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ÇALIŞMANIN ÖZETİ 
Problem durumu veya geliştirilecek durumu tanımlayınız; Ülkemizde 

matematik eğitimi istenen kalitede değildir. Bu sonucu doğuran problemlerden biri 
matematik öğretiminde düz anlatım yönteminin hakimiyetinin  devam etmesidir. Düz 
anlatım yöntemiyle öğretim, öğrencilerin yoğun bir öğrenme faaliyeti içine 
girememelerine, yeterince düşünememelerine, düşünebilme yeteneklerinin sınırlarını 
zorlayamamalarına, buna bağlı da olarak düşünme becerilerinin gelişmemesine, 



dolayısıyla matematik yapabilirliklerinin artmamasına, genelde yerlerinde saymalarına 
sebep olmaktadır. 

Matematik öğretiminde düz anlatımla  öğretimin hakimiyetinin devam etmesinin 
bir sebebi matematik öğretim programlarının zaman zaman değişmesine ve bu 
programların farklı yaklaşımları kullanmayı tavsiye etmesine rağmen öğretmenlere 
farklı yaklaşımları kullanmada kılavuzluk edecek öğretim içeriğinin olmaması, ders 
kitaplarının ağırlıklı olarak düz anlatım yöntemi temel alınarak hazırlanagelmesidir. 

Bir diğer sebebi ise şudur: Düz anlatım yönteminin dışında buluş, buldurma, 
soru-cevap, işbirlikçi öğrenme, tam öğrenme, problem temelli öğrenme, yapılandırmacı 
öğrenme, aktif öğrenme gibi etkiliği araştırmalarla kanıtlanmış birçok yaklaşım 
geliştirilmiştir. Lakin bu yaklaşımların üstün yönleri olduğu gibi kendilerine göre sınırlı 
yönleri de vardır. Sınırlı yönlerinden dolayı da öğretmenler bu yaklaşımları kullanmayı 
tercih etmemektedirler. 

Çalışmanızı geliştirme amacınız; Çalışmaya ihtiyaç duyulmasının birinci sebebi 
öğrencilerin matematik öğrenirken zihinsel olarak aktif olmalarını sağlayacak bir 
öğretim içeriği geliştirilmek istenmesidir. Çünkü öğrenci öğrenme esnasında ne kadar 
aktif olursa, ne kadar yoğun bir öğrenme faaliyeti içerisine girerse o kadar iyi öğrenir.  
Bunun için  bölüm bölüm keşfederek öğrenme, buldurma, soru-cevap, problem temelli 
öğrenme gibi öğrenme öğretme yaklaşımlarından biri veya bir kaçına uygun, 
öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesinden başlayarak bilgisini adım adım 
yapılandırabileceği, soru ve yönergelerle yapılandırılmış bir içerik hazırlanabilir.  

İkinci sebebi ise bireyi eş zamanlı olarak bütün yönleriyle aktif kılacak bir 
öğretim modelinin, yani öğrencileri matematik öğrenirken zihinsel yönden aktif 
kılmanın yanında sosyal, duygusal ve fiziksel yönden de bir bütün olarak aktif kılacak 
bir öğretim modelinin geliştirilmek istenmesidir. Öğretim sürecinde öğrencilerin aktif 
katılımları olmazsa olmaz koşullardan birisidir. Bu nedenle öğrencilerin öğrenme 
esnasında aktif olmalarını sağlayacak aktif öğrenme, bilişsel ve sosyal 
yapılandırmacılık, bilgisayar destekli öğretim, buldurma yöntemi, keşfederek öğrenme, 
tam öğrenme, işbirlikçi öğrenme gibi yaklaşımlar geliştirilmiştir. Örneğin, aktif 
öğrenme, öğrenme esnasında öğrencilerin ağırlıklı olarak zihinsel ve fiziksel olarak 
aktif olmalarını, bilişsel yapılandırmacılık bilişsel olarak, sosyal yapılandırmacılık 
sosyal olarak,  bilgisayar destekli öğretim ise zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak aktif 
olmalarını sağlayacak yaklaşımlardır. Bu yaklaşımların bir sentezi olarak ortaya çıkan 
öğrencilerin öğrenme esnasında zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak aktif 
olmaları gerektiğidir. Zaten gelişim bir bütündür. ve öğrenci öğrenme esnasında ne 
kadar gelişim alanını aktif kılarsa, ne kadar bu alanlardaki kapasitesini kullanırsa, bu 
alanlarda o kadar gelişme sağlar ve o kadar iyi öğrenir. Çünkü iyi bir öğrenmenin 
gerçekleşmesi için dinleme, izleme, düşünme, yazma, okuma, anlatma veya uygulama 
yöntemlerinden sadece birinin kullanılması yeterli olmamaktadır. Birkaç tanesinin ya 
da hepsinin bir arada kullanılması öğrenmeyi daha etkili hale getirir.  

Öğrencilerin öğretimde bütün yönleriyle aktif olabilmeleri için belli 
yaklaşımların eş zamanlı yani birlikte kullanılması gerekmektedir. Yaklaşımların 
birlikte kullanılmasının bir faydası da birinin sınırlı bir yönünü bir diğerinin 
azaltabilmesidir.   Örneğin buluş yöntemiyle öğretim yapılan bir derste bir öğrencinin 



kendi başına buluş yapması zordur. Fakat işbirlikçi öğrenme yöntemiyle buluş yöntemi 
birlikte kullanıldığında grupların buluş yapmaları daha kolay hale gelebilmektedir.  
Yine tam öğrenme yöntemiyle öğretim yapılan bir derste öğretmen tarafından bütün 
öğrencilere ipucu, dönüt, düzeltme ve pekiştireç verilmesi zordur. Fakat işbirlikçi 
öğrenme ile tam öğrenme yöntemi birlikte kullanıldığında daha çok bilen öğrenciler 
daha az bilen öğrencilere ipucu, dönüt, düzeltme vererek öğretmene yardımcı 
olabilmektedirler. 

Üçüncü sebebi ise geliştirilen model ve bu modele uygun içeriklerin 
kendilerinden beklenen faydayı sağlayıp sağlamadığının bir araştırma ile tespit edilmek 
istenmesidir.   

Çalışmanın kullanılabileceği ders ve sınıf seviyeleri, hedef grup; Bu çalışma 
matematik dersinde ve bütün sınıf seviyelerinde uygulanabilir.  

Çalışmanızı nasıl uyguladığınız, hangi aşamalarla uyguladığınız; Birinci aşama 
problem durumunun fark edilme aşamasıdır. İkinci aşama konuya ait içeriğin 
geliştirilme aşaması, üçüncü aşama bu içerikle öğretim yapılarak içeriğe son şeklinin 
verilme aşaması dördüncü aşama yapılan öğretimin teorisinin yazılma aşaması, beşinci 
aşama bir araştırmayla ÇGMÖ'nün etkililiğinin tespit edilme aşamasıdır. 

 İşlem basamaklarınız, geliştirdiğiniz uygulama araçları ve faaliyetleriniz;  
- Öncelikle "Eşitlik ve Denklemler" konusuna ait ders kitaplarından farklı yeni 

içerik geliştirilmiştir. İçerik geliştirilirken, içeriğin ağırlıklı olarak keşfederek öğrenme, 
buldurma,  soru-cevap ve problem temelli öğrenme yaklaşımlarına uygun soru ve 
yönergelerle yapılandırılmış olmasına dikkat edilmiştir. Yine içeriğin aşamalılık 
ilkesine dolayısıyla öğrencilerin bilgilerini soyuttan somuta, bilinenden bilinmeyene, 
basitten karmaşığa kolaydan zora olacak şekilde adım adım yapılandıracakları şekilde 
olmasına dikkat edilmiştir.   

- Ardından bu içerikle bir ortaokulun 7. sınıfında öğretim yapılmıştır. İçerikle 
öğretime başlanılmadan önce sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılmıştır.  

1) Öğrenciler akademik başarılarına göre sıralanmıştır. 
2) Gruplar oluşturulmuştur. Grupların heterojen olmasına dikkat edilmiştir. 

Bunun için akademik başarıları en yüksek olan öğrencilerden 5 kişi her bir gruba 
atanmış, daha sonra akademik başarıları bu öğrencilerinkine en yakın olan 5 kişi 
gruplara atanmış ve aynı mantıkla bütün öğrenciler gruplara atanana kadar bu işleme 
devam edilmiştir. Bu şekilde grupların ortalamalarının birbirine yakın olması 
sağlanmıştır. 

3) Öğrencilere akademik başarılarına göre grup içinde bilen numarası verilmiştir. 
Her grupta başarısı en yüksek olan öğrenci 2. bilen, bir düşük olan öğrenci 3. bilen, bir 
düşük olan öğrenci 4. bilen ve bir düşük olan öğrenci de 5. bilen olarak atanmıştır. Her 
grubun 1. bileni ise öğretmen olarak atanmıştır. 

4) Bilen derecelerine göre öğrenciler gruplara yerleştirilmiştir. Genel olarak 2. 
bilen ile 3. bilen karşılıklı oturtulmuş, 4. bilen ile 5. bilen bunların yanlarına 
oturtulmuştur. Bunun en önemli sebebi daha çok bilenleri daha çok yardım eden 
konumunda istihdam etmektir.   

5) Gruplar sınıfta aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır. Yanlardaki grupların 45 
derece eğimle konumlandırılmasının sebebi, öğretmen tahtayı kullanarak açıklamalarda 



bulunacağı zaman bütün öğrencilerin öğretmeni rahat görmesini sağlamaktır.  
 

 
 
6) Öğrencilere süreçte ne yapılacağından bahsedilmiştir. 
Öğrenciler yerlerine yerleştikten sonra öğretmen onlara aşağıdaki açıklamaları 

yapmıştır: 
"Çocuklar ben daha çok 2. bilenlere zamanım kalırsa 3. bilenlere, her bir 2. bilen 

yanında oturana (4. veya 5. bilene) zamanı kalırsa 3. bilene, her bir 3. bilen de yanında 
oturana (4. veya 5. bilene)  yardımcı olacaktır. Grubun başkanı 2. bilendir. Grubun 
öğrenmesinden ve koordinasyonundan bu kişi sorumludur. Ben de sınıfın 
öğrenmesinden sorumluyum.   

Arkadaşlarına çokça yardımcı olanlara daha yüksek ders içi performans notu 
vereceğim. 

Konu bittikten sonra sizi bu konudan sınav yapacağım. Her birinizin sınav notu, 
kendi sınav notunun %70’i ile grubun ortalamasının %30’u şeklinde belirlenecek. 

Sınavdan aldığınız puanların ve ders içi performans notlarınızın ortalamasına 
göre bilen numaralarınızı yeniden belirleyeceğim." 

- Bu işlemlerden sonra bölüm bölüm keşfederek öğrenme, buldurma, soru-cevap, 
problem temelli öğrenme gibi öğrenme öğretme yaklaşımlarından birine veya bir 
kaçına uygun, öğrencinin hazırbulunuşluk seviyesinden başlayarak bilgisini adım adım 
yapılandırabileceği, soru ve yönergelerle yapılandırılmış içerik öğrencilere dağıtılmış 
ve şu şekilde dersler işlenmiştir: Öğretim boyunca öğrenciler soru ve yönergeleri önce 
bireysel olarak, ardından yardımlaşarak cevaplamışlardır. Öğretmen de her grubun bir 
üyesi olarak gruplar arasında gezmiş ve daha çok, grupların akademik başarısı yüksek 
öğrencilerine (2. bilenlere zaman kalırsa 3. bilenlere) yardım etmiş; ipucu, dönüt ve 
düzeltme vermiştir. Onlar da yanlarında oturan grupların akademik başarısı düşük 
öğrencilerine (4. ve 5. bilenlere) yardım etmiş; ipucu, dönüt ve düzeltme vermiştir. 
Yardımlaşmanın kuvvetlenmesi için konu bittikten sonra öğrenciler sınav yapılmış, her 
birinin sınav notu, kendi sınav puanının %70’i ile grubunun ortalamasının %30’u 
şeklinde belirlenmiştir. Aynı zamanda yardım etme ve yardım talep etmeden 

Öğretmen 



öğrencilere ders içi performans notu verilmiştir.  
- Bu derslerde alınan notlara göre içeriğe son şekli verilmiştir.  
- Ardından uygulamanın teorisi yazılmıştır. Bunun için öncelikle yapılan 

uygulamaların literatürde tam yeri araştırılmıştır.  Araştırma neticesinde bu 
uygulamaların bir bütünlük içinde literatürde tanımlanmamış olduğunu görülmüş ve 
yeni tanımlamalar yapılarak, yapılan uygulamaların teorisi yazılmıştır. En az iki 
yaklaşımı birleştirerek yani eş zamanlı olarak en az iki yaklaşımla öğretim yapmaya 
Birleşik Yaklaşım adı verilmiştir. 

Birleşik Yaklaşım: Öğretim boyunca öğrencinin, dersin ve konunun ihtiyacına 
göre değişik zaman aralıklarında öğrenme-öğretme yaklaşımlarının farklı 
birleşimleriyle öğretim yapılması durumudur. Görüldüğü üzere işlenen derslerde 
yaklaşımlar birleştirilerek kullanılmıştır. Her birleşimde işbirlikçi öğrenme (etkin 
yardımlaşma tekniği) ve tam öğrenme (ipucu, dönüt, düzeltme verme ve etkin 
katılımdan dolayı) yöntemleri olmuştur. Yanı sıra içerik bölüm bölüm keşfederek 
öğrenme, buldurma, soru-cevap, problem temelli öğrenme gibi öğrenme öğretme 
yaklaşımlarından birine veya bir kaçına uygun olarak hazırlandığından bu 
yöntemlerden biri veya birkaçı da olmuştur. 

Yukarıdaki 6 maddelik işlemden oluşan ve işbirlikçi öğrenme kapsamında 
geliştirilip kullanılan tekniğe Etkin Yardımlaşma Tekniği adı verilmiştir.  

Etkin Yardımlaşma Tekniği: Öğretim ortamında daha çok bilenin daha az bilene 
yardım ettiği ve aynı zamanda kimin kime veya kimlere yardım edeceğinin belirlendiği 
bir işbirlikçi öğrenme tekniğidir. 

Öğrencilerin matematik öğrenirken bütün gelişim alanlarının aktif olması 
gerektiğinin ve bunun belli öğrenme-öğretme yaklaşımlarının eş zamanlı kullanılması 
ile sağlanabileceğinin iddia edildiği  matematik öğretimi modeline de Çok Yönlü 
Gelişimsel Matematik Öğretimi adı verilmiştir. 

Çok Yönlü Gelişimsel Matematik Öğretimi (ÇGMÖ): ÇGMÖ’ye göre matematik 
öğretimi, öğrencilerin farklı gelişim alanları olan zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel 
kapasitelerini kullanmalarını sağlamalıdır. Öğretim sürecinde öğrenciler; zihinsel, 
sosyal, duygusal ve fiziksel kapasitelerini kullanırlarsa hem daha iyi öğrenirler, hem de 
bu alanlarda gelişme sağlarlar. Yani ÇGMÖ öğrencilerin söz konusu alanlarda 
gelişimini sağlar, bu gelişme de öğrenmeyi artırır.Öğretim sürecinde, öğrencilerin 
farklı gelişim alanları olan zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel kapasitelerini 
kullanabilmeleri için birleşik yaklaşımla öğretim yapılmalıdır. Her birleşimde işbirlikçi 
öğrenme (etkin yardımlaşma) ve tam öğrenme yöntemleri olmak şartıyla keşfederek 
öğrenme, buldurma, soru-cevap, problem temelli öğrenme, etkinlik temelli öğrenme, 
tarih destekli matematik öğretimi, bilgisayar destekli matematik öğretimi, karikatürle 
öğretim, oyunla öğretim gibi yöntemlerden biri veya bir kaçı olmalıdır. 

- Uygulamaların teorisi yazıldıktan sonra bir araştırmayla birlikte  ÇGMÖ’nün 
öğrencilerin başarısına etkisi ve öğretim ortamından yansımalar tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Bunun için bir ortaokulda benzer iki tane 7. sınıftan rastgele biri deney 
biri de kontrol grubu olarak atanmış ve kontrol grubunda geleneksel öğretimle, deney 
grubunda ÇGMÖ ile öğretim yapılmış, öğretim boyunca deney grubu gözlenmiş ve 
öğretim sonunda deney grubundaki öğrencilerle odak grup görüşmesi yapılmıştır.  



Nitel veya nicel olarak elde edilen sonuçlar; Yapılan araştırmada aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir:  

ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin yardımlaşmalarını sağlamıştır: ÇGMÖ ile 
öğretimde etkin yardımlaşma tekniği sayesinde daha çok bilen öğrenciler her soru ve 
yönergede kendi bireysel öğrenme faaliyetlerini gerçekleştirdikten sonra yanlarında 
oturan arkadaşlarına yardımcı olmuşlardır. Yani 2. ve 3. bilen öğrenciler yanlarında 
oturan 4. veya 5. bilen öğrencilere yardımcı olmuşlardır. Öğretmen de yardımlaşma 
zincirinin bir parçası olarak grupların daha çok 2. ve 3. bilen öğrencilerine yardımcı 
olmuştur. Yardımlaşma zinciri genel olarak bu şekilde işlediği gibi farklı 
yardımlaşmalar da olmuştur. Örneğin bazı gruplarda 3. bilen öğrenciler, zaman zaman 
2. bilen öğrencilere yardımcı olmuştur.  Ders içinde yardımlaşma, daha çok bilenin 
daha az bilene ekstra ipucu, dönüt ve düzeltme vermesi şeklinde gerçekleşmiştir.    

ÇGMÖ ile öğretimde ders içinde olduğu gibi ders dışında da öğrenciler 
yardımlaşmışlardır. Ders dışında yardımlaşma daha çok bilenin daha az bilene konunun 
işlenen kısımlarını tekrar ettirmesi ve daha az bilene sınav öncesi sınav denemesi 
yaptırması şeklinde olmuştur.  

Her grubun kendi içinde, ders içinde ve ders dışında yardımlaşma gerçekleştiği 
gibi gruplar arasında da yarış gerçeklemiştir. Gruplar arasında yarış olmasına rağmen 
genel olarak ön plana çıkan grup olmamıştır. Bu durumun sebebi grupların, 
ortalamalarının birbirine yakın olacak şekilde oluşturulmasıdır. 

ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin motivasyonlarını artırmıştır: ÇGMÖ ile 
öğretim, öğrencilerin motivasyonlarını artırmıştır. Motivasyonu artıran sebepler şu 
şekilde sıralanabilir: (a) Buluş ve buldurma yöntemi sayesinde öğrencilerin merak 
güdüleri uyanmış, bu uyanıklık, öğretim boyunca devam etmiştir. (b) Yine buluş ve 
buldurma yöntemi sayesinde öğrencilerin bilgileri kendilerinin bulmaları özgüvenlerini 
artırmıştır. (c)   Matematik yapabilme yeteneklerinin artması öğrencileri mutlu etmiştir. 
(d) Öğrenciler, etkin yardımlaşma tekniği sayesinde beraber öğrenmekten zevk almış, 
grubun bir parçası olmaktan heyecan duymuş, yardım eden öğrenciler yardım etmenin 
mutluluğunu yaşamış, yardım alan öğrenciler de arkadaşlarına bağlı olabileceklerinin 
farkına varmış, grup çalışması sürecinde öğrenciler yeni arkadaşlıklar oluşturma ve 
arkadaşlıklarını pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. 

Öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olmasının bir göstergesi de ÇGMÖ ile 
öğretimde çok hareketli öğrenciler dışında uzun süreli dersten kopan öğrenci 
olmamasıdır. Uzun süreli dersten kopan öğrenci olmamasının sebebi öğretim içeriğinin, 
öğrencinin istediği zaman kaldığı yerden öğrenmeye rahatlıkla devam edebileceği 
nitelikte hazırlanmış olmasıdır. Öğretim içeriğinin, öğrencinin istediği zaman kaldığı 
yerden öğrenmeye rahatlıkla devam edebileceği nitelikte olması demek içeriğin 
öğrencinin öğrenme esnasında kendisi dışındakilerden en az yardım alarak öğrenmesini 
sürdürecek nitelikte hazırlanmış olması demektir.  

ÇGMÖ ile öğretimde öğrenciler derse aktif katılmışlardır: ÇGMÖ ile öğretimde, 
öğrenciler derse aktif katılmışlardır. İlk dört derste sınıfın başarılı çoğu öğrencisi 
sorulara cevap verebilseler de biraz çekingen davranmışlardır. Bu öğrencilerin ilk 
derslerde çekingen davranmalarının sebepleri, bugüne kadar bilginin, kendilerine 
sürekli hazır olarak servis edilmesi, karşılaştıkları yeni bir durum hakkında karar 



vermelerinin onlar için alışıldık olmaması, yanlış yapmaktan korkmaları, cebirle ilk kez 
tanışmalarıdır. Ders kitabı takip edilerek yapılan derslerde derse hiç katılmayan sınıfın 
ortalaması en düşük beş öğrencisi de zaman zaman sorulara ve yönergelere cevap 
vererek derse katılmışlardır.  

Derse katılımın bir göstergesi de ÇGMÖ ile öğretim boyunca öğrencilerin, 
soruları ve yönergeleri, bu soru ve yönergelerin altında ayrılan boşluklara yazarak 
cevaplamalarıdır. Durum böyle olmasına rağmen yazmadan şikâyetçi olan öğrenci de 
olmamıştır. ÇGMÖ ile öğretimde yazmadan şikâyetçi olan öğrenci olmaması, defterin 
ortadan kalkması ve öğrencilerin soru ve yönergelerin altında ayrılan boşluklara, kendi 
çözümlerini yazmalarıdır. Düz anlatım yöntemiyle yapılan öğretimde ise öğrenciler 
yazmadan şikâyetçi olmuşlardır. Bu durumun sebebi ise öğrencilerin tahtaya 
yazılanları, defterlerine geçmeleri, yazarken başkasına ait olan bir şeyleri yazıyormuş 
gibi algılamaları ve yazmayı, öğrenmenin bir parçası değil de ayrı bir iş olarak 
düşünmeleridir. 

ÇGMÖ ile öğretimde sınıfta çok yönlü iletişim gerçekleşmiştir: ÇGMÖ ile 
öğretimde çok yönlü iletişim gerçekleşmiştir. Öğretim ortamında bir öğrencinin 
iletişim içinde olduğu üç ana değişken vardır. Bu değişkenler; öğretmen, akranlar 
(öğrencinin arkadaşları) ve öğretim materyalidir. ÇGMÖ ile öğretimde öğrenci, bu üç 
değişkenle iletişime girmiştir. Yani ÇGMÖ ile öğretimde öğrenci-öğretmen, öğrenci-
öğrenci ve öğrenci-öğretim materyali şeklinde üç tür iletişim gerçekleşmiştir. Öğrenci-
öğretmen iletişiminde öğretmen, öğrenciye ekstra ipucu, dönüt ve düzeltme vermiştir. 
Bu esnada öğrenci öğretmenin sorularına cevap vererek onunla iletişime geçmiştir. 
Öğrenci-öğrenci iletişiminde yardım eden öğrenci ile yardım alan öğrenci arasında 
öğrenci-öğretmen iletişime benzer iletişim gerçekleşmiştir. Öğrenci-öğretim materyali 
etkileşiminde ise materyalde öğrenciye yöneltilen soru ve yönergeler vardır. Bu soru ve 
yönergeleri okuyan her bir öğrenci bunların kendisine yöneltildiği hissine kapılmış ve 
kendisi de bu soru yönergeleri altlarındaki boşluklara yazarak cevaplamıştır. Aynı 
zamanda bu iletişimlerde matematik de yeni bir dil olarak yerini almış, matematiğin bir 
dil olduğu hususunda öğrencilerde ciddi bir bilinç meydana gelmiş, bu durum 
öğrencilerin ifadelerine de yerleşmiştir.  

ÇGMÖ ile öğretim, tutuma olumlu etki etmiştir: ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin 
matematiğe karşı tutumlarına olumlu yönde etki etmiştir. Uygulama sonrası 
öğrencilerin hepsi, dersi yine aynı şekilde işleme yönünde öğretmene baskı 
yapmışlardır. Bunun üzerine öğretmen sonraki konularda da benzer içerikler 
hazırlayarak dersi ÇGMÖ ile işlemek mecburiyetinde kalmıştır. 

ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin öğretmene karşı tutumlarına da olumlu yönde 
etki etmiştir. ÇGMÖ ile öğretim, öğretmen ile öğrenci arasındaki diyalogu, fiziksel 
teması artırmıştır. Bu durum sonucunda, öğrencilerin öğretmene karşı sevgilerinde fark 
edilir artış olmuştur. Uygulamadan iki hafta sonra öğretmen bu okuldan ayrılmak 
zorunda kalmıştır. Bunun üzerine öğrenciler yeni gelen öğretmeni kabullenmekte 
zorluk yaşamışlar, bir kısmı dersi terk etmiş, bu şekilde ders anlamıyoruz şeklinde 
yakınmalarda bulunmuşlar, okul idaresine ayrılan öğretmenin geri gelmesi için baskı 
yapmışlardır. 

ÇGMÖ ile öğretim yapıldıkça öğrencilerin matematiğe karşı tutumlarında olumlu 



gelişmeler olmasının sebebi öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının ve başarılarının 
artmasıdır. 

ÇGMÖ ile öğretim, öğrencilerin tanınmasını kolaylaştırmıştır: ÇGMÖ ile 
öğretimle öğrencilerin, öğrenme kabiliyetleri, öğrenme hızları, öğrenme stilleri, sahip 
oldukları kavram yanılgıları, öğrenme zorlukları daha net ortaya çıkmıştır. ÇGMÖ ile 
öğretim, öğrencileri birçok yönden tanımayı, öğrenme süreçlerini değerlendirmeyi 
kolaylaştırmıştır. Aynı zamanda bu durum, öğretmene kavram yanılgılarını azaltma ve 
öğrenme zorluklarını aşma fırsatı da vermiştir. Bunların yanı sıra sadece dönem içinde 
yapılan sınavların öğrencilerin öğrenme kabiliyetlerini ve hızlarını ortaya koymada 
eksik olduğu anlaşılmıştır. Çünkü bu sınavlarda alınan notlar, derste öğrenilenleri 
unutma veya tam tersi olarak dersin dışında fazladan çalışmayla da alakalıdır.  

Öğrenci başarısına, paydaşlara ve kurumunuza katkısını belirtiniz; ÇGMÖ, 
öğrencilerin matematik başarısına olumlu yönde etki etmiştir. Bulgulara göre 
ÇGMÖ’nün başarıya olumlu etkisinin sebepleri: (a) Uygulama boyunca, öğrencilerin 
soruları ve yönergeleri önce kendileri okuyup, anlamaya ve yapmaya çalışarak, sonra 
da yardımlaşarak aktif katılım göstermeleri, (b) Öğrencilerin etkin yardımlaşma tekniği 
sayesinde yardımlaşmaları, yardım eden öğrencilerin arkadaşlarına ekstra ipucu, dönüt 
ve düzeltme vermesi, öğretmenin de öğrencilere yardım etmesi ve bu kapsamda ekstra 
ipucu, dönüt, düzeltme ve pekiştireç vermesi, (c) Öğretim içeriğinin buluş ve buldurma 
yöntemlerine ve aynı zamanda öğreticilik, açıklık, düzey ve vardama (aşamalılık) 
ilkelerine uygun olarak hazırlanmasıdır. 

Öğrencilerin başarı olduklarının bir göstergesi de buluş ve buldurma 
yöntemlerine göre yapılandırılmış içerikte öğrenciler tarafından bulanamayan bilgi 
olmaması yani buluşu gerçekleştirmede öğrencilerin başarılı olmalarıdır. Buluşu 
gerçekleştirmek zor olmasına rağmen ÇGMÖ ile öğretimle öğrenciler tarafından 
bulunamayan bilgi olmamasının sebepleri: (a) Yapılandırılmamış buluş yerine 
yapılandırılmış buluşun tercih edilmesi, (b) İyi bir planlama yapılması, diğer bir 
ifadeyle içeriğin öğrencileri buluşa götürecek ipucu niteliğinde soru ve yönergelerle 
yapılandırılması, (c) Öğrencileri buluşa götürecek soru ve yönergelerin öğrencilerin 
seviyesine uygun, ardışık soru ve yönergeler arasındaki geçişlerin yeterince yumuşak 
olması, (d) İşbirlikçi öğrenme kapsamında geliştirilen etkin yardımlaşma tekniği 
sayesinde öğrencilerin yardımlaşabilmesidir.  

ÇGMÖ ile öğretimde öğrencilerin öğrenme hızlarında da artış olmuştur. ÇGMÖ 
ile öğretim, başarıya olduğu gibi kalıcılığa da ciddi anlamda katkı sağlamıştır. 

Uygulamanız hakkında görüşünüzü açıklayınız; Geliştirdiğim Çok Yönlü 
Gelişimsel Matematik Öğretimi Modeli öğretimde öğrencilerin bir bütün olarak yani 
zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak gelişimini sağlayacak şekilde belli 
öğrenme-öğretme yaklaşımlarıyla birlikte öğretim yapılması olarak tanımlanabilir. Bu 
model öğrenmeyi gelişim alanlarına temellendirmesi ve yaklaşımları eş zamanlı olarak 
kullanmayı önermesiyle özgündür. Aynı zamanda bu model geçmiş bilgi birikiminin 
bir sentezi olması yönüyle de özgündür. Yine bu modelde eş zamanlı olarak kullanılan 
yaklaşımlardan biri işbirlikçi öğrenmedir ve  işbirlikçi öğrenme kapsamında geliştirilip 
kullanılan Etkin Yardımlaşma Tekniği de bazı yönleriyle diğer işbirlikçi öğrenme 
tekniklerinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla model bu yönüyle de özgündür. 



3 

UYGULAMADAN FOTOĞRAFLAR 

1. FOTOĞRAF 

 
2. FOTOĞRAF 

 
3. FOTOĞRAF 

 
4. FOTOĞRAF 

 
 



MATERYALLER 

 
ÖĞRETİM İÇERİĞİ (ÖĞRENCİ NÜSHASI) 

 
EŞİTLİK 

 
Yönerge: 12, 12 ve 15 sayılarını eşit ve eşit olmama yönlerinden karşılaştırınız. 
MATEMATİKÇE  
Soru: 12 sayısının 12 sayısına eşit olma durumu nasıl gösterilir? 
Soru: 12 sayısının 15 sayısına eşit olmama durumu nasıl gösterilir? 
TANIM  
Soru: İçinde “ = ” sembolü olan ifadelere ne denir? 
Soru: İçinde “ ” sembolü olan ifadelere ne denir? 
Yönerge: Aşağıdaki eşitlikleri matematikçe yazınız. 
1) -8'in 5 fazlası -3'dür : 
2) 12'nin 3 eksiği 9'dur : 
3) 3'ün 4 katı 12'dir : 
4) 7'nin -2 katı -14'tür : 
5) -8'in -1 katı 8'dir :  
6) 11'in -1 katı -11'dir : 
7) -3'ün 4 katının 5 eksiği -17'dir : 
8) 4'ün -5 katının 7 fazlası -13'dir : 
9) -5'in 2 eksiğinin -3 katı 21'dir : 
10) -2'nin 5 katının 3 fazlasının 4 katı -28'dir : 
11) 10'nun yarısı 5'dir : 

12) -15'in 
2

3
'ü -10'dur : 

13) -12'nin yarısının 5 fazlası -1'dir : 

14) 6'nın -1 katının 2 fazlasının 
1

4
'ü -1'dir : 

15) -4'ün 2 katının 7 eksiğinin 
1

3
'ünün 4 fazlası -1'dir : 

16) 4'ün 5 katı ile 3 katının farkının 7 fazlası 15'tir : 
17) -8'in 5 katının 16 fazlası aynı sayının 3 katıdır : 
18)  9'un 7 katının 8 eksiği, aynı sayının 5 katının 10 fazlasıdır : 
Yönerge: Aşağıdaki eşitlikleri Türkçe yazınız. 
1) -9 + 3 = -6  :  
2) -5 -3 = -8 :  
3) 3.5 =15  :  

4)  -3. -8 = 24  :  

5)  - -6 = 6  :  

6) 4.5 -13 = 7  :  



7)  -3. -4 +8 = 20 :  

8)  -3. -7 + 2 = 15 :  

9)  2. 4. -3 -5 = 34   :  

10) 
18

= 9
2

:  

11)
 2. -9

= -6
3

 :  

12)
10

-3 = 2
2

 :  

13) 
3- 7

= -1
4

:  

14) 
3.7 -9

+1 = 5
3

:  

15) 8.3-5.3+ 2 =11:  
16) 5.6 -12 = 3.6  :  

17)    4. -5 +12 = 3 -5 + 7 :  

Yönerge: Aşağıdaki eşitliklerde kutucuklara yazılacak olan sayıyı bulunuz.  

1) ... = 6  

2) -11= ...  

3) ... +5 = -8  

4) -5- ... = -7  

5) ... .5 = 30  

6) -3. ... = 27  

7) - ... =13 

8) 4. ... -11= 9  

9)  ... . -3 + 6 = 0  

10)  -3 ... + 2 = -18  

11) 3. 4. ... - 7 = 39 
   

12) 
...

= -9
2

 

13) 
2. ...

= 4
-5

 

14) 
...

+ 5 = 3
2

 



15) 
3- ...

= -1
-2

 

16) 
3. ... - 7

+1 = 5
2

 

17) 8. ... - 5. ... -12 = 0  

18) 5. ... -14 = 3. ...  

19) 5. ... +12 = 3. ... - 4  

 
Yönerge: Aşağıdaki eşitsizliklerde kutucuklara yazılamayacak olan sayıyı bulunuz.  

1) ... 7  

2) -13 ...  

3) ... + 4 15  

4) ... - 4 -11  

5) 4. ... -12  

6) -8. ... -16  

7) - ... 9  

8) 4. ... -12 -32  

9) -5. ... +9 19  

10)  5. ... + 2 -25  

11) 3. 4. ... 15 -39     

12) 
...

-11
-2

  

13) 
-2. ...

-10
-3

  

14) 
...

7 -2
2
   

15) 
5 - ...

-1
3

  

16) 
3. ... - 4

- 7 0
5

  

17) 9. ... - 4. ... - 2 13  

18) 7. ... -18 4. ...  

19) 6. ... +8 5. ... + 7  
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Soru: Bu kaldıracın her iki tarafındaki ağırlığa 5 kg eklenirse kaldıracın dengesi 
bozulur mu?  
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz. 
Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın denge durumunu ifade eden eşitliği yazınız. 
Yönerge:   
a) 12 = 12  eşitliğinin her iki tarafına 4 ekleyiniz. 
b) 18 =18  eşitliğinin sağ tarafına -6,  sol tarafına -3 ekleyiniz. 
c) -9 = -9  eşitliğinin her iki tarafına 7 ekleyiniz. 
d) -13 = -13 eşitliğinin sağ tarafına -4,  sol tarafına -1 ekleyiniz. 
Soru:   
a) Bir eşitliğin sağ ve sol tarafına farklı sayılar eklenince eşitlik bozuluyor mu? 
b) Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenince eşitlik bozuluyor mu? 
KURAL 
Yönerge: O halde toplama (ekleme yapma) ile alakalı eşitlik kuralını yazınız. 
Yönerge: Aşağıdaki eşitliklerde kutucuklara yazılması gereken sayıları bulunuz. 

a) 15 6 15 ...    

b)  17 + ... = 17 + -3  

c) -28 + 7 = -28 + ...  

d) -36 + ... = -36 + 36  

Yönerge: Aşağıdaki eşitsizliklerde kutucuklara yazılmaması gereken sayıları bulunuz. 

a) 13 5 13 ...    

b)  19 + ... 19 + -7  

c) -31+11 -31+ ...  

d)  - 43+ ... - 43+ -17  

Eşitliğin Her İki Tarafından Sayı Çıkarma 
 

 
 
Soru: Bu kaldıracın sağ tarafındaki ağırlıktan 3 kg, sol tarafındaki ağırlıktan 5 kg 
çıkartılırsa kaldıracın dengesi bozulur mu? 
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz. 

15 kg  15 kg

15 kg  15 kg



Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın dengesizlik durumunu ifade eden eşitsizliği yazınız. 
 
 

 
 
Soru: Bu kaldıracın her iki tarafındaki ağırlıktan 5 kg çıkartılırsa kaldıracın dengesi 
bozulur mu?  
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz. 
Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın denge durumunu ifade eden eşitliği yazınız. 
Yönerge: 
a) 12 = 12  eşitliğinin her iki tarafından 6 çıkarınız. 
b) 14 = 14  eşitliğinin sağ tarafından -5,  sol tarafından -7 çıkarınız. 
c) -11 = -11 eşitliğinin her iki tarafından 6 çıkarınız. 
d) -17 = -17  eşitliğinin sağ tarafından -2,  sol tarafından -3 çıkarınız. 
Soru:   
a) Bir eşitliğin sağ ve sol tarafından farklı sayılar çıkarılınca eşitlik bozuluyor mu? 
b) Bir eşitliğin her iki tarafından aynı sayı çıkarılınca eşitlik bozuluyor mu? 
KURAL 
Yönerge: O halde çıkarma ile alakalı eşitlik kuralını yazınız. 
Yönerge: 
a) 15 =15  eşitliğinin her iki tarafına -4 ekleyiniz. 
b) 15 =15  eşitliğinin her iki tarafından 4 çıkarınız. 
Soru: Bir eşitliğin her iki tarafına -4 eklemek, her iki tarafından 4 çıkarmakla aynı şey 
midir? 
Yönerge: Aşağıdaki eşitliklerde kutucuklara yazılması gereken sayıları bulunuz. 

a) 22 - 6 = 22 - ...  

b)  27 - ... = 27 - -3  

c) - 43-5 = - 43- ...  

d)  -52 - ... = -52 - -4  

Yönerge: Aşağıdaki eşitsizliklerde kutucuklara yazılmaması gereken sayıları bulunuz. 

a) 34 - 7 34 - ...  

b)  23- ... 23- -5  

c) - 45 -8 - 45 - ...  

d)  -56 - ... -56 - -10  
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Eşitliğin Her İki Tarafını Sayı ile Çarpma 
 

 
 
Soru: Bu kaldıracın sağ tarafındaki ağırlık 3 katına, sol tarafındaki ağırlık 5 katına 
çıkartılırsa kaldıracın dengesi bozulur mu? 
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz. 
Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın dengesizlik durumunu ifade eden eşitsizliği yazınız. 
 

 
 
Soru: Bu kaldıracın her iki tarafındaki ağırlık 5 katına çıkartılırsa kaldıracın dengesi 
bozulur mu?  
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz 
Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın denge durumunu ifade eden eşitliği yazınız. 
Yönerge:  
a) 12 = 12  eşitliğinin her iki tarafını 4 ile çarpınız. 
b) 15 =15  eşitliğinin sağ tarafını -5,  sol tarafını -4 ile çarpınız. 
c) -11 = -11 eşitliğinin her iki tarafını -6 ile çarpınız. 
d) -17 = -17  eşitliğinin sağ tarafını 2,  sol tarafını 3 ile çarpınız. 
Soru: 
a) Bir eşitliğin sağ ve sol tarafı farklı sayılarla çarpılınca eşitlik bozuluyor mu? 
b) Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayı ile çarpılınca eşitlik bozuluyor mu? 
 
KURAL 
Yönerge: O halde çarpma ile alakalı eşitlik kuralını yazınız. 
Yönerge: Aşağıdaki eşitliklerde kutucuklara yazılması gereken sayıları bulunuz. 

a) 14.8 = 14. ...  

b)  23. ... = 23. -3  

c) -37.4 = -37. ...  

d)  -51. ... = -51. -1  

Yönerge: Aşağıdaki eşitsizliklerde kutucuklara yazılmaması gereken sayıları bulunuz. 

a) 17.13 17. ...  

b)  21. ... 21. -10  

15 kg  15 kg

15 kg  15 kg



c) -33.14 -33. ...  

d)  - 47. ... - 47. -19  

Eşitliğin Her İki Tarafını Sayıya Bölme 
 

 
 
Soru: Bu kaldıracın sağ tarafındaki ağırlık 3'e bölünüp iki parça atılırsa, sol tarafındaki 
ağırlık 5'e bölünüp dört parça atılırsa kaldıracın dengesi bozulur mu? 
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz. 
Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın dengesizlik durumunu ifade eden eşitsizliği yazınız. 
 
 

 
 
Soru: Bu kaldıracın her iki tarafındaki ağırlık 5'e bölünür dört parça atılırsa kaldıracın 
dengesi bozulur mu?  
Yönerge: Bu durumda kaldıracın nasıl bir hal alacağını çiziniz. 
Yönerge: Çizdiğiniz kaldıracın denge durumunu ifade eden eşitliği yazınız. 
Yönerge:   
a) 12 = 12  eşitliğinin her iki tarafını 3'e bölünüz. 
b) 15 =15  eşitliğinin sağ tarafını -5'e,  sol tarafını -3'e bölünüz. 
c) -21 = -21 eşitliğinin her iki tarafını -7'ye bölünüz. 
d) -24 = -24  eşitliğinin sağ tarafını -3'e,  sol tarafını -8'e bölünüz. 
 
Soru:   
a) Bir eşitliğin sağ ve sol tarafı farklı sayılara bölününce eşitlik bozuluyor mu? 
b) Bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayıya bölününce eşitlik bozuluyor mu? 
KURAL 
Yönerge: O halde bölme ile alakalı eşitlik kuralını yazınız. 
Yönerge: Aşağıdaki eşitliklerde kutucuklara yazılması gereken sayıları bulunuz. 

a) 21: 3 = 21: ...  

b)  27 : ... = 27 : -9  

c) -35 : 7 = -35 : ...  

d)  -53: ... = -53: -1  

 

15 kg  15 kg

15 kg  15 kg



Yönerge: Aşağıdaki eşitsizliklerde kutucuklara yazılmaması gereken sayıları bulunuz. 

a) 18 : 6 18 : ...  

b)  21: ... 21: -7  

c) -39 :13 -39 : ...  

d)  -50 : ... -50 : -10  

Yönerge: Eşitlik kurallarını bir cümle ile özetleyiniz. 
 
BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER 
 
Yönerge: Aşağıdaki ifadeleri matematikçe yazınız. Sayı x olsun. 
1) Bir sayı 4'tür : 
2) Bir sayı -7'dir : 
3) Bir sayının 6 fazlası -11'dir : 
4) Bir sayının 5 eksiği 12'dir :  
5) Bir sayının 2 katı 14'tür : 
6) Bir sayının -3 katı 24'tür : 
7) Bir sayının -1 katı 15'tir : 
8) Bir sayının -1 katı -26'dır : 
9) Bir sayının 2 katının 7 eksiği -9'dur : 
10) Bir sayının -3 katının 8 fazlası 8'dir : 
11) Bir sayının 3 fazlasının -5 katı -30'dur : 
12) Bir sayının 5 katının 2 eksiğinin -4 katı -28'dir : 
13) Bir sayının yarısı -17'dir : 

14) Bir sayının 
-2

3
'ü -9'dur : 

15) Bir sayının yarısının 5 fazlası -8'dir : 

16) Bir sayının -1 katının 4 fazlasının 
1

6
'sı 8'dir : 

17) Bir sayının 3 katının 7 fazlasının 
1

5
'inin 4 eksiği 6'dır : 

18) Bir sayının 5 katı ile 3 katının toplamının 7 eksiği -11'dir : 
19) Bir sayının 7 katının 8 fazlası aynı sayının 3 katıdır : 
20) Bir sayının -6 katının 8 fazlası aynı sayının 4 katının 2 eksiğidir: 
Soru: Yazdığınız bu ifadeler de eşitlik midir? 
Soru: Bu eşitliklerin her birinde kaç tane bilinmeyen (sayı) var? 
Soru: Her bir eşitlikteki bilinmeyenin derecesi kaçtır? 
TANIM  
Soru: İçinde bir tane bilinmeyen ve bilinmeyenin derecesi de 1 olan eşitliklere ne 
denir? 
Yönerge: Aşağıdaki denklemlerden birinci dereceden bir bilinmeyenli olanları 
belirleyiniz. 

1) 2x -3 = 0  



2) x + y = 7  
3) x + 5x = 9  
4) 2x -3x = 8  
5) 2x + 4 =10  
6) -3x + 4 = 2 - x  
7) -a + 3 = 7  
8) -y +1 = -8  

9) a - 6b = 15  
10) 7 - 2b = 15  
Yönerge: Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlere 5 tane örnek veriniz. 
Yönerge: Aşağıda verilen denklemlere uygun Türkçe ifadeler yazınız. 
1) x = 3  : 
2) x = -5  : 
3) x + 5 = -7  : 
4) x -3 = 8  : 
 5) 2x =10  : 
6) -3x = 21 : 
7) -x = 7  : 
8) -x = -13 : 
9)3x - 6 = -9  : 
10) 7 - 2x =15  : 

 11)  -4 x + 2 = 12 : 

12)  3 2x -1 = -21 : 

13) 
x

= 6
2

 : 

14) 
2x

= -4
3

 : 

15) 
x

-3 = 5
2

 : 

16) 
3 - x

= -2
4

 : 

17) 
2x -5

+ 2 = 7
3

 : 

18) 8x - 5x + 7 = 13 : 
19) 5x -3 = 2x  : 
20) 4x + 6 = 2x +18  : 
 

DENKLEMİ SAĞLAYAN DEĞER 
 
Yönerge: 2x + 3 = 7  denkleminde x yerine sırasıyla 
a) 0 sayısını (değerini) yazınız. 



b) 1 değerini yazınız. 
c) 2 değerini yazınız. 7 = 7  
d) 3 değerini yazınız.9 7  
Soru: Hangi değeri yazınca denklemin her iki tarafı aynı oldu? 
Soru: O halde x hangi değere eşittir? 
Yönerge: Aşağıdaki denklemleri sağlayan değerleri bulunuz.  
1) x = 3  
2) -5 = a  
3) -7 = x + 5  
4) y -3 = 8  

5) 2x =10  
6) 21 = -3b  
7) -x = 7  
8) -13 = -a  
9) 3x - 6 = -9  
10) 15 = 7 - 2y  

11)  - 4 x + 2 = 12  

12)  -21 = 3 2c -1  

13) 
x

= 6
2

 

14) 
2z

-4 =
3

 

15) 
a

5 = -3
2

 

16) 
3- x

= -2
4

 

17) 
2b -5

7 = + 2
3

 

18) 8x - 5x + 7 = 13 
19) 5a -3 = 2a  
20) 4x + 6 = 2x +18  
 

DENKLEMLERE EŞİTLİK KURALLARININ UYGULANMASI 
 
Yönerge: x + 5 = 12  denkleminin her iki tarafından 5 çıkarınız. 
Soru: x neye eşit oldu? 
Yönerge: a - 6 = 3 denkleminin her iki tarafına 6 ekleyiniz. 
Soru: a neye eşit oldu? 
Yönerge: 3y = 18 denkleminin her iki tarafını 3’e bölünüz. x = 6  

Soru: y neye eşit oldu? 



Yönerge: 
b

= 9
2

 denkleminin her iki tarafını 2 ile çarpınız. 

Soru: b neye eşit oldu? 
Yönerge: 2x + 3 = 15 denkleminin sırasıyla 
a) Her iki tarafından 3 çıkarınız.  
b) Elde ettiğiniz yeni denklemin her iki tarafını 2’ye bölünüz. 
Soru: x neye eşit oldu? 
Yönerge: 4 = 3a -5  denkleminin sırasıyla 
a) Her iki tarafına 5 ekleyiniz.  
b) Elde ettiğiniz yeni denklemin her iki tarafını 3’e bölünüz. 
Soru: a neye eşit oldu? 

Yönerge: 
b

- 4 = 6
2

 denkleminin sırasıyla 

a) Her iki tarafına 4 ekleyiniz. 
b) Elde ettiğiniz yeni denklemin her iki tarafını 2 ile çarpınız.  
Soru: b neye eşit oldu? 
Yönerge: 5x = 2x + 3  denkleminin sırasıyla 
a) Her iki tarafından  2x çıkarınız.  
b) Elde ettiğiniz yeni denklemin her iki tarafını 3’e bölünüz. 
Soru:  x neye eşit oldu? 
 

EŞİTLİK KURALLARINI UYGULAYARAK DENKLEMİ SAĞLAYAN 
DEĞERİ BULMA 

 
Yönerge: x + 5 = 10  denkleminde x’in değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 
kuralını uygulayarak x’in değerini bulunuz. 
Soru: x neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz x değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 
Yönerge: a - 4 = 2 denkleminde a’nın değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 
kuralını uygulayarak a'nın değerini bulunuz. 
Soru: a neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz a değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 
Yönerge: 2y =14  denkleminde y’nin değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 

kuralını uygulayarak y’nin değerini bulunuz. 
Soru: y neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz y değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 

Yönerge: 
b

= 8
2

 denkleminde b’nin değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 

kuralını uygulayarak b’nin değerini bulunuz. 
Soru: b neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz b değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 
Yönerge: 2x + 3 = 21 denkleminde x’in değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 
kurallarını sırasıyla uygulayarak x’in değerini bulunuz. 



Soru: x neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz x değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 
Yönerge: 7 = 3a - 2  denkleminde a’nın değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 
kurallarını sırasıyla uygulayarak a’nın değerini bulunuz. 
Soru: a neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz a değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 

Yönerge: 
y

- 4 = 5
2

 denkleminde y’nin değerini bulmak için uygun gördüğünüz eşitlik 

kurallarını sırasıyla uygulayarak y’nin değerini bulunuz. 
Soru: y neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz y değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 
Yönerge: 7x = 3x +8  denkleminde x’in değerini bulmak için uygun gördüğünüz 
eşitlik kurallarını sırasıyla uygulayarak x’in değerini bulunuz. 
Soru: x neye eşit oldu? 
Yönerge: Bulduğunuz x değerinin denklemi sağlayıp sağlamadığını kontrol ediniz. 
Yönerge: Aşağıdaki denklemlerde bilinmeyenin değerini bulunuz. 
1) a + 5 = -7  
2) x -3 = 8  
3) 2y =10  

4) 21 = -3x  
5) -b = 7  
6)  -x = -13 
7) -9 = 3z - 6  
8) 7 - 2x =15  

9)  -4 a + 2 = 12  

10)
  -21 = 3 2x -1  

11)
 

y
= 6

2
 

12)
2x

- 4 =
3

 

13)
 

c
-3 = 5

2
 

14) 
3- x

-2 =
4

 

15) 
2x -5

+ 2 = 7
3

 

16) 13 = 8a -5a + 7  

17)
    5 b - 2 -3 b + 2 = 12

 
18) 5x -3 = 2x  
19) 4x + 6 = 2x +18  

20)
    5 x -3 = -3 x + 4  



21)
 

y + 3 -2
=

2y -1 3
 

22)
 

-x + 4 3x -1
=

3 2
 

23)
 

a a
+ = 14

3 4
 

24)
 

3b 4b
- = - 6

2 3
 

25)
 

x + 3 x + 2
- = 1

2 3
 

26)
 

x -5 2 - x x + 2
- =

3 4 6  
 

Yönerge: Çözdüğünüz her bir denkleme benzeyen yeni bir denklem yazarak çözünüz 
 

UYGULAMA 
 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun içinde toplamı işlemi olan denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun içinde çıkarma işlemi olan denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun içinde çarpma işlemi olan denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 

x 

      

3 

12 

x  x 

x 

5 

3

11 

x  4



Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun içinde bölme işlemi olan denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun içinde bölme işlemi olan denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun içinde bölme işlemi olan denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 

 
 
Yönerge: Yukarıdaki modele göre sırasıyla 
a) Bilinmeyenin değerini zihinden bulunuz. 
b) Modele uygun denklemi yazınız.  
c) Denklemi çözerek bilinmeyenin değerini bulunuz. 
 

PROBLEMLER 
Dört İşlem Problemleri 
Yönerge: Aşağıdaki problemleri önce zihinden sonra da denklem kurarak çözünüz. 
 1) Ali’nin evi, Ahmet’in evi ve okul aynı yol üzerindedir. Ahmet’in evi, Ali’nin evi ile 
okul arasındadır. Ali’nin evinin okula uzaklığı 528 m’dir. Ahmet’in evinin okula 
uzaklığı ise 235 m’dir. Ali’nin evi ile Ahmet’in evinin arası kaç m’dir? 
2) Bir sepetteki yumurtaların 3 tanesi kırılınca geriye 32 yumurta kalmıştır. Hiç 
yumurta kırılmadan önce sepette kaç yumurta vardı?  
3) Kare şeklindeki bir arsanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Harcanan toplam 

10

x x  2 

x

16 

x x  6 

x     

4 

 
x 

 

6 



tel uzunluğu 48 m olduğuna göre 
a) Bir sıra tel kaç m’dir? 
b) Arsanın bir kenarı kaç m’dir?  
4) Mehmet, dalından topladığı cevizlerin hepsini 3 çocuğuna eşit olarak dağıtmıştır. 
Her çocuğuna 8 ceviz verdiğine göre toplam kaç ceviz toplamıştır? 

5) Ayşe’nin hikâye kitaplarının 
1

5
’i 6 olduğuna göre Ayşe’nin toplam ne kadar hikâye 

kitabı vardır?  
6) Ali’nin parası Veli’nin parasının 2 katından 5 lira daha fazladır. Ali’nin 17 lirası 
olduğuna göre Veli’nin kaç lirası vardır? 

7)  Bir sınıfta voleybol oynayanların sayısı futbol oynayanların sayısının  
1

3
’ünün 5 

eksiği kadardır. Voleybol oynayan 6 kişi olduğuna göre futbol oynayan kaç kişidir8) 

Osman bilyelerinin 5 fazlasının 
1

4
’ünü kardeşine vermiştir. Kardeşine verdiği bilye 

sayısı 10 olduğuna göre kendisinin kaç bilyesi vardır? 
9) Bir eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 5 cm artırıldığında çevresinin uzunluğu 
21 cm oluyor. O halde bu üçgenin bir kenar uzunluğu kaç cm’dir? 

Yönerge: Çözdüğünüz her bir probleme benzeyen yeni bir problem yazarak çözünüz. 
 
Ardışık Sayı Problemleri 
Soru: Ardışık sayılar arasındaki fark kaçtır? 
Yönerge:  En küçüğü 3 olan ardışık 5 tane sayı yazınız. 
Soru: 5 tane ardışık sayıdan birinci sayı (en küçüğü) x ise  
a) İkinci sayı ne olur? 
b) Üçüncü sayı ne olur? 
c) Dördüncü sayı ne olur? 
d) Beşinci sayı ne olur? 
Soru: Ardışık tek sayılar arasındaki fark kaçtır? 
Yönerge: En küçüğü 3 olan ardışık 5 tane tek sayı yazınız. 
Soru: 5 tane ardışık tek sayıdan birinci sayı (en küçüğü) x ise  
a) İkinci sayı ne olur? 
b) Üçüncü sayı ne olur? 
c) Dördüncü sayı ne olur? 
d) Beşinci sayı ne olur? 
Soru: Ardışık çift sayılar arasındaki fark kaçtır? 
Yönerge: En küçüğü 4 olan ardışık 5 tane çift sayı yazınız. 
Soru: 5 tane ardışık çift sayıdan birinci sayı (en küçüğü) x ise  
a) İkinci sayı ne olur? 
b) Üçüncü sayı ne olur? 
c) Dördüncü sayı ne olur? 
d) Beşinci sayı ne olur? 
Yönerge: Aşağıdaki her bir problemi çözerken sırasıyla 



a) Problemde isteneni önce zihinden bulunuz. 
b) Probleme uygun denklemi yazınız. 
c) Denklemi çözerek isteneni bulunuz. 
1) Ardışık 4 doğal sayının toplamı 50 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? 
2) Ardışık 3 çift doğal sayının toplamı 36 ise bu sayıların ortancası kaçtır? 
3) Ardışık 3 tek doğal sayının toplamı 39 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır? 

Yönerge: Çözdüğünüz her bir probleme benzeyen yeni bir problem yazarak çözünüz. 
UYGULAMA 

Yönerge: Aşağıdaki her bir terazi modelinde sırasıyla  
a) Zihinden x'i bulunuz. 
b) Modele uygun denklemi yazınız. 
c) Denklemi çözerek x'i bulunuz. 
1) 

 
 
 
2) 

 
 
3) 
 

 
 
 

x  x  5 5

63 x  3

7x 



 
 
4) 
 
 

 
5) 
 

 
 
Yönerge: Aşağıdaki her bir terazi modelinde sırasıyla  
a) Zihinden x'i bulunuz.  
b) Modele uygun denklemi yazınız. 
c) Denklemi çözerek x'i bulunuz. 
1) 

 
 
2) 
 

84 x 

xx 

2 

3x 

2

xx 

x  4x 

3 

4

3



 
 
3) 
 

 
 
4) 
 

 
 
Terazi Problemleri 
 
Yönerge: Aşağıdaki her bir problemi çözerken sırasıyla 
a) Probleme uygun terazi modelini çiziniz. 
b) Zihinden bilinmeyen kütlenin ağırlığını bulunuz. 
c) Çizdiğiniz terazi modeline uygun denklemi yazınız. 
d) Denklemi çözerek bilinmeyen kütlenin ağırlığını bulunuz. 
1) Bir terazinin sol kefesine ağırlığı bilinmeyen bir kütle sağ kefesine ise 3 kilogramlık 
kütle konuluyor. Bu durumda terazi dengede olduğuna göre ağırlığı bilinmeyen 
kütlenin ağırlığı kaç kilogramdır? 
 

xx 

1 

2x  xx 

x  6x 

2 

x  x  6



 
2) Bir terazinin sol kefesine 2 kilogramlık kütle ve ağırlığı bilinmeyen bir  kütle sağ 
kefesine ise 5 kilogramlık kütle konuluyor. Bu durumda terazi dengede olduğuna göre 
ağırlığı bilinmeyen kütlenin ağırlığı kaç kilogramdır? 
 

 
 
3) Bir terazinin sol kefesine 3 kilogramlık kütle ve 2 tane ağırlığı bilinmeyen özdeş 
kütleler, sağ kefesine ise 11 kilogramlık kütle konuluyor. Bu durumda terazi dengede 
olduğuna göre ağırlığı bilinmeyen kütlenin ağırlığı kaç kilogramdır? 
 

 
 
4) Bir terazinin sol kefesine 4 kilogramlık kütle ve 2 tane ağırlığı bilinmeyen özdeş 
kütleler, sağ kefesine ise 10 kilogramlık kütle ve 1 tane de sol kefedekilerle özdeş 
ağırlığı bilinmeyen bir kütle konuluyor. Bu durumda terazi dengede olduğuna göre 
ağırlığı bilinmeyen kütlenin ağırlığı kaç kilogramdır? 
 



 
 
5) Bir terazinin sol kefesine 3 kilogramlık kütle ve 5 tane ağırlığı bilinmeyen özdeş 
kütleler, sağ kefesine ise 15 kilogramlık kütle ve 2 tane de sol kefedekilerle özdeş 
ağırlığı bilinmeyen kütleler konuluyor. Bu durumda terazi dengede olduğuna göre 
ağırlığı bilinmeyen kütlenin ağırlığı kaç kilogramdır? 
 

 
 

Yönerge: Çözdüğünüz her bir probleme benzeyen yeni bir problem yazarak çözünüz.
 

 
Bölüm C: 

 
BAŞVURU SAHİBİNE ve ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 

Başvurusu yapılacak çalışmanız için aşağıdaki sorulara cevabınız; Evet ise “E” hayır ise 
“H” yanıtı yazınız. Bu çalışma ya da uygulama için; 

E / H

1 İlimizde iyi örneklere ilk kez başvurusu yapılmıştır. E 
2 İlimizde iyi örneklere önceki yıllarda başvurusu yapılmış sunum yapmış fakat 

geliştirilmiştir. 
H 

3 İlimizde iyi örneklere önceden başvurusu yapılmış sunum yapmamış, fakat 
geliştirilmiştir 

H 

4 İlimizde iyi örneklere önceden başvurusu yapılmış sunum yapmamıştır. H 
5 Ulusal düzeyde bir programa başvurusu yapılmış sunum yapmıştır. H 
6 Ulusal düzeyde bir programa başvurusu yapılmış sunum yapmamıştır H 
7 Farklı bir çalışmanın, projenin, uygulamanın vb geliştirilmiş uyarlanmış halidir H 
8 Bir başka programa başvuru yapılmıştır. H 
9 Bu çalışma bir ders materyalidir. H 
10 Bu çalışma sosyal bir yön içermektedir. E 
11 Bu çalışma okul içi bir iyi uygulama örneğidir E 
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12 Bu çalışma birden çok derste kullanılabilir. E 
13 Bu çalışma sadece bir ders veya sınıf seviyesinde kullanılabilir. H 
14 Bu çalışma birden fazla branşta kullanılabilir E 
15 Bu çalışma farklı sınıf seviyelerinde de kullanılabilir E 
16 Başvuru sahibi 2013-2014-2015 İyi örnekler paylaşımına izleyici olarak katılmıştır. H 
17 Okulumuzdan önceki yıllarda en az bir iyi örnek başvurusu yapılmıştır H 
18 Bu çalışmadan önce de tarafımdan proje, araştırma vb bir başvuru yapılmıştır. E 
19 Bu çalışma şahsım tarafından geliştirilmiş orijinal bir çalışmadır. E 
20 İyi örnekler çalışmaları için tanıtım ve yönlendirmeleri yeterli buluyorum. E 


