirtmektedirler. Bu çalışmada ortaya konulan zaman ve sosyal ortam 

faktörünün sınıf uygulamalarındaki cebirsel görevlerin BİS’lerinin düşüşüne neden olan 

faktörler birbirlerine uyum sağlamaktadır.  

Çalışmada elde edilen sonuçlar ilköğretim matematik öğretim programının 

değişiminden itibaren sınıflarda meydana gelen değişikliklerin nasıl ve neler olduğu ile 

ilgili yorumlar yapmaya olanak tanımaktadır. Bu çalışmadan önce Ubuz vd.(2010)’nin  

öğretim programı kılavuz kitabındaki cebirsel görevleri BİS’lerine göre 

değerlendirdikleri çalışmalarında, ders kitaplarının yazımında ve öğretmenlere sınıf içi 

uygulamalarda rehberlik eden bu program kitabının yüksek BİS’de cebirsel görevleri 

ihtiva ettiğini ortaya çıkarmışlardır. Bu çalışmada ise ilk amaç olarak ders kitaplarında 

yer alan cebirsel görevler BİS’e göre analiz edilmiştir ve öğretim programı kılavuz 

kitabında yer alan cebirsel görevlerin BİS’ine yakın sonuçlar elde dilmiştir. Programın 

yazılmış müfredat diye adlandırılan kısımlarında öğrencilerin kavramsal anlamalarını 

kolaylaştırıcı ve işlem yığınına boğmayan cebirsel görevlerin mevcut olduğu 

görülmektedir. Programın yazılan kısmı kadar uygulanan kısmı da öğrencinin 

öğrenmesinde önemlidir.  

Çalışmada ikinci amaç olarak sınıf uygulamalarında cebirsel görevlerin 

öğrencileri nasıl bir bilişsel süreç içerisine dahil ettiği araştırılmıştır. Sınıf uygulamaları 

ile ilgili sonuçlar yukarıda bahsedilmektedir. Sınıf uygulamalarında öğrencinin 

içerisinde bulunacağı bilişsel düşünme süreci ile ilgili olarak bir problem olduğu bu 

çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Öğretmenler yüksek seviyede bilişsel istem 

gerektiren görevleri daha rutin hale getirerek sınıf ortamlarında uygulamaktadırlar. 

Öğretmenlerin program geliştirici ve eğitim reformcularının planladıklarından çok farklı 

biçimlerde derslerini yürüttükleri daha önceki araştırmalarda da bahsedilmektedir 
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(Drake, 2006; Spielman ve Lloyd, 2004). Son yıllardaki araştırmalar, öğretmenlerin 

ders kitaplarını ve kılavuz kitabını verimli biçimde kullanamadıklarını söylemektedir 

(Sosniak ve Stodolsky, 1993). Farklı öğretmenlerin kendi pedagojik deneyimlerine ve 

dersi planlarken kullandıkları kaynaklara bağlı olarak ders kitaplarından beklentileri de 

faklı olacaktır (Vincent, Stacey; 2008). İlköğretim matematik programının geçmişinin 

10 yıldan az olması ve öğretmenlerin matematiği farklı algılama şekillerine sahip 

olduklarından reforma dayalı öğretim materyallerini kullanırken de farklılık 

gösterdikleri literatürde belirtilmektedir (Lloyd ve Wilson, 1998; Remillard, 2000, 

2002). 

 

5.3.Öneriler 
 

Bu araştırma sınıf ortamında kullanılan ders kitaplarında yer alan cebirsel 

görevler ile sınıf içerisinde uygulanan cebirsel görevlerin bilişsel istemler açısından 

karşılaştırılmasını sağlamıştır. Böylelikle öğretim programının yazılan ve uygulanan 

kısmı ile ilgili bir karşılaştırma çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilerin 

değerlendirilmesi ile ilgili bir amaç yer almamaktadır. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin ders kitabında yer alan cebirsel görevleri 

sınıfta uyguladıkları zaman BİS’lerinde düşüş meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Öğrenciye matematiksel bakış açısı kazandırılması öğrencinin dahil olduğu bilişsel 

düşünme süreci ile gerçekleşmektedir. Öğrencinin yalnızca ezbere yönelik yada 

algoritmik işlemlere dayalı görevlerle karşılaştırılması matematiksel bakış açısı 

kazanmasını engelleyebilir. Öğretmenlerin, öğrencilerinin cebirsel düşünme yapıları 

hakkında bilgi sahibi olması daha yüksek bilişsel istem gerektirecek şekilde sınıf 

uygulamalarını yapmalarına yardımcı olacaktır. Öğretmen eğitimi ile ilgili yapılan 

Bilişsel Yönlendirmeli Öğretim (Cognitively Guided Instruction) (Carpenter, Fennema 

ve Franke vd., 1996) gibi projelerde öğretmen eğitimi programlarında öğrencilerin 

düşünme yapıları ile ilgili olarak bilgilendirilen  öğretmenler, aldıkları bilgileri eğitim 

ve öğretim ortamına entegre ederek öğrencilerinin başarılarına katkıda 

bulunabilmişlerdir (Fennema, Franke, Carpenter ve Carey, 1993). Öğretmen eğitiminde 

yapılabilecek bu tür projeler ile öğretmenlerimizin öğrencilerinin düşünme yapılarından 

haberdar olarak onlara yüksek seviyede düşünme olanakları sağlayacak cebirsel 

görevler ile karşılaştırmaları ve ders kitabında yer alan yüksek seviyede BİS gerektiren 

görevlerin BİS’lerini düşürmeden kullanmalarını sağlayabilecek bilgiler verilebilir.  
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Araştırmaya katılan öğretmenlerin müfredat materyalleri ile etkileşimlerinin 

incelenmesi müfredatı benimsemeleri konusunda ipucu verebilir. Öğretmenlerin sınıf 

uygulamalarında öğrenciye verdikleri görevlerin en fazla %50 oranında ders kitabından 

yararlandıkları sonucuna bağlı olarak öğretmenlerin müfredat materyallerinde yer alan 

görevleri öğrencilerine vermek yerine eski anlayışlarına dayalı olarak sınıf ortamına 

cebirsel görevler getirdikleri bulunmuştur. Öğretmenleri ders kitabında yer alan cebirsel 

görevlerin sınıf ortamında nasıl kullanılacağına dair yönlendirebilecek yönergeler 

öğretmen kılavuz kitabına yerleştirilmelidir. Ders kitabında yer alan görevler içerisinde 

yüksek düzeyde bilişsel istem gerektiren görevlerin genellikle sınıf ortamında öğrenciye 

okutularak üzerinde düşünmelerine fırsat vermeden yada nasıl düşünebileceklerine dair 

ipucu vermeden yerine getirildikleri araştırmanın sonucunda görülmüştür. Eğer Milli 

Eğitim Bakanlığı, bu tür görevlerin yüksek seviyede bilişsel istem gerektirecek şekilde 

uygulanmasında öğretmenlere yönelik rehber kaynak hazırlatabilirse çoğu öğretmen 

bunlardan yararlanacaktır ve öğrencilerin matematiksel bakış açısı kazanma sürecine 

dahil olmalarına yardımcı olabileceklerdir.  

Müfredat materyalleri, daha önceki araştırma raporlarında da yer aldığı gibi 

matematiksel içerik ve pedagojinin birçok özelliklerini yansıtmalıdır. Bu araştırmada 

matematiksel içerik ve bu içeriğin öğrencilerin düşünme seviyelerini ne derece de 

sağladıkları tespit edilmiştir. Ders kitaplarında yer alan cebirsel görevlerin BİS’e göre 

dağılımları istenilen seviyededir. Öğrencilerin bu görevler ile aynı seviyeyi koruyacak 

şekilde dahil olmaları önemlidir. Yapılan araştırmada öğrencileri yüksek seviyede 

kurgulanan bir cebirsel görev içerisine dahil etmede öğrentmenlerimizin başarılı 

olmadığı ortaya konuldu. Bu sebepten öğretmenlere öğrenciyi yüksek seviyede bilişsel 

istem talep edecek öğretim ortamları oluşturmaları yönünde eğitimler  verilmelidir.  

 İleriki çalışmalarda öğretimin değerlendirme boyutunun incelemesi yapılabilir. 

Öğrencilerin değerlendirildiği Seviye Belirleme Sınavı (SBS) gibi sınavlarda sorulan 

soruların analizi yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencilerin başarıları ve öğretmenin 

sınıf içi uygulamalarından veriler toplanarak tüm bir öğretim değerlendirmesi 

yapılabilir. 

Öğretmen eğitiminde aday öğretmenlere yönelik matematiksel görevlerin BİS’ 

leri hakkında benzer bir çalışma yaptırılarak ders kitaplarında yer alan görevlerin 

öğrenciyi ne derece bilişsel düşünme sürecine dahil ettiği ile ilgili bir anlayış 

kazandırılabilir. Böyle bir öğretmen eğitimi şekli aday öğretmenlere ders kitaplarını ve 

müfredatı kritik etme eleştirme alışkanlığı kazandıracaktır. Araştırmada dört ilköğretim 
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matematik öğretmeninin sınıflarında oluşturdukları öğrenme ortamları bilişsel istemler 

açısından incelenmiş olup daha sonraki araştırmalarda öğretmenlere bilişsel istemlere 

göre matematiksel görevleri seçme konusunda eğitim verilip bu eğitimin öğretmenlerin 

sınıf ortamında seçtikleri ve uyguladıkları matematiksel görevleri öğrencinin  bilişsel 

sürecini  etkileme düzeyi incelenebilir. 

Bu araştırma, öğretmenlerin matematiksel görevlerin ne gibi özelliklere sahip 

olduklarını ve bu görevleri matematiksel bakış açısı kazandıracak yönde sınıf 

ortamlarında nasıl kullanabileceklerine yönelik farkındalıklarını artırmalarında yardımcı 

bir kaynak niteliğindedir. Öğretmenlere cebirsel görevleri seçmede ve uygulamada 

yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Müfredat geliştirme aşamalarından görevlerin 

değerlendirme aşamasına yönelik olarak bir bakış açısı verildiğinden müfredat 

geliştirenlere müfredatın uygulanma süreci ile ilgili farkındalık yaratarak kaliteli 

görevler tasarlamalarında rehberlik edecektir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar 

sayesinde müfredat geliştirenler, mesleki gelişimciler ve öğretmen eğitimcileri 

öğretmenlerin ders kitaplarını daha iyi kullanmalarına yönelik fikirler üreterek 

öğretmenlerin bu yönde gelişmelerine  yardımcı olabilirler ve destekleyebilirler.   
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