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İHTİYAÇ ANALİZİ 

1. PLANLAMA 

Hedef Kitle 

Terakki Vakfı Okulları Özel Şişli Terakki Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri 

Strateji 

Öğrencilere dört işlem problemlerinin çözümü için problem çözme basamakları ile farklı 

problem çözme stratejilerini öğretmek ve problem çözme becerilerinin gelişip gelişmediğini 

belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda gösterip yaptırma, bireysel çalışma, tartışma yöntemi, 

anlatım, soru cevap, ev ödevi, bilgisayar destekli öğretim gibi yöntem ve teknikler 

kullanılmıştır. 

 

Analiz 

Öğrencilerin farklı problem çözme stratejileri ile çözülebilecek ve problem çözme 

basamaklarına yönelik ön bilgilerini belirlemek için 10 maddelik ön test uygulanmıştır. 

Hazırlanan öğretim tasarımının uygulanmasının ardından öğrencilerin öğrenmeleri üzerindeki 

etkiyi belirlemek amacıyla ön test ile aynı sorulardan oluşan uygulanmıştır.  

Katılımcılar 

Özel Şisli Terakki Ortaokulu’ nda görev yapan 3 matematik öğretmeni, Ölçme-Değerlendirme 

Birimi’ nden 1 uzmanı, 1 program geliştirme uzmanı, 5.sınıfta öğrenim görmekte olan 242 

öğrenci, Matematik Bölüm Başkanı 

 

2. VERİ TOPLAMA 

Katılımcı Sayısı: 242 öğrenci 

Takvim:  

Ön test 13/12/2016 tarihinde uygulanmıştır. 14/12/2016 - 28/12/2016 tarihleri arasında 

öğretim tasarımı projesi için hazırlanan içerik sınıflarda uygulanmıştır. 29/12/2016 tarihinde 

de öğrencilere son test uygulanmıştır.  

 

 

 

3. VERİ ANALİZİ 

Analiz 

Ön test sonuçlarına göre okuldaki öğrencilerin puan ortalaması yüz üzerinden 58,35 ve 

standart sapması 20,30 olarak hesaplanmıştır.   
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Öncelik 

Ön teste yer alan birinci soru problem  çözme basamaklarını bilmeye yönelik hazırlanmış olup  

katılımcılar %97,1 başarı göstermiştir. Bu nedenle problem basamaklarını öğretmeye öncelik 

verilmemiştir. Ancak konunun başında problem çözme basamakları ve bu basamaklarda 

nelerin yapılması gerektiği hatırlatan sunum sınıflarda izletilmiş ve moodle dan öğrencilerle 

paylaşılmıştır. Problem çözme stratejilerinin öğrenilmesinin öncelikli ihtiyaç olduğu 

belirlenmiştir.  

 

4.  SONUÇ RAPORU HAZIRLAMA  

Proje Amacı: Öğrencilere dört işlem problemlerinin çözümü için problem çözme basamakları 

ile farklı problem çözme stratejilerini öğretmek ve problem çözme becerilerinin gelişip 

gelişmediğini belirlemektir. Öğrenciler problem çözme basamaklarını çoğunlukla bilmelerine 

rağmen bu basamaklarda neler yapmaları gerektiğini içselleştirmekte zorlandıkları için her 

problem çözümünde bu basamakları detaylıca tamamlamaları beklenmektedir.  

Projenin Özeti: Öğrencilerin farklı problem çözme stratejileri ile çözülebilecek ve problem 

çözme basamaklarına yönelik ön bilgilerini belirlemek için 10 maddelik ön test uygulanmıştır. 

Problem çözme kavramlarına yönelik bir farkındalık oluşturulmasının ardından öğrencilerle 

birlikte bu kavramlar açıklanmıştır. Sürece olumlu tutum  geliştirebilmeleri ve kavramsal 

öğrenmelerini sağlayabilmesi için günlük hayat problemlerinden yararlanılmıştır. Öğretim 

sürecinin genelinde problem çözme aşamaları vurgulanmıştır. Çalışmada öğretilmesi 

hedeflenen 4 problem çözme stratejisinin kazandırılması üzerinde durulmuştur. Süreçte 

öğrencilerin öğrenmeyi kalıcı hale getirebilmesi için ödev verilmiş ve grup çalışmaları 

yapılmıştır. Çalışmanın etkisini gözlemlemek amacıyla 10 maddelik son test uygulanarak 

süreç sonlandırılmıştır. 

 

Projeye Dahil Olan Katılımcılar: Özel Şisli Terakki Ortaokulu’nda görev yapan 3 

matematik öğretmeni, Ölçme-Değerlendirme Birimi’nden 1 uzmanı, 1 program geliştirme 

uzmanı, 5.sınıfta öğrenim görmekte olan 242 öğrenci, Matematik Bölüm Başkanı 

       
        

ÖĞRENEN KİŞİ VE BAĞLAM ANALİZİ 

1. ÖĞRENEN KİŞİLERİN ÖZELLİKLERİ 

A. Genel Özellikler 

Yaş: Öğrencilerden bazıları 60-66 ay arasında okula başladığı için 9 ve 10 yaşlarındadırlar. 
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Cinsiyet: Toplam 242 öğrenciden 130 kız, 112 erkektir.  

Öğrenim gördüğü sınıf düzeyi: Özel Şişli Terakki Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri 

Eğitim ve Kültür: Öğrenciler oturdukları semtler, ailelerinin eğitim durumları ve gelir 

seviyeleri göz önüne alındığında genel olarak aynı kültür ve eğitim düzeyindedirler. Sene 

başında yapılan öğrenci bilgi anketine göre rehberlik biriminden bu bilgi edinilmiştir.  

 

B. Özel Giriş Özellikleri 

Öğrenciler problem çözebilmek için gerekli ön bilgi olan dört işlem yapabilme konusunda 

bilgi sahibidirler. Doğal sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri işlenmiş, 

değerlendirilmesi yapılarak gerekli eksiklikler bu çalışma başlamadan önce giderilmeye 

çalışılmıştır. Öğrencilerin problem çözme basamaklarını bilip bilmediklerini ve ne ölçüde 

problem çözebildiklerini tespit etmek amacıyla ön test uygulanmıştır.  

 

C. Akademik Bilgi 

Projeye dahil olan öğrenciler daha önceki akademik hayatlarında doğal sayılar konusu 

içerisinde toplama, çıkarma, bölme, çarpma işlemleri ve bu işlemler arasındaki ilişki bilgisine 

sahiptirler. Eğitim-öğretim yılı başından itibaren doğal sayılarda dört işlem konusu işlenmiş, 

ölçmeleri ve değerlendirmeleri yapılarak tamamlanmıştır.  

 

D. Kişisel ve Sosyal Özellikler 

Öğrenciler benzer yaş ve hazır bulunuşluk düzeylerine sahiptirler. Öğrencilerin 224’ü (%92,6) 

2006 yılı, 18’si (%7,4)  2006 doğumludur. 2006 yılında doğan öğrenciler sınıflara dağıtılmış 

durumda olduğundan akademik farklılığa sebep olmamaktadırlar.  

E. Engelli Öğrenenler 

Projenin hedef kitle içinde 1 öğrenci işitme cihazı kullanmaktadır ancak bu süreçte bir sorun 

teşkil etmemektedir. Eğitim-öğretim yılı başında bir önceki yılki rehber öğretmeninden alınan 

bu bilgi doğrultusunda ders akışını takip etmekte sıkıntı yaşamayacağı öğrenilmiştir.  

2. BAĞLAMSAL ANALİZ 

A. Yönlendirici Bağlam 
 
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi 

● Toplama işleminin anlamını kavrar, aynı türden nesneleri toplar. 

● Eldeli toplama işlemini yapar. 
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● En çok 4 basamaklı sayılar ile toplama işlemi yapar. 

● Zihinden toplama işlemi yapar. 

● Toplama işleminde sıfırın etkisini açıklar. 

● Toplama işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer. 

● Toplama işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer ve kurar. 

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi 

● Çıkarma işleminin anlamını kavrar, aynı türden nesnelerde ayırma ve eksiltme yapar. 

● Onluk bozdurma gerektiren çıkarma işlemini yapar. 

● En çok 4 basamaklı sayılar ile çıkarma işlemi yapar. 

● Zihinden çıkarma işlemi yapar. 

● Çıkarma işleminde sıfırın etkisini açıklar. 

● Çıkarma işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer. 

● Çıkarma işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer ve kurar. 

● Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi fark eder.  

Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi 

● Çarpma işleminin tekrarlı toplama olduğunu açıklar. 

● Çarpma işleminin kat anlamını kavrar 

● Çarpım tablosunu oluşturur. 

● İki basamaklı sayı ile en çok iki basamaklı sayıyı çarpar. 

● Zihinden çarpma işlemi yapar. 

● Üç basamaklı sayı ile iki basamaklı sayıyı çarpar. 

● En çok üç basamaklı dog�al sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan 

dog�al sayılarla; en çok iki basamaklı dog�al sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan 

çarpar.  

● En çok üç basamaklı dog�al sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar.  
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● En çok iki basamaklı bir dog�al sayı ile bir basamaklı bir dog�al sayının çarpımını 

tahmin eder ve tahminini is�lem sonucu ile kars�ılas�tırır.  

● Çarpma işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer. 

● Toplama işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer ve kurar. 

Doğal Sayılarda Bölme İşlemi 

● Bölme is�leminde gruplama ve paylas�tırma anlamlarını kullanır. 

● Bölme işlemini bölme işaretini kullanarak yapar. 

● İki basamaklı doğal sayıyı bir basamaklı doğal sayıya böler. 

● Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler. 

● Bölme is�leminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilis�kiyi fark eder.  

● Biri bölme olacak s�ekilde iki is�lem gerektiren problemleri çözer.  

● Üç basamaklı bir doğal sayıyı en çok iki basamaklı doğal sayıya böler. 

● Son üç basamag�ı sıfır olan en çok bes� basamaklı dog�al sayıları 10, 100 ve 

1000’e kısa yoldan böler.  

● En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.  

● Çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 

● Doğal sayılarda bölme işlemi gerektiren doğal sayı problemini çözer ve kurar. 

 

 
     B. Transfer Bağlamı  

Matematik problemlerini çözmeye yönelik olarak öğrendikleri strateji geliştirme ve 

modelleme becerisini günlük hayat problemlerinde kullanabilir olmaları planlanmaktadır. 

 

     C. Öğretim Bağlamı 

● Sınıflarda her öğrencinin oturup derse katılabilecekleri her bir öğrenciye ait  

sandalyeleri ve masaları bulunmaktadır.  
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● Sıralar hareket ettirilebilir formda olup gerek görülürse oturma düzeninde değişiklik 

yapılabilmektedir. 

● Sıralar öğrencilerin fiziksel özelliklerine uygun özelliktedir. Öğrencilerin rahatlıkla 

kendi başlarına oturup kalkabilmelerine uygundur. 

● Sandalye yüksekliği ayarlanabilen özellikte olmayıp öğrencilerin boy ortalamalarının 

altında ya da üstünde boy uzunluğuna sahip öğrenciler için ayaklarının havada 

kalmasına ya da rahat bir şekilde oturamamalarına neden olabilmektedir.  

● Oturma düzeni sınıfın her yerinden tahtanın rahatlıkla görülebilmesine uygun olarak 

düzenlenmiştir. 

● Sınıfta kara tahta bulunmakta ve öğretim içeriği tebeşir aracılığı ile öğrenciye 

sunulmaktadır. 

● Sınıfın aydınlatması, öğrencilerin oturdukları noktadan tahtayı rahatlıkla görmelerini 

ve sınıfta karanlık veya loş bir nokta olmayacak şekildedir. Aydınlatmanın şiddeti de 

sınıf kapısının yanında bulunan düğmeler yardımıyla ayarlanabilmektedir. 

● Sınıfın sıcaklık ve havalandırma durumu öğrencileri olumsuz yönde 

etkilememektedir. (Kış mevsimi olması sebebiyle kalorifer ile ısınılırken dersten önce 

ve sonra sınıf havalandırılmaktadır.) 

● Sınıfta öğrenciler, öğretmenlerini ve diğer öğrenci arkadaşlarının söz hakkı isteyerek 

yaptıkları konuşmalarını işitebilmektedirler. Sınıf akustiği ve okul çevresinde bu 

konuda bir sorun teşkil edecek unsur bulunmamaktadır. 

● Projeksiyon cihazı ile bilgisayar ortamında daha önceden hazırlanmış içerikler, video, 

görsel vb. materyaller sunulabilmektedir. 

● Öğretimin gerçekleştiği ortamda ısı, ses ve havalandırmasından kaynaklı öğrencinin 

dikkatini olumsuz etkileyecek bir unsur bulunmamıştır. (Etrafta inşaat, ya da ısınma 

sisteminde arıza vb. bir olumsuzluk yaşanmamıştır.) 
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Moodle Uygulamaları: 

Öğrencinin ilgisini ve dikkati çekip devamlılığını sağlamaya yönelik görsellerle desteklenen 

içerikler hazırlanmıştır. Özellikle öğrencinin tek başına kaldığında da çalışabilmesi 

amaçlanmıştır.   

 

Zaman: 2 hafta süresince hazırlanan içerik kullanılmıştır. 

 

 

GÖREV ANALİZİ 

1. KONU ANALİZİ  

Doğal Sayı Problemleri 

● Problem çözme basamakları 

● Problem Çözme Stratejileri 

- Şekil Çizme 

  - Tablo-Liste Oluşturma 

  - Geriye Doğru çalışma 

  - Örüntü Oluşturma 

 

İçerik Yapısı 

Olgular ve Kavramlar: Problem çözme, problemi anlama, plan yapma, uygulama, kontrol 

etme, problem kurma, şekil çizme, tablo veya liste yapma, geriye doğru çalışma ve örüntü 

arama 

Yöntemler:  

Problem çözme stratejilerinin tanınması 

Her bir strateji; şekil çizme, tablo veya liste yapma, geriye doğru çalışma ve örüntü arama ile 

ilgili dört işlem içeren doğal sayı problemi çözülmesi 

Verilen ipuçlarına göre problem kurulması 

 

Bireyler Arası Beceriler:  

● Sorumluluk bilinci 
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● İletişim becerileri 

● Akran öğrenmesi 

 

2. YÖNTEM ANALİZİ 
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ÖĞRETİM HEDEFLERİ 

 

Bilişsel Alan 

 

1. Problem çözme basamaklarını sıralar 

2. Problemi Anlama   

a. Verilen doğal sayı probleminde verileri toplar. 

b. Verilen doğal sayı probleminde ipuçlarını bulur. 

3. Problemin çözümü için strateji belirleme 

Verilen doğal sayı problemini çözerken farklı stratejiler üretir. 

      4.Problemi Çözme 

              Verilen doğal sayı problemini işlem hatası yapmadan çözer. 

      5. Problemin çözümünü kontrol eder. 

      6. Doğal sayılarla ilgili benzer problemler kurar. 

 

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ  

  
 

 

HEDEF 

 

KAVRAM 

 

STRATEJİ 
İLK SUNUM VE ÜRETİCİ 

STRATEJİSİ 

Problem çözme 

basamaklarını 

sıralar 

Problemi anlama 

plan yapma, planı 

uygulama ve 

kontrol etme 

Bütünleştirme 

Örgütsel, 

Detaylandırma 

 

Terakki moodle 5.sınıf matematik 

sayfasında “Problem Çözmeyi Öğrenmek” 

(Ek-2) adlı bölümdeki açıklamalar 

öğrencilerle birlikte okunarak problem 

çözme basamakları (Problemi Anlayalım, 

Plan Yapalım, Planı Uygulayalım, Kontrol 

Edelim, Problem Kuralım) üzerinde 

duruldu. 

Sözel ifadesi 

verilen 

problemi 

matematiksel 

Verilen ve 

istenenleri 

belirleme 

Eksik, fazla ve 

 Şekil çizme, tablo yapma-liste oluşturma, 

geriye doğru çalışma ve örüntü oluşturma 

stratejilerine yönelik çalışma yapacağımız 

bilgisi öğrencilere verildi. Bir problemin 
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semboller ile 

ifade etme 

 

gerekli bilgileri 

belirleme 

Problemi 

parçalara 

ayırarak, kendi 

cümleleri ile ifade 

etme 

çözümünde farklı stratejilerin 

kullanılabileceği, bu derslerdeki 

hedefimizin öncelikli olarak stratejileri 

tanıma ve öğrenme olacağı, sonraki 

çalışmalarımızda problem çözerken bu 

öğrendikleri stratejilerden istediklerini 

kullanabilecekleri belirtildi. 

Öğrencilerin bu dersteki problemleri 

problem çözme basamaklarına uygun 

olarak ve farklı stratejiler kullanarak 

çözmeleri sağlanmaya çalışıldı. 

Moodle`da her bir strateji ile ilgili 5 farklı 

problem verildi. Bunlardan birincisi sınıf 

ortamında öğretmenle birlikte yapıldı. 

Öğrenciler sonradan stratejilerle ilgili 

tekrar yapabilsin diye her bir stratejideki 

birinci problemin örnek çözümü ile ilgili 

video moodle`da ilgili problemin altında 

konuldu. Stratejinin altındaki ikinci 

problemi öğrencilerin problem çözme 

basamaklarına uygun olarak bireysel olarak 

çözmeleri istendi. Birlikte tartışıldı ve 

gerekli geri bildirimler verildi. Ders notu 

içerisindeki ilgili benzer öğrenme hedefine 

yönelik problem öğrenciye ödev verildi. 

Problemin 

çözümü için 

strateji 

belirleme 

Problemde verilen 

bilgilerin dışında, 

çözüm için 

kendisine gerekli 

olan bilgi ve 

işlemleri 

belirleme ve ifade 

etme 

Problemin 

çözümü için 

uygun bir strateji 

seçme 

 

Problemi 

Çözme 

Belirlenen 

stratejinin 

gerektirdiği 

işlemleri hatasız 

yaparak problemi 

çözme 

Yaptığı işlemler 

 Öğrenciler grup çalışması yaparak farklı 

stratejilerle problem çözdüler. Bu 

çalışmayı yaparken herkesin farklı yolla 

problemi çözebileceğini fark etmeleri ve en 

iyi çözüm yolunu bulmaları amaçlandı. 

Öğrencilerin kat problemlerini 

somutlaştırarak kavramaları için materyal 
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sonucunda 

bulduğu bilgilerin 

neyi ifade ettiğini 

belirleme 

kullanarak canlandırma yapıldı.  

 

Problemin 

çözümünü 

kontrol eder. 

Problemin 

çözümünde 

başvurulan 

işlemlerin 

sağlamasını 

yapma 

Problemin 

çözümünde elde 

edilen sonucun ve 

ara basamaklarda 

bulunan bilgilerin 

doğru ve anlamlı 

olup olmadığını 

belirleme 

 

Doğal sayılarla 

ilgili benzer 

problemler 

kurar. 

  Ek-10 da verilen “Kızıl Ejderha” adlı 

hikaye sınıf ortamında seçilen öğrencilerle 

drama çalışması ile canlandırılır. 

Öğrenciler çalışmada verilen karakterleri 

canlandırırken sınıfa getirilen ve üzerinde 

yırtık etiket olan kutu ile dikkat çekilir.  

Bu çalışma ile öğrencilerin bir dedektif 

gibi düşünerek, problemi anlamaları, 

problemin çözüm için gerekli olan 

matematiksel ipuçlarını belirlemeleri, 

belirlenen ipuçlarını doğru şekilde bir 

araya getirerek, problemin çözümüne 

ulaşmaları hedeflenir. 
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YÖNTEM 

  
Problem çözme ile ilgili öncelikle ön test (EK-1) uygulandı. Öğrencilere problem 

çözmeye giriş için hazırlanan çalışma kağıdı(EK-2) dağıtıldı. “Problem deyince aklınıza ne 

geliyor? “ sorusu yöneltildi ve çalışma kağıdının giriş bölümü öğrencilerle birlikte okundu. 

“Ön Hazırlık” bölümüne öğrencilerin kendi cevaplarını yazmaları istendi. 

  www.lms.terakki.org sitesinden 5.sınıf matematik sayfası açılarak “Problem Çözmeyi 

Öğrenmek” adlı bölümdeki açıklamalar öğrencilerle birlikte okundu. Öğrencilere problem 

çözme kitapçığı (EK-3) dağıtıldı. Bu konu işlenirken problem çözme kitapçığı ve moodle 

matematik sayfası birlikte kullanıldı. Öğrenciler kitapçıktan takip ederken tahtaya 

projeksiyonla yansıtılan moodle matematik sayfasından da öğretmenin takibi sağlandı. 

Problem çözme basamakları (Problemi Anlayalım, Plan Yapalım, Planı Uygulayalım, Kontrol 

Edelim, Problem Kuralım) ve her bir basamakta neler yapıldığının anlatıldığı sayfalar 

kitapçıktan okunduktan sonra problem çözme stratejilerinden “şekil çizme, tablo yapma-liste 

oluşturma, geriye doğru çalışma ve örüntü oluşturma” stratejilerine yönelik çalışma 

yapacağımız bilgisi verildi. Bir problemin çözümünde farklı stratejilerin (yolların) 

kullanılabileceği, bu derslerdeki hedefimizin öncelikli olarak stratejileri tanıma ve öğrenme 

olacağı, sonraki çalışmalarımızda problem çözerken bu öğrendikleri stratejilerden istediklerini 

kullanabilecekleri belirtildi. Kitapçıkta her bir strateji ile ilgili 5 farklı problem verildi. 

Bunlardan birincisi sınıf ortamında öğretmenle birlikte yapıldı. Öğrenciler sonradan 

stratejilerle ilgili tekrar yapabilsin diye her bir stratejideki birinci problemin çözümü ile ilgili 

sunum/video moodle sayfasındaki problemin altına konuldu. Stratejinin altındaki ikinci 

problemi öğrenciler problem çözme basamaklarına uygun olarak bireysel olarak çözdüler. 

Ardından tahtaya kaldırılan bir öğrenci çözümü yaptı. Çözümler birlikte tartışıldı ve gerekli 

geri bildirimler verildi. Her bir stratejinin altındaki üçüncü problemi öğrenciler bireysel olarak 

çözdüler ve gerekli geri bilirimler verildi.  Her bir stratejinin altındaki dördüncü problem ödev 

olarak verildi ve bir sonraki ders kontrolü yapıldı. 

  Öğrencilerle dört işlem problemleri çözerken problemde gizlenmiş olan anahtar 

kelimeleri bulmanın, problemin çözümü için doğru yöntemi belirlemede önemli olduğu 

paylaşıldı. Bu anahtar kelimelerin neler olabileceği onlara soruldu. Paylaşılan kelimeler ve 

ilgili yöntemler tahtaya yazıldı. Öğrencilerin toplama için “ekleme”, çıkarma için “eksilme”; 

çarpma için “kat” ; bölme için eşit miktarda paylaştırma kelimelerine ulaşmaları sağlandı. 

Öğrenciler üçerli gruplara ayrılarak hazırlanan çalışma kağıdı (EK-4) ve her öğrenci 

için birer tane post-it verildi. Kağıdın önünde ve arkasında bulunan iki farklı problemi önce 
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bireysel olarak post-it lerine çözmeleri ve kendilerine ait köşeye yazmaları istendi. Dördüncü 

köşeye yıldızlı çözüm yani en beğenilen çözüm yolu tartışma yapılarak karar vermeleri ve 

yazmaları istendi. Bu çalışmada öğrencilerin farklı stratejilerle çözüp, tartışma esnasında bunu 

fark etmeleri ve en iyi çözüm yolunu bulmaları amaçlandı. Yapılan çalışmalar çift taraflı 

olacağından sınıfta asılı olan ipe mandallandı (EK-5). 

Öğrencilerin kat problemlerini somutlaştırarak kavramaları için materyal kullanarak 

canlandırma yapıldı. Tebeşir kutuları üç adet sınıfa getirildi. “Ece’ nin tebeşir kutularının 

ağırlığı, Deniz’ in tebeşir kutularının ağırlığının 2 katıdır. Her bir tebeşir kutusu eşit ağırlıkta 

ve toplam 15 kg dır. Buna göre Ece ve Deniz’ in tebeşir kutularının ağırlıklarını bulalım.” İki 

öğrenci çağırılıp tebeşir kutuları öğrencilere verildi ve problemi canlandırarak kavramaları 

sağlandı. Kat problemlerini çözmeyi pekiştirmek için hazırlanan çalışma kağıdı (EK-6) 

öğrencilere dağıtılarak sınıf ortamında öğrencilerle birlikte çözüldü. Problemleri çözerken 

problem çözme basamaklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Buradaki problemler kat 

problemleri olduğundan, özellikle şekil çizme stratejisi üzerine vurgu yapıldı. Pekiştirme için 

hazırlanan çalışma kağıdı (EK-7) ödev olarak verildi ve bir sonraki ders kontrolü yapılarak 

gerekli geri bildirimler verildi. Kat problemlerini iyice kavramaları için hazırlanan video (EK-

8) www.youtube.com zümre kanalından açılarak projeksiyon aracılığı ile sınıfta izlendi ve bu 

videonun web 2.0 araçlarından Edpuzzle kullanılarak hazırlanan ölçme etkinliği (EK-9) 

öğrencilere ödev olarak verildi. Bu ödeve moodle matematik sayfasından ulaşabilecekleri 

söylendi. 

“Kızıl Ejderha” adlı hikaye çalışma kağıdı (EK-10) öğrencilere dağıtılarak sınıf 

ortamında seçilen öğrencilerle drama çalışması yapıldı. Öğrenciler çalışmada verilen 

karakterleri canlandırırken sınıfa getirilen ve üzerinde yırtık etiket olan kutu (EK-11) ile 

dikkat çekildi.  Bu çalışma ile öğrencilerin bir dedektif gibi düşünerek, problemi anlamaları, 

problemin çözüm için gerekli olan matematiksel ipuçlarını belirlemeleri, belirlenen ipuçlarını 

doğru şekilde bir araya getirerek, problemin çözümüne ulaşmaları hedeflendi. Her bir strateji 

ile çözülebilecek birer problem yazıp getirmeleri için hazırlanan çalışma kağıdı (EK-12) 

öğrencilere ödev olarak dağıtıldı ve bir sonraki ders kontrolü yapılarak gerekli geri bildirimler 

verildi. 

Son test (EK-13) olarak ön testin aynısı uygulanmıştır. 
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DEĞERLENDİRME 

1. SÜREÇ DEĞERLENDİRME 

Hedeflerin öğretilmesi için belirlenen iki haftalık süreç yeterli olmuştur. Ders içeriğinde 

sunulan materyaller ve ödevlerin uygun olduğu anlaşılmış ve öğrenenlerin tepkisi olumlu 

olmuştur. İçerik belirlenen hedefleri öğretmen için uygun görülmüştür. Sonraki çalışmalar için 

bir öz değerlendirme anketi kullanılması uygun olabilir.  

 

 

2. DEĞERLENDİRME ARAÇLARI  

● Öğrencilerin ön bilgilerini ölçme amacıyla ön test kullanılmıştır. 

● Süreç değerlendirilmesi amacıyla sınıf içinde grup ve birey çalışmaları yapılırken sınıf 

dışında öğrencilere bireysel ödevler verilmiştir. 

● Uygulamanın, öğrencilerin öğrenmesi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla son test 

kullanılmıştır. 

Süreçte kullanılan ödevler, ön test ve son test ekler bölümünde sunulmuştur.   

3. HEDEFLER VE DEĞERLENDİRME ARAÇLARI 

  

ÖĞRENİLECEK OLAN 

STRATEJİ 

SINIF İÇİ UYGULAMA SINIF DIŞI UYGULAMA 

Şekil çizme Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 7.sayfadaki 3. 

problem öğrencilere bireysel 

olarak yapılmış ve geri 

bildirim verilmiştir. 

Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 8. sayfadaki 4. 

problem öğrencilere ödev 

verilmiştir. 

Tablo veya liste yapma Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 12. sayfadaki 

3. problem öğrencilere 

bireysel olarak yapılmış ve 

geri bildirim verilmiştir. 

Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 13. sayfadaki 

4. problem öğrencilere ödev 

verilmiştir. 

Geriye doğru çalışma Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 17. sayfadaki 

Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 18. sayfadaki 
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3. problem öğrencilere 

bireysel olarak yapılmış ve 

geri bildirim verilmiştir. 

4. problem öğrencilere ödev 

verilmiştir. 

 Örüntü arama 

 

Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 22. sayfadaki 

3. problem öğrencilere 

bireysel olarak yapılmış ve 

geri bildirim verilmiştir. 

Öğrencilerin problem çözme 

kitapçığından 23. sayfadaki 

4. problem öğrencilere ödev 

verilmiştir. 

   

● Öğrencilere gelinen noktaya kadar kapsayan hafta sonu ödevleri verilmiştir. 

● Ödevler öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre zorluk seviyelerinde hazırlanmıştır. 

(Örneğin; ödevlerin 5. soruları özel olarak yapılması zorunlu kılınmamıştır.) 

● Her bir strateji ile çözülebilecek birer problem yazıp getirmeleri için hazırlanan 

“EK_12_problem_kurma_ödev” öğrencilere ödev olarak verilmiştir. 

● Moodle matematik sayfasında yer alan kat problemleri kitabının içindeki Edpuzzle 

videosu ödev olarak verilir.  

 

 

 

 

4. DEĞERLENDİRME SONUÇLARI  

Ön test sonuçları 

Ön test sonuçlarına göre okuldaki öğrencilerin puan ortalaması yüz üzerinden 58,35 olarak 

hesaplanmıştır.  Detaylı analizler ekte bulunmaktadır.  
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Ödevlerin yapılma oranı 

Öğrencilerin ödevleri yaklaşık % 80 oranında yaptıkları yapılan kontrollerde tespit edilmiştir.  

 

Son test sonuçları 

Son test sonuçlarına göre okuldaki öğrencilerin puan ortalaması yüz üzerinden 69,96 olarak 

hesaplanmıştır.  Detaylı analizler ekte bulunmaktadır.  
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SONUÇLAR 

Çalışmanın hedefi öğrencilerin dört işlem içeren doğal sayı problemlerini 

çözebilmeleridir.  

Ön test sonuçları değerlendirildiğinde öğrencilerin problem çözme basamaklarını 

bildikleri ancak farklı stratejilerle çözülebilecek problemleri çözmede başarılı olamadıkları 

görülmektedir. Bu nedenle öğretim tasarımı hazırlanırken problem çözme stratejilerini 

öğretme üzerinde yoğunlaşılmıştır. Hazırlanan içerikte kullanılan araçların öğrencilerin 

ilgisini çektiği ve derse katılım konusunda istekli oldukları gözlenmiştir. Moodle aracılığı ile 

sunulan görseller ve videolar konuya odaklanmalarına yardımcı olmuş ve okul dışı 

çalışmalarına destek olması konusunda öğrencilerden olumlu geri bildirimler alınmıştır. Sınıf 

içerisinde yapılan drama çalışması oldukça ilgilerini çekmiş canlandırma konusunda istekli 

oldukları görülmüştür. Yapılan grup çalışmasının problem çözme becerilerine olumlu katkısı 

olduğu gibi sosyal becerilerine de katkı sağlamış, çalışmalarını sunma konusunda istekli 

oldukları gözlenmiştir. Problem kurma ödevinde zorlandıkları, yazdıkları problemlerin daha 

çok derste çözülenlere benzer olduğu, yaratıcılık konusunda sıkıntı yaşadıkları anlaşılmıştır. 

Web 2.0 araçları ile sunulan görevdeki videonun özellikle kat problemlerini anlamlandırma 

konusunda yararlı olduğu anlaşılmış son testteki veriler de bunu doğrulamıştır.  
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ÖNERİLER 

  Öğrencilerin çalışmanın içeriği ve konuya olan yaklaşımlarını değerlendirmek adına 

öz değerlendirme ve problem çözmeye olan bakış açılarını değerlendirmek için tutum ölçeği 

kullanılabilir.  

  Öğrencilerin kendi yaşantılarından bir problemi arkadaşları için hazırlayıp grup 

çalışması şeklinde çözmeleri ve bu sayede neyi neden yapıldığını görülerek problem çözme 

becerilerini pekiştirmek ve bu becerilere ait bilgilerin kavramsallaştırılması adına faydalı 

sonuçlar verebilir. Yine problem çözme bilgi ve becerisinin kalıcılı izli hale getirilebilmesi 

için farklı disiplinlerin bir arada kullanıldığı STEM örnekleri de öğrenme sürecine dahil 

edilebilir. Günlük hayat problemleri vb. şeklinde sınıfta uygulanan etkinliklerde öğrencilerin 

birbirlerini değerlendirmesi de süreçte etkili sonuçlar alınmasına yardımcı olabilir. 

  Öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama konusunda yaşadıkları sıkıntıları gidermek 

adına Türkçe öğretmenleri ile işbirliği içerisinde ortak çalışmalar tasarlanıp, Türkçe dersi ile 

senkronize bir şekilde çalışmalar yapılabilir.  

 

EKLER 

 

EK-1 : Öntest 

EK-2 : Problem Çözmeye Giriş 

EK-3 : Problem Çözme Kitapçığı 

EK-4 : Grup Çalışması Formu 

EK-5 : Grup Çalışması Örnek Fotosu 

EK-6 : Problem Çözme Çalışma Kağıdı 

EK-7 : Problem Çözme Ödevi 

EK-8 : Kat Problemleri Video Fotosu 

EK-9 : Kat problemleri Edpuzzle Ödevi 

EK-10 : Kızıl Ejderha Hikayesi 

EK-11 : Yırtık Etiket Kutusu 

EK-12 : Problem Kurma Ödevi 

EK-13 : Sontest 

 

 


