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Özet: �lkö�retim ça��nda ö�rencilerin cebir konular� ile ilgili kazan�mlar� günlük ya�amlar�nda önemli rol 
oynamaktad�r. Bundan dolay� ara�t�rman�n amac� i) ilkö�retim alt�nc� s�n�f ö�rencilerinin cebir ö�renme alan�ndaki 
olas� güçlüklerini ve kavram yan�lg�lar�n� belirlemek ii) cebir ö�renme alan�ndaki konular� anlamada ve kavram 
yan�lg�lar�n� gidermede etkili olabilecek bir ö�retim tasar�m� sunmakt�r. Ara�t�rmada, “Kontrol Gruplu Ön Test-Son 
Test Deney Modeli” kullan�lm��t�r. Deney grubuna, çal��ma yapraklar� kullan�larak e�itim verilirken, kontrol grubuna 
ise geleneksel ö�retim yakla��m�na göre e�itim verilmi�tir. Deney ve kontrol gruplar�n�n cebir ö�renme alan�ndaki 
kavram yan�lg�lar�n� belirlemek için ara�t�rmac� taraf�ndan geli�tirilen “Cebir Testi” ö�retimden önce ve sonra 
uygulanm��t�r. Ara�t�rman�n bulgular�na göre ö�rencilerin cebirde harflerin kullan�m� anlamada, de�i�kenlerle ve 
e�itlik kavram� ile ilgili bir tak�m kavram yan�lg�lar�n�n oldu�u tespit edilmi�tir. Ayr�ca çal��ma yapraklar� ile yap�lan 
ö�retimin belirlenen kavram yan�lg�lar�n� azaltmada geleneksel ö�retime göre daha etkili oldu�unu göstermi�tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Cebir, Kavram Yan�lg�lar�, Çal��ma Yapraklar� 

 
The Effectiveness Of Worksheets On Overcoming Misconceptions Related To Algebra Learning 

Domain Of Sixth Grade Elementary School Students 
 

Abstract: The acquisition of expectations related to algebra at elementary level play a major role in students’ daily 
lives. Therefore, the aim of this study is �) to determine the possible difficulties and misconceptions of elementary 
school six grade students about the algebra learning domain and ii) to ascertain to what extent the worksheets are 
effective in comprehending the topics and correcting misconceptions in algebra learning domain. Control grouped pre-
test and post-test experiment model was used in the study. Students in the experiment group were instructed by using 
worksheets whereas students in the control group were instructed according to the traditional teaching approach. In 
order to determine the misconceptions about algebra learning domain, both students in experiment and control groups 
were tested by the Algebra Test which was developed by the researcher before and after the instruction. Findings of the 
study implied that (i) students had some misconceptions about letters used in algebra, variables and the equity concept 
before instruction and (ii) the instruction supported by the worksheets were effective in decreasing level of these 
misconceptions whereas the traditional instruction was not effective in decreasing  level of the misconceptions. 
 
Key Words: Algebra, misconception, worksheets 
 
G�R�� 
 
Kavram yan�lg�lar� ö�renme sürecinde ö�renmeyi etkileyici önemli etkenlerdendir. Ö�rencilerin incelenen kavramlar� 
farkl� biçimde dü�ünmeleri/alternatif görü�leri literatürde farkl� biçimlerde adland�r�lm��lard�r. Bunlardan baz�lar�, 
hatal� fikirler (Fisher, 1983), ön kavramlar (Hashweh, 1988), bilimin çoklu özel versiyonu (McClelland, 1984), 
hatalar�n alt�nda yatan kaynaklar (Fisher and Lipson, 1986), gerçe�in ki�isel modelleri (Champagne, Gunstone and 
Klopfer, 1985), anl�k ak�l yürütme (Viennot, 1979), çocuklar�n bilimi ( Osborne, Bell ve Gilbert, 1983), yanl�� 
uygulama (Elby, 2001) ve kavram yan�lg�s�d�r (Griffiths ve Preston, 1992). Kavram yan�lg�s� ifadesi ö�rencilerin 
kavramlara kendilerince, yanl�� anlam yüklemeleri olarak da dü�ünülebilir. Gilbert’e (1982) göre kavram yan�lg�lar� 
ö�renciler aç�s�ndan dü�ünüldü�ünde mant�kl�d�r ve zihinlerine yerle�mi� durumdad�r. Bu durum ö�rencilerin sonraki 
ö�renmelerini olumsuz etkilemektedir. Bundan dolay� etkili bir ö�retimin yap�lmas� için ö�rencilerin kavram 
yan�lg�lar�n� tespit ederek, dersin planlanmas� ve uygulanmas� gerekmektedir.  
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Matematik ö�retiminde ö�rencilerin kar��la�t��� çe�itli güçlükler ve kavram yan�lg�lar� farkl� ö�renme alanlar�na göre 
literatürde ortaya konmu�tur (Ben-Hur, 2006). Matematik ö�retiminde hem i�lemsel bilgi hem de kavramsal bilgi 
önemli rol oynamaktad�r. Kavramsal bilgi ki�i taraf�ndan içselle�tirilmi� ve o anda sahip oldu�u bilgiye ba�l� olarak 
olu�turulmu� ili�kiler bütünüdür. ��lemsel bilgi ise klasik matematiksel sorular� çözerken kullan�lan i�lemleri ve 
matematiksel sembolleri içermektedir (Toluk ve Olkun, 2003: 30). Her iki tür bilgi de farkl� i�levlere sahiptir ve iyi 
bir matematik ö�retimi için üzerinde durulmas� gereken konulard�r. Ancak okullardaki matematik ö�retiminde daha 
çok i�lemsel bilgi üzerinde durulmaktad�r. ��lemsel bilgi daha çok ezberlemeye dayal� ö�renilirken kavramsal bilgi 
anlamay� gerektirir. Matematiksel bilgi ise i�lemsel ve kavramsal bilginin iç içe geçmesi sonucunda olu�ur (Toluk ve 
Olkun, 2003). ��lemsel bilgi ile kavramsal bilgi aras�ndaki ili�kiyi kuramayan ö�renciler matematiksel kavramlar� 
yanl�� alg�lamakta ve matematik ö�retiminde bir tak�m zorluklar ile kar��la�maktad�r. Ö�rencilerin matematikte 
ya�ad��� zorluklar aritmetik ve geometri konular� ile beraber cebir konular�n�n i�lenmeye ba�lanmas�ndan sonra daha 
da artmaktad�r (Ersoy & Erba�, 2003). Bu durum ö�rencilerin matematikteki akademik ba�ar�lar�n� dü�ürmekte ve 
matemati�e kar�� olumsuz tutum geli�tirmelerine neden olmaktad�r. Bu nedenlerden dolay� ö�rencilerin ilkö�retimin 
ilk y�llar�ndan itibaren izlenerek kar��la�t�klar� güçlüklerin belirlenmesi ve bunlar�n giderilmesine yönelik çal��malar 
yap�lmal�d�r.  

 
Yap�lan birçok ara�t�rma cebir kavramlar�n� (e�itlik, denklem, cebirsel ifadeler, de�i�kenler) anlama ile ilgili 
güçlükleri ve kavram yan�lg�lar� oldu�unu göstermektedir (Wagner, 1983; English & Halford, 1995; Kieran, 1992; 
Perso, 1992; MacGregor &Stacey, 1993). Ülkemizde de cebir ve cebir kavramlar� ile de�i�ik okul ve s�n�f 
düzeylerinde ara�t�rmalar yap�lm��t�r (Dede, 2004; Dede, Yal�n & Argün, 2002; Ersoy & Erba�, 2003; Baki & Kartal, 
2002).  
 
Kiearan’a (1992) göre ö�rencilerin zorluk çekti�i konular�n merkezinde cebirde harflerin farkl� kullan�m�n� alg�lama, 
cebirsel ve aritmetiksel algoritmadaki de�i�imler,  kullan�lan yap�lar� yeniden tan�mlama yer almaktad�r.  Cebirde 
ö�rencilerin anlamada zorluk çekti�i ve çe�itli kavram yan�lg�lar�na sahip oldu�u bir di�er kavram de�i�kendir. 
De�i�ken kavram� cebirin temelini olu�turmas�na ra�men ders i�lenirken sadece kavramsal yönü ihmal edilip i�lemsel 
yönü vurgulanmaktad�r (Ersoy & Erba�, 2003). Ö�rencilerden, ele al�nan konunun ba�lam�n� dikkate almadan 
de�i�kenlerle bir tak�m i�lemleri yap�labilmelerini beklemek bir tak�m sorunlara neden olmaktad�r (Macgregor & 
Stacey,1997).  De�i�ken kavram� hem cebirin hem de genel olarak matematiksel dü�ünmenin temelini 
olu�turdu�undan literatürde bu kavram üzerine birçok ara�t�rmalar yap�lm��t�r (Dede, 2004; Dede, Yal�n & Argün, 
2002) De�i�ken kavram�n�n önemi yeni ilkö�retim matematik program�n da vurgulanmaktad�r (MEB, 2004).  
 
Stacey ve MacGregor (1997) cebirdeki kavram yan�lg�lar�n�n sebeplerini �öyle aç�klamaktad�rlar: 

i. Ö�rencilerin cebirsel sembolleri yorumlamalar� di�er matematiksel deneyimleri üzerine in�a edilir. E�er 
ö�renciler yeterince aritmetiksel deneyimlere sahip olmazlar ise cebirde zorlanacaklard�r. 

ii. Cebirdeki harflerin kullan�m� ile harflerin di�er kullan�mlar� ayn� de�ildir. 
iii. Cebirin kendine özgü bir yap�s� ve dili vard�r. Kendine özgü kurallar� vard�r. Cebirin dili günlük hayattaki 

dilden farkl�d�r. Çocuklar bunu anlayamad�klar� için cebirde zorlanmaktad�r. 
Ö�rencilerin cebirdeki harfleri farkl� kullan�m� anlayamamas� ve aç�klayamamas� onlar�n yanl�� ö�renmelerine ve 
kavram yan�lg�lar�na neden olmaktad�r. Thelma Perso (1992) ö�rencilerin de�i�kenlerle ilgili kavram yan�lg�lar�n� 
incelemi� ve kavram yan�lg�lar�n� üç kategoride grupland�rm��t�r: i) harflerin cebirdeki yerini anlama, ii) de�i�kenleri 
kullanma, iii) denklem çözerken cebirsel kurallar� kullanma olarak üç kategoride toplam��t�r. 
 
Ülkemizde de cebir ö�retimindeki bir tak�m güçlükleri ve kavram yan�lg�lar�n� tespit etmek için ara�t�rmalar 
yap�lm��t�r. Dede, Yal�n ve Argün’ ün 2002 y�l�nda yapt��� ara�t�rmada ö�rencilerin de�i�ken kavram�n�n 
ö�reniminde yapt�klar� hata ve yanl�� anlamalar� a�a��daki gibi s�ralanm��t�r. 1) De�i�kenin farkl� kullan�m� 
bilememe, 2) De�i�kenin genelleme yapmadaki rolünün ve öneminin fark�nda olamama, 3) De�i�kenin matemati�in 
alt bilim dallar�ndaki temsil yetene�ini bilememe ve yorumlayamama,  4) Matematikte daha önceden ö�renilen 
bilgilerin yanl�� transferi, 5) De�i�ken kavram�yla ilgili i�lem yetersizli�idir. 

 
Erba� ve Ersoy (2002) taraf�ndan yap�lan “Dokuzuncu S�n�f Ö�rencilerinin E�itliklerin Çözümdeki Ba�ar�lar� ve 
Olas� Kavram Yan�lg�lar�” adl� ara�t�rma sonuçlar�na göre ö�rencilerin ba�ar�lar� aras�nda okul tipi, s�n�f düzeyi ve bir 
önceki y�l matematik notuna göre anlaml� farklar bulunurken, cinsiyete göre kar��la�t�r�ld���nda anlaml� bir fark 
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bulunmam��t�r. Ayr�ca, ö�rencilerin birinci dereceden bir bilinmeyenli e�itlikleri ve denklemleri çözmek için 
kulland�klar� yanl�� kurallamalar belirlenmi�tir.  

 
Baki ve Kartal (2002) taraf�ndan yap�lan ara�t�rman�n sonuçlar�na göre ise matematiksel anlama, ö�rencilerin 
formülleri bilmesi, hesaplamalar� do�ru yapmas� ile de�il, kavramsal ve i�lemsel bilginin dengelenmesine i�lemleri 
anlamas�na ve matematiksel dü�ünmesini geli�mesine ba�l� oldu�unu ortaya ç�karm��t�r.  

 
Dede (2004) yapt��� ara�t�rman�n verilerin analizi sonucunda ö�rencilerin, de�i�ken kavram�n�n genelleme 
yapmadaki rolünün ve öneminin fark�nda olmad�klar�, de�i�kenin matemati�in alt bilim dallar�ndaki temsil yetene�ini 
bilmedikleri, matematikte daha önceden ö�rendikleri bilgileri yanl�� temsil ettikleri, aritmetik i�lem bilgilerinde 
eksikliklerinin oldu�u ve de�i�ken kavram�yla i�lem yapabilme yetersizliklerinin oldu�u tespit edilmi�tir.  

 
Erba� (1999) yapt��� ara�t�rman�n sonucunda ö�rencilerin harfli ifadeler, say�lar�n baz� özelliklerini genelleme gibi 
temel cebir konular�nda de�i�ik hata ve güçlüklerinin oldu�u saptanm��t�r. Bu nedenle baz� iyile�tirici ve güçlükleri 
giderici çal��malar�n yap�lmas� önerilmektedir. 

 
Ergöz (2000) yapt��� ara�t�rmada cebire kademeli geçi�i sa�layan bir e�itim planlanarak uygulam��t�r. Ara�t�rman�n 
sonucunda deney grubuna verilen aritmetikten cebire geçi�i sa�layan e�itimin harfli sembolleri ve cebirsel ifadeler 
hakk�nda yanl�� anlamalar�n� azaltt��� belirlenmi�tir. Ayr�ca bu e�itimin de�i�ken ve bilinmeyen kavramlar�n�n da iyi 
anla��lmas�n� sa�lad��� belirtilmi�tir. 
 
Çal��ma Yapraklar� ile Ö�retim 
Olu�turmac� ö�renme teorilerine uygun ö�retim ortamlar�nda, ö�rencinin etkin kat�l�m�yla kendi öznel bilgilerini in�a 
etmelerine olanak sa�lama önemsenmi�t�r. Ö�renciyi merkeze alan bu türden ö�renme ortamlar�n�n temelinde 
bilginin bir bireyden ba�ka bireye do�rudan akrat�lamayaca�� gerçe�i yatmaktad�r. Ö�renci merkezli yakla��mlara 
göre ö�renme; bireyin var olan bilgileri ile yeni kar��la�t��� bilgiler aras�nda ba� kurarak mevcut bilgi �emas�n� 
yeniden düzenleme süreci olarak tan�mlanabilir. Bireyin bilgiyi kendisinin yapt��� etkinliklerle ke�fetmesi ve 
zihninde bilgiyi olu�turmas� ile kal�c� bir ö�renmenin olu�abilece�i ifade edilmektedir. En iyi ö�renme bireyin somut 
nesnelerle ve arkada�lar� ile i�birli�i yaparak gerçekle�mektedir (Charles, 2000). 

Ça�da� ö�retim yakla��mlar�nda ö�retmenin rolü ö�renme-ö�retme sürecinde ö�rencileri gözlemleme, ders içinde 
kontrolün sa�lanmas� ve ö�rencilerle gerekli ileti�imi kurmas� olarak ifade edilebilir (Proctor ve di�., 1997). Ayr�ca 
ö�retmen aç�k fikirli, ça�da�, kendini yenileyebilen, bireysel farkl�l�klar� dikkate alan ve alan�nda çok iyi olman�n 
yan�nda bilgiyi aktaran de�il uygun ö�enme ya�ant�lar�n� sa�layan ve ö�renenlerle birlikte ö�renen olmal�d�r (Selley, 
1999).  

Matematik derslerinde mümkün oldu�u ölçüde, ö�renciyi etkin ö�renme çabas�na sokacak ve bu durumu, istenilen 
tüm ö�renmeleri gerçekle�inceye kadar sürdürecek ö�retme-ö�renme stratejilerinden yararlan�lmas� gerekir. 
Matematik ö�retmeninin ö�rencilere matemati�i aktarmas� de�il; ö�rencilerin kendi çabalar� ile ö�renmeleri, bu 
çabalar�nda onlara rehberlik etmesi ve onlar�n bu çabalar�n� yönlendirmesi gerekir.  Ö�retmenlerin bunlar� 
yapmalar�nda kullanabilecekleri önemli materyallerden biri de çal��ma yapraklar�d�r. Çal��ma yapraklar�n�; Kurt 
(2002) ö�rencilerin ne yapmas� gerekti�inin belirtildi�i i�lem basamaklar�n� içeren, bilgilerini kendi zihinlerinde 
kendilerinin kurmalar�na yard�m eden ve ayn� anda bütün s�n�f�n verilen etkinli�e kat�l�m�n� sa�layan önemli araçlar 
olarak tan�mlanmaktad�r. Nitelikli olarak haz�rlanan çal��ma yapraklar� ö�rencilerin bilgilerinin yap�land�rma 
sürecinde hem bireysel hem de arkada�lar�yla etkile�im içine girmesine olanak sa�lamaktad�r (Özdemir,2006). 
Çal��ma yapraklar� matematik konular�n�n ö�retilmesinde etkili bir ö�renme ortam� olu�turulmas� için de 
kullan�labilir. Matematik derslerinde çal��ma yapraklar�n�n kullan�lmas� ö�rencilerin ba�ar�s�n� ve matematik dersine 
kar�� tutumlar� da olumlu yönde etkilemektedir (A�kar ve I��ksal, 2003). Ayr�ca çal��ma yapraklar� ders s�ras�nda 
ö�rencileri yönlendiren, ad�m ad�m sonuca götüren i�lem basamaklar�n� içeren, ö�rencilerin bilgiyi kendi kendilerine 
olu�turmalar�na yard�m eden ve etkinli�e kat�lmalar�n� sa�layan önemli araçlard�r (Yök, 1998). 
Çal��ma yapraklar� kavram yan�lg�lar� dikkate alan ve etkili kavram ö�retimi sa�layan materyallerden biridir. 
Ö�rencilerin yeni ö�renecekleri kavramla ilgili, kendilerine ait kavramlar� olabilir. Ö�renciler ö�retim sürecinde yeni 
ö�renece�i kavramla ilgili dü�üncelerini kullanarak söz konusu kavram� eksik ya da yanl�� ö�renebilmektedir. Bu 
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anlamda çal��ma yapraklar�n�n ayn� zamanda kavramsal geli�imi sa�lamak için bireysel ya da grupla yap�labilecek 
ö�retim materyallerinden birisi oldu�u belirtilmektedir (Demircio�lu ve di�.,2004; Kurt; 2002; Yi�it ve di�, 2001; 
Saka ve di�., 2002; Kurt ve Akdeniz, 2002).  
 
Genel olarak çal��ma yapraklar�n�n faydalar� �u �ekilde s�ralanabilir (Toumasis, 1995: 100) 
- Çal��ma yapraklar�, ö�rencilere önemli matematiksel kavramlar� analiz etme ve tan�mlama, görsel ve sözel 

anlamlar� bütünle�tirerek bu kavramlar�n anlamlar�n� dü�ünmeleri f�rsat� verir. 
- Çal��ma yapraklar�, ö�retmen ö�rencilerin yanl�� anlamalar�n� ve olu�turduklar� yanl�� kavramlar� ortaya ç�karma 

olana�� sunar. 
- Çal��ma yapraklar�nda yer alan sorulara ö�rencilerin verdi�i cevaplar sayesinde ö�retmen s�n�fta fark�nda olmad��� 

ö�rencilerin dü�ünceleri üzerindeki örtüyü açabilir. 
- Bir matematik kavram� hakk�ndaki fikirlerin yaz�lmas� yöntemi, ö�rencilerin kritik dü�ünme ve dü�ündüklerini 

organize etme gücünü art�r�r. Çal��ma yapraklar� matematiksel kavramlar�n ö�rencilerden yaz�l� olarak istemesine 
olanak sa�lad���ndan, ö�rencilerin kritik dü�ünmelerini ve dü�ündüklerini organize etmelerini sa�lar. 

- Son olarak çal��ma yapraklar� hem ö�retmene hem ö�renciye ö�renme ortam�nda ileti�imde bulunma ve yararl� 
dü�üncelerin payla��lmas� f�rsat�n� verir. 

Çal��ma yapraklar� ile matematik konular�n�n ö�retimi konusunda çe�itli çal��malar yap�lm��t�r. Bunlardan biri Bulut, 
Ekici ve ��eri’ nin (1999) yapt��� olas�l�k kavramlar�n� ö�retiminde kullan�lmak üzere çal��ma yapraklar�n� geli�tirme 
çal��mas�d�r. Bu çal��mada olas�l�k konusunda çe�itli nedenlerden dolay� olas�l�k kavramlar�n�n etkin bir �ekilde 
ö�retilemedi�ine dikkat çekilerek bu eksiklikleri giderilmesinde çal��ma yapraklar�n�n kullan�labilece�i 
vurgulanm��t�r.  
Çal��ma yapraklar�n�n kullan�ld��� bir ba�ka çal��mada ise Gürbüz (2007) ayr�k olaylar�n olma olas�l��� ve ayr�k 
olmayan olaylar�n olma olas�l���n� ö�retmek amac�yla yapt��� çal��mad�r. Uygulamalar sonucunda geli�tirilen 
materyallerin ö�rencileri motive etmede ve etkinliklere kat�lma isteklerini art�rd��� sonucuna ula��lm��t�r.  
Özdo�an (2005), “Matematik Ö�retiminde Yap�land�rmac� Ö�renme Yakla��m�na Uygun Çal��ma Yapraklar�n�n 
Geli�tirilmesi” konulu yüksek lisans tez çal��mas�nda, geometri konusunda çal��ma yapraklar� haz�rlanm�� ve bu 
çal��ma yapraklar�yla yap�land�rmac� yakla��ma uygun olarak i�lenen derslerin ö�renci ba�ar�s�na etkisini 
ara�t�rm��t�r. Ara�t�rman�n sonucunda çal��ma yapraklar� ile derslerin i�lendi�i deney grubu ile geleneksel yöntemle 
derslerin yürütüldü�ü kontrol grubunu konu ba�ar� testi ortalamalar� aras�nda çal��ma yapraklar�n�n kullan�ld��� 
yap�land�rmac� ö�retimin lehine bir farkl�l�k bulunmu�tur.  
 
Olkun ve Toluk (2004) yapt�klar� çal��mada ilkö�retim birinci s�n�f ö�rencileri için yap�land�rmac� yakla��ma uygun 
çal��ma yapraklar� geli�tirmi�lerdir. Haz�rlanan çal��ma yapraklar� s�n�f ö�retmenli�i ö�rencilerine ve s�n�f 
ö�retmenleri e�itimi i�lik çal��malar�nda uygulanm��t�r. Ö�retmenler ve ö�retmen adaylar� çal��ma yapraklar�n� etkili, 
yarat�c� ve zengin bulmu�lard�r. Çal��ma yapraklar�n�n kullan�lmas�n�n ö�rencileri hem dü�ünmeye sevk etti�ini hem 
de dersi zevkli hale getirdi�ini savunmu�lard�r. Ayr�ca kavramlar�n derinlemesine incelenmesine f�rsat tan�d���n� 
belirtmi�lerdir. 
  
Tüm bu bilgiler ����� alt�nda yeni ilkö�retim matematik ö�retim program�nda yer alan cebir ö�renme alan�nda temel 
cebirsel kavramlar�n geli�imi ve ö�rencilerin cebirle ilgili istenilenlerin kazand�r�lmas� için ö�rencilerin aritmetikten 
getirdikleri bir tak�m yanl�� anlamalar�n�n ve kavram yan�lg�lar�n�n belirlenmesi, ö�rencilerin sahip olduklar� ön 
bilgilerin belirlenmesi ve bu bilgilere dayal� bir ö�retiminin uygulanmas� cebir konular�n�n ö�retilmesinde kolayl�k 
sa�layacakt�r. Ayr�ca, ilkö�retim alt�nc� s�n�f ö�rencilerinin cebir ö�renme alan�ndaki kar��la�abilecekleri olas� 
güçlükleri ve kavram yan�lg�lar�n�n belirlenmesi, çal��ma yapraklar� ile olas� kavram yan�lg�lar�n�n ne derecede 
giderildi�inin bilinmesi cebir ö�renme alan�nda kullan�lacak yakla��mlar�n belirlenmesine yard�mc� olaca�� 
dü�ünülmektedir.      

 
Bu ba�lamda bu çal��man�n amac� i) ilkö�retim alt�nc� s�n�f ö�rencilerinin cebir ö�renme alan�ndaki olas� 
güçlüklerini ve kavram yan�lg�lar�n� belirlemek ii) cebir ö�renme alan�ndaki konular� anlamada ve kavram 
yan�lg�lar�n� gidermede etkili olabilecek bir ö�retim tasar�m� sunmakt�r.  
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YÖNTEM 
 
Bu ara�t�rmada nitel ve nicel tekniklerden olu�an karma bir yöntem kullan�lm��t�r (Yaman, 2004; Patton,1990). 
Ara�t�rman�n ilk bölümünde yar� deneysel desenle nicel veri toplanarak istatistiksel analiz yap�lm��t�r. �kinci 
bölümünde ise betimsel analiz yap�lm��t�r. 
 
Ara�t�rman�n nicel k�sm�nda ön test-son test kontrol gruplu desen kullan�lm��t�r. Ara�t�rma iki grup üzerinde 
gerçekle�tirilmi�tir.  Bu gruplardan biri deney, di�eri kontrol grubu olarak belirlenmi�tir. Deney grubunda çal��ma 
yapraklar�na dayal� ö�retim yap�l�rken, kontrol grubunda ise ö�retmen merkezli, genellikle anlat�m ve soru-cevap 
yönteminin kullan�ld��� ö�retim sürdürülmü�tür. Ö�retim her iki grupta da ara�t�rmac� taraf�ndan yürütülmü�tür. 
Ara�t�rman�n nitel k�sm�nda ise deney grubundan seçilen on ö�renci ile uygulamadan önce ve sonra k�rk be�er 
dakikal�k görü�meler yap�lm�� ve bu görü�meler kasetlere kaydedilmi�tir. Bu görü�melerde ö�rencilerden cebir 
testindeki sorular� nas�l çözdüklerini anlatmalar� istenmi�tir.  
 
Örneklem 
Ara�t�rman�n örneklemini, Bolu il merkezinde 2005 – 2006 e�itim-ö�retim y�l�nda 100.Y�l �lkö�retim okulunun 
alt�nc� s�n�f�nda okuyan 49 ö�renci olu�turmaktad�r.  Okulda üç tane alt�nc� s�n�f bulunmaktad�r. Çal��man�n 
örneklemini ayn� ö�retmenin okuttu�u iki s�n�f olu�turmu�tur. S�n�flar rasgele yöntemle kontrol ve deney gruplar� 
olarak grupland�r�lm��t�r. Gruplar�n cinsiyete göre da��l�m� ile ilgili veriler Tablo 1’de verilmi�tir.  

 
Tablo 2.1: Deney ve kontrol gruplar�n�n cinsiyete göre da��l�m� 

    K�z        Erkek   Toplam 
Deney      13          11      24 
Kontrol      15          10      25 
Toplam      28          21      49 
 
 
 
Gruplar�n denkle�tirme a�amas�nda ö�rencilerin 5.s�n�f matematik dersi y�l sonu notlar� ve cebir testinden ald�klar� 
puanlar dikkate al�nm��t�r.  

 
Tablo 2.2: Gruplar�n 5.s�n�f matematik dersi y�l sonu not ortalamalar� 

                     N   X    Ss     t            p 
Deney          24  4.00  1,00  0.99         ,126 
Kontrol        25  3.75  1,10 

 
Tablo 2.2’de görüldü�ü gibi deney grubunun 5.s�n�f matematik dersi y�l sonu notuna ait ortalamas� ile kontrol 
grubunun 5.s�n�f matematik dersi y�l sonu notuna ait not ortalamas� aras�ndaki fark, t-testiyle kar��la�t�r�lm�� ( t(47) 
=0,99; p>.05) ve �=.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlaml� bir fark bulunmam��t�r. Bu verilere göre her iki grubun 
5.s�n�f matematik dersi y�l sonu not ortalamalar� aç�s�ndan birbirine denk oldu�u söylenebilir. 

 
Ö�retime ba�lamadan önce gruplar aras�nda istatistiksel olarak anlaml� bir fark olup olmad��� gruplar�n ald�klar� ön- 
cebir testi ba�ar� puanlar� ortalamalar� t-testi ile kar��la�t�rarak test edilmi�tir.  

 
Tablo 2.3. Deney ve kontrol gruplar�n�n ön test puanlar� 

  N X   Ss        t  p 
Deney   24 7,24 1,80     1,742          ,188 
Kontrol  25 6,33 1,83 

 
 Tablo 2.3’ de görüldü�ü gibi deney grubunun ön test puanlar�na ait ortalamas� ile kontrol grubunun ön test 
puanlar�na ait ortalamas� aras�ndaki fark, t-testiyle kar��la�t�r�lm�� ( t(47) =1,742; p>.05) ve �=.05 düzeyinde 
istatistiksel olarak anlaml� bir fark bulunmam��t�r. Bu verilere göre ara�t�rman�n ba��nda deney ve kontrol gruplar�n�n 
ba�ar�lar� aras�nda anlaml� bir fark�n olmad��� söylenebilir. 



 
 
�lkö�retim 6.S�n�f Ö�rencilerinin Cebir Ö�renme Alan�ndaki                                                                    Recai Akkaya 
Kavram Yan�lg�lar�n�n Giderilmesinde Çal��ma Yapraklar�n�n Etkilili�i                          Soner Durmu� 

 12

Veri Toplama Araçlar� 
Ara�t�rmada veri toplama arac� olarak cebir testi kullan�lm��t�r. �lkö�retim 6.s�n�f ö�rencilerinin cebir ö�renme 
alan�nda kavramsal anlamalar�n� ve kavram yan�lg�lar�n� tespit etmek için 20 soruluk cebir testi (CT) ara�t�rmac� 
taraf�ndan geli�tirilmi�tir (Ek A). Testteki sorular uzmanlarla yap�lan görü�melerden elde edilen bilgilerle ve Thelma 
Perso ‘nun haz�rlam�� oldu�u “Diagnostic Test- Conceptions in Algebra” testindeki sorulardan yararlan�larak 
haz�rlanm��t�r. Testte 7 çoktan seçmeli ve 13 aç�k uçlu soru yer almaktad�r. Çoktan seçmeli sorularda bir do�ru cevap 
ve bir de o konudaki kavram yan�lg�lar� çeldirici olarak konmu�tur. Aç�k uçlu sorularda ise ö�rencilerin verdikleri 
cevaplar de�erlendirilerek kavram yan�lg�lar� tespit edilmi�tir. Pilot çal��ma olarak 2004–2005 e�itim ö�retim y�l�nda 
280 6. ve 7. s�n�f ö�rencisine uygulanm��t�r. Veriler bir paket program�na girilerek analiz edildi�inde alpha güvenirlik 
katsay�s� 0,77 olarak bulunmu�tur.  
 
Ara�t�rman�n nitel k�sm�nda ise ö�rencilerle çal��ma yapraklar�yla yap�lan ö�retimden önce ve yap�ld�ktan sonra nas�l 
bir de�i�imin gösterdi�ini belirlemek için deney gruplar�ndan seçilen on ö�renci ile k�rk be�er dakikal�k görü�meler 
yap�lm��t�r. Yap�lan görü�meler kasetlere kaydedilerek çözümlemeler yap�lm��t�r. Görü�meler s�ras�nda ö�rencilere 
cebir testi verilmi� ve ö�rencilerin sorular� cevaplamalar� istenmi�tir. Görü�meler s�ras�nda ö�rencilerin gerçek 
dü�üncelerini ortaya ç�karmak için “Neden öyle dü�ünüyorsun?, Dü�ünceni aç�klar m�s�n?, Nas�l emin oldun?” gibi 
sorular sorulmu�tur.  
 
Verilerin Analizi 
Uygulama sonucunda elde edilen veriler SPSS paket program� kullan�larak analiz edilmi�tir. Çal��mada gruplar�n 
kullan�lan testten ald�klar� puanlar�n ortalama de�erleri, standart sapmalar�, gruplar�n kavram yan�lg�lar� s�kl�k 
de�erleri, kavram yan�lg�lar�n�n giderilme yüzdeleri betimlemeli istatistikle test edilmi�tir. Veri analizinde t-testi 
kullan�larak gruplar�n ön test ortalama puanlar� aras�nda anlaml� bir fark olup olmad��� belirlenmi�tir. Bu analiz 
yap�l�rken ö�rencileri ön-cebir testlerinden elde ettikleri ba�ar� puanlar� bulurken her soru için verdikleri do�ru 
cevaplar 1, yanl�� cevaplar ise 0 olarak bir istatistik program�na girilmi�tir. Ayr�ca ö�rencilerin ön ve son-CT de 
kavram yan�lg�lar�n� belirlemek için her soru için kavram yan�lg�s� olarak önceden belirlenen ��kk� seçtiklerinde 1, 
di�er ��klar seçildi�inde ise 0 olarak SPSS program�na girilmi�tir. 
 
Uygulama 
Ara�t�rmada, cebir ö�renme alan�nda tespit edilen kavram yan�lg�lar�n� ortadan kald�rmak için çal��ma yapraklar� 
kullan�lm��t�r. Çal��ma yapraklar� ö�rencilerin bilgilerini yap�land�rmalar�na ve kavram yan�lg�lar�n� gidermeye 
yard�mc� olacak �ekilde düzenlenmi�tir. Geli�tirilen çal��ma yapraklar�nda ö�rencilerin aktif kat�l�m�n� ve ön 
bilgilerinin fark�nda olmalar�n� sa�layabilmek için ilgi çekici bir soruyla ya da gerçek hayat durumuyla ba�lanm��t�r. 
Çal��ma yapraklar�nda ö�rencilerin grup çal��malar�na imkan sa�layacak sorular sorulmu�tur. Bu sorularla 
ö�rencilerin önceki deneyimleri ve bilgilerinin tersine gerçekle�ebilecek bir durum verilmeye çal���lm��t�r. Böylelikle 
onlar�n ön bilgileri sorgulanarak yanl�� olan bilgilerini de�i�tirme olana�� tan�nm��t�r. Çal��ma yapraklar�n�n son 
bölümünde ise ö�rencilerin yeni kazand�klar� bilgilerini farkl� durumlara uygulay�p uygulayamad�klar�n� tespit etmek 
amac�yla sorular yöneltilmi�tir. Çal��ma yapraklar� haz�rland�ktan sonra, içeri�in ö�renci seviyesine uygunlu�u, 
yönergelerin anla��labilirli�i konusunda 1 ö�retim üyesi ve 4 matematik ö�retmeninin görü�leri al�nm�� ve gerekli 
düzenlemeler yap�lm��t�r. Bu e�itim için cebir ö�renme alan�ndaki konularla ilgili 14 tane çal��ma yapra�� 
haz�rlanm��t�r. Bu çal��ma yapraklar�, deney grubuna 4 hafta boyunca 16 ders saatinde ara�t�rmac� taraf�ndan 
uygulanm��t�r. 
 
Deney grubunda etkinlikler uygulan�rken her bir ö�renciye konuyla ilgili çal��ma yapraklar� (EK B) verilmi�tir. 
Ö�renciler ilk önce çal��ma yapraklar�ndaki yönergelere göre hareket ederek kendi ba�lar�na sorular� 
cevaplam��lard�r. Daha sonra tespit edilen kavram yan�lg�lar�n�n giderilmesi için önce grup içi sonra s�n�f içi tart��ma 
yöntemi kullan�lm��t�r. Ö�retmen bir rehber konumunda oldu�u için ö�rencilerin yard�ma ihtiyaç duydu�u yerlerde 
onlara yard�mc� olmu�tur. Dersin sonunda ise ö�rencilerin, çal��ma yapraklar�ndaki etkinliklerin sonunda nas�l bir 
sonuca ula�t�klar� sorularak, ö�rencilerin ula�t�klar� sonuçlar� s�n�fla payla�malar� istenmi�tir. Kontrol grubunda ise 
uygulama s�ras�nda çal��ma yapraklar� kullan�lm��t�r. Kontrol gruplar� da önce grup içi sonra s�n�f içi tart��ma ortam� 
yarat�lm��t�r. Kontrol grubunda ö�retmen taraf�ndan konuyla ilgili önemli bilgiler ö�rencilere anlat�m ve soru cevap 
yöntemleri ile verilmi�tir. Ö�retmen taraf�ndan konuyla ilgili örnekler incelendikten sonra konuyla ilgili ba�ka sorular 
sorularak ö�rencilerin sorular� çözmeleri istenmi�tir. Soru çözümleriyle konu peki�tirilmeye çal���lm��t�r. Derslerin 
sonunda ise ö�rencilerden ders kitaplar�ndaki al��t�rmalar� yapmalar� istenmi�tir.  



 
 
�lkö�retim 6.S�n�f Ö�rencilerinin Cebir Ö�renme Alan�ndaki                                                                    Recai Akkaya 
Kavram Yan�lg�lar�n�n Giderilmesinde Çal��ma Yapraklar�n�n Etkilili�i                          Soner Durmu� 

 13

BULGULAR 
 
Bu bölümde ara�t�rmadan elde edilen verilerin analizleri sonucunda ortaya ç�kan bulgulara yer verilmi�tir. 
Ara�t�rman�n amac� ilkö�retim alt�nc� s�n�f ö�rencilerinin cebir ö�renme alan�ndaki olas� güçlüklerini ve kavram 
yan�lg�lar�n� belirlemektir.  Bu amaçla uygulanan cebir testi ve yap�lan görü�meler sonucunda ö�rencilerin bir tak�m 
kavram yan�lg�lar�na sahip olduklar� tespit edilmi�tir. Bu kavram yan�lg�lar� 1-Harflerin matematikte bir anlam� 
yoktur. 2-Harfler say�lar gibi davranmaz. 3- Harflerin basamak de�eri vard�r. 4-Harfler nesnelerin k�saltmas�d�r. 5- 
Harfler alfabetik konumlar�na göre de�er al�rlar. 6- Harfler alfabede oldu�u gibi s�ralan�rlar. 7-  “=” i�areti daima bir 
sonuç üretir. 8- “+” ve “-“ i�areti daima bir sonuç üretir. Ara�t�rmaya kat�lan deney ve kontrol gruplar�ndaki 
ö�rencilerinin cebir testi sonuçlar�na göre sahip olduklar� kavram yan�lg�lar� ve yüzdeleri tablo 3.1 de verilmi�tir. 

 
Tablo 3.1 Ö�rencilerin cebir testi sonuçlar�na göre kavram yan�lg�lar�na sahip olan ö�renci say�s� ve yüzde oranlar� 
 
Kavram Yan�lg�lar�          Deney        Kontrol  Toplam 
                   n    %        n    %              n        % 
 1                12      24,5       11 22,5  23      47 
 2              14   28,5       10 20,5  24      49 
 3                11      22,5       12 24,5  23      47 
 4               14   28,5        9 18,4  23      46,9 
 5               10   20,5       16 32,6  26      53,1 
 6             15   30,6       12 24,5  27      55,1 
 7             17   34,7       19 38,8  36      63,5 
 8              14   28,5        9 18,4  23      46,9 
 
Tablo 3.1 de görüldü�ü gibi ara�t�rmaya kat�lan ö�rencilerin ço�unlu�unun yukar�da belirtilen kavram yan�lg�lar�na 
sahip oldu�u tespit edilmi�tir.  Takip eden bölümde ise on ö�renci ile yap�lan ve belirtilen kavram yan�lg�lar�na sahip 
olduklar�n� destekleyen görü�me bulgular�na yer verilmi�tir. 
 
A. Harflerin matematikte anlam� yoktur:  
Ö�rencilerin kavram yan�lg�lar�n� belirlemek üzere verilen cebir testindeki sorularda ö�renciler, kullan�lan harflerin 
bir anlam belirtmedi�ini ifade etmi�lerdir. Ö�rencilerden 8 tanesi harflerin bilinmeyen de�erlerin yerine kullan�ld���n� 
söylemi� fakat harflerin i�levlerinin ne oldu�unu tam olarak aç�klayamam��t�r. K1 ve E3 ile yap�lan görü�melerde de 
görüldü�ü gibi harflerin bilinmeyen olarak kullan�ld���n� söylemi�lerdir. A�a��da K1 ve E3 ile yap�lan görü�melerden 
al�nt�lara yer verilmi�tir. 
   

A/Ara�t�rmac�.   a+5 ifadesinde “a” neyi ifade ediyor? 
K1. “a”…. asl�nda bir anlam� yok ama bilinmeyen olabilir. 
A. Bilinmeyenden ne anl�yorsun? 
K1. Bir say� olabilir…… 
A. Mesela hangi say�? Bir örnek verebilir misin? 
K1. 3 olabilir.  
A. Ba�ka ne olabilir? 
K1.  Ba�ka bir �ey olamaz. 3’ten ba�ka olmaz. 
………… 
A  . a+5 ifadesi sana neyi ifade ediyor? 
E3. Bilinmeyen bir say� ile 5 toplanm�� 
A. Böyle bir ifade do�ru mu sence? 
E3. Yanl��. a’n�n hangi say� oldu�unu bilmiyoruz. Toplayamay�z. 
A. Sence a kaç olabilir? 
E3. 1 olabilir, 5 olabilir. 
A. Ba�ka bir say� olamaz m�? 
E3. Olur ama ne oldu�unu bulamay�z. 
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Bu iki ö�renci harflerin bilinmeyen olarak kullan�ld���n� ancak harflerle i�lemlerin yap�lamayaca��n� belirtmi�lerdir. 
E1 ile yap�lan görü�mede; matematikte harflerin kullan�lamayaca��n� ve harflerin matematikte hiçbir anlam�n�n 
olmad���n� söylemi�tir.  

A.  a+5 ifadesi sana neyi anlat�yor? 
E1.  Hiçbir anlam� yok. 
A. Neden hiçbir anlam� yok? 
E1. Harf ile bir say�y� toplayamay�z. 

 …………. 
B. Harfler say�lar gibi davranmaz: 
Ö�renciler harflerin hiçbir zaman say�lar gibi birbirine e�it olamayacaklar�n� söylemi�lerdir. Çünkü onlara göre her 
harf bir say�y� göstermektedir. Bu yüzden hiçbir zaman b=d olamaz. A�a��da bu kavram yan�lg�s� ile ilgili soruya 
ö�rencilerin verdikleri cevaplara yer verilmi�tir. 

A.   a+b+c = a+z+c ifadesi sence do�ru mudur? 
E2. Burada önce a,b,c yi toplam��lar. Sonra a,z,c yi toplam��lar. Bence yanl��t�r. Çünkü bu harflerin 
toplamlar� e�it olamaz. 
……………. 
E5. (E�itli�i abc=azc olarak yaz�yor) Yanl��t�r. �kinci tarafta z var. 
A. (a+b+c=a+z+c e�itli�i gösterilerek) Yazd���n ifade yukar�daki gibi de�il 
E5. Fark etmez. Bu yanl��t�r. z nin yerine b olmas� gerekir. 
……………. 
 

 
C. Harflerin basamak de�eri vard�r: 
Ö�renciler harflerin basamak de�erlerinin oldu�una ve sadece rakam olabileceklerini dü�ünmektedirler. 2xy=240 ve 
x=4 oldu�unda y=? Sorusuna görü�me yap�lan 10 ö�rencinin tamam� y’n�n 0 (s�f�r) olmas� gerekti�ini söylemi�tir. K2 
ve  E4 ile yap�lan görü�melerde cevaplar�n� �öyle aç�klam��lard�r.  

A. 2xy=240 ve x=4 ise y ne olur? 
K2. (x=4 ise y……) 0 
A.  Neden 0 oldu? 
K2.   E�itlemek için. Bu tarafta 2 var, x yerine 4 geliyor, y de 0 olur. 
A. Peki soruyu �u �ekilde de�i�tirirsek 2xy=24 ve x=4 ise y ne olur? 
K2. (……..dü�ünüyor) y’ yi bulamay�z.   
A. 2xy=240 ve x=4 ise y ne olur? 
………………………………… 
A. 2xy=240 ve x=4 ise y ne olur? 
E4. 0 olur. 
A. Neden? 
E4. �ki taraftaki rakamlar ayn� olmas� için 
………………………………… 
 

Ç. Harfler nesnelerin k�saltmas�d�r: 
Ö�rencilerin harfleri nas�l alg�lad�klar�n� ortaya ç�karabilmek için cebir testinde harflerin hem k�saltma hem de 
bilinmeyen anlamlar�n� içeren sorular sorulmu�tur. Bu sorularda ö�rencilerden sadece bir tanesi bilinmeyen ve 
k�saltma olarak kullan�lan harfleri do�ru olarak belirleyebilmi�tir. Di�er ö�rencilerin hepsi harflerin nesnelerin 
k�saltmas� oldu�unu belirtmi�lerdir. K5 ve E5 yap�lan görü�melerde elde edilen bulgular a�a��da sunulmu�tur.  

A. 3c+7c= ? ifadesinin sonucu nedir? 
K5. 3ceviz art� 7ceviz 10ceviz eder.  
A. Cevap 10 ceviz midir? 
K5.  Evet. Ama (sorunun ��klar�na bakarak) 10c de olabilir. 
A. Sence hangisi do�ru cevap? c harfi burada neyi ifade ediyor? 
K5.  Cevizleri. c cevizlerin k�saltmas�.………………….. 
A. Bir dikdörtgenin çevresini 2(m+n) olarak ifade edebilirim. Formüldeki “m” ve “n” harfi neyi ifade 

ediyor? 
E5. “m” metreyi, “n” bir say�y� 
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A. Bu dikdörtgenin çevresini bulabilir miyiz? 
E5. Kaç metre oldu�unu ve “n” nin neye e�it oldu�unu bilmiyoruz. 
A. Bulamay�z o zaman. 
E5. n ye 3 dersek çevresi 2(m+3) olur. 
………………………… 

 
 
D. Harfler alfabedeki konumlar�na göre de�erler al�rlar: 
Ö�rencilerin bu kavram yan�lg�s� ile ilgili soruya verdikleri cevaplar incelendi�inde ö�rencilerin “a” alfabenin ilk 
harfi oldu�u için 1’e, “c” alfabedeki üçüncü harf oldu�u için 3’e e�it oldu�unu söylemi�lerdir. K3 ve E3 ile yap�lan 
görü�melerde bu kavram yan�lg�s�na ili�kin verdikleri cevaplara a�a��da verilmektedir. 

A. a+b+c i�leminin sonucu nedir? 
K3. 6 olabilir. 
A. Neden 6 olabilir? Nas�l oldu? 
K3. Bu harfleri bilmedi�imiz için de�er veririz. 
A. De�er verirken neye dikkat etmeliyiz? 
K3. Bunlar alfabedeki harfler. O zaman a 1, b 2, c de 3 olur. 
A:  Peki sonra. 
K3. Toplarsak…….Sonuç 6 olur. 
A. Neden a=1 oldu? a=2 diyemez miydik? 
K3. Diyemeyiz. Çünkü a ilk harf. 
……………………………………………….. 
A. a+b+c i�leminin sonucu nedir? 
E3.( 1+2+3=6 yazd�) 6. 
A. Neden 1,2 ve 3 kulland�n? a 5,  b 13, c de 2 olamaz m�? 
E3. Hay�r. Alfabedeki gibi olmas� laz�m. 
A. Nas�l yani? Biraz aç�klar m�s�n? 
E3. a 1 olursa, b 2, c de 3 olur. 
 

E. Harfler alfabede oldu�u gibi s�ralan�r: 
Ö�rencilerin cebir testindeki sorulara verdikleri cevaplardan ç�kar�lan bir di�er kavram yan�lg�s� ise harfler alfabede 
oldu�u gibi s�ralan�r dü�üncesidir. Görü�me yap�lan ö�rencilerden 7 tanesi harflerin alfabede oldu�u gibi 
s�ralanmas�n�n gerekti�i belirtmi�tir. “a=7 ve c=9 ise b nedir?” sorusuna b=8 olmal�d�r cevab�n� vermi�lerdir. K1 ve 
E5 ile yap�lan görü�melerde elde edilen bulgular a�a��da sunulmu�tur. 

A. a=7 ve c=9 ise b ne olur? 
K1. (a=7 c=9)  8 
A. Neden 8? 
K1. a=7 c=9 oldu�u için 
A. Ba�ka bir de�er alamaz m�? 
K1. Al�r. Ama a ve c n�n de de�i�mesi laz�m  
…………………………….. 
A. a=7 ve c=9 ise b ne olur? 
E5. 8 
A. Neden 8? 
E5. �kisinin ortas�nda olmal�. 
A. Peki a=12 b= 13 oldu�unda d ne olur? 
E5. (a=12……b=13….c=14…..) 15 
A. Neden 15? 
E5. b’den sonra c gelir. c 14’tür. c’den sonrada d gelir. d’ de 15 olur. 
A. c’ den sonra ç yok mu? 
E5 (Aaaaaa……) Evet. O zaman d 16 olur. 
A. Alfabedeki s�raya göre mi de�er al�yor? Mesela d 5 olamaz m�? 

          E5. Olamaz.    
F. “=” i�areti daima bir sonuç üretir: 
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Cebir testinde ö�rencilerin verdikleri cevaplar incelendi�inde ö�rencilerin “=” i�aretini anlamada zorland�klar� tespit 
edilmi�tir. E�ittir i�aretinin ili�kisel anlam�n� alg�lay�p alg�lamad�klar�n� belirlemek için sorularda görü�me yap�lan 
ö�rencilerden sadece bir tanesi sorun ya�amadan sorular� cevaplam��t�r. Di�er ö�rencilerin hepsi farkl� çözüm yollar� 
geli�tirerek bu sorular� çözmeye çal��m��lard�r. K4 ve E3 ile yap�lan görü�melerde elde edilen bulgular a�a��da 
sunulmu�tur. 
 

A. 12 + 13 =  + 16 e�itli�inde  yerine hangi say� gelmelidir? 
K4.   12 art� 13 e�ittir 25, 25 art� 16 e�ittir 41 (12+13=25+16=41)  
A. Neden böyle yapt�n? Bir tane e�ittir i�areti var sen iki tane yazd�n. Neden e�ittir koydun oraya? 
K4.   12 ile 13 toplay�p  yerine yazd�m. Sonra burada 16 var. 25 ile 16 toplad�m 41 oldu. 
A. “=” i�areti sana neyi ifade ediyor? Nerede kullan�yorsun bu i�aret? 
K4.  Mesela toplama i�leminin sonucunu ya da ç�karma i�leminin sonucunu yazarken kullan�yorum. 
A. Ba�ka nerede kullanabiliriz? 
K4. Bilmiyorum. 
……………………………… 
A. 18 +  = 21 + 14 e�itli�inde  yerine hangi say� gelmelidir? 
E3. (…..) 21’ den 18 ç�karsa 3.   yerine 3 gelir. 
A. Peki 21 yan�nda bir de 14 var o ne olacak? 
E3. 21 ile 14 toplayaca��z. 35 (sona e�ittir yaz�p 21+14=35) 
………………………….. 

Görü�me yap�lan ö�rencilerin dokuzu da e�ittir i�aretini bir i�lem sembolü olarak görmü�tür. Ö�rencilerin hepside 
sonucunun e�ittir i�aretinden sonra yaz�lmas� gerekti�ine inanmaktad�rlar.  
G. “+”  ve “- ” i�aretleri daima bir sonuç üretir: 
 
Ö�rencilerin cebir testindeki sorulara verdikleri cevaplardan ç�kar�lan bir di�er kavram yan�lg�s� ise “+” ve “-“ 
i�aretleri daima bir sonuç üretir dü�üncesidir. Bu kavram yan�lg�s� yukar�dakine benzer olarak “+” ve “-“ i�aretlerinin 
genellikle bir eylem belirttiklerine yöneliktir. Ö�renciler bu i�lemlerin sonucunda mutlaka bir sonucun olmas� 
gerekti�in yoksa bu ifadenin yanl�� oldu�u söylemektedirler. Bu kavram yan�lg�s� ile ilgili yap�lan görü�melerden 
al�nt�lar a�a��da verilmi�tir. 
 

A. 6+c=? e�itli�i sana neyi ifade ediyor? 
E2. Burada 6 ile bilinmeyen bir say� toplan�yor. 
A. Sonuç ne olur peki? 
E2.  Sonuç (6+c=……) 6c olabilir. 
A. Nas�l buldun? 
E2.  6 ile c toplad���m�zda 6c olur. 
…………………… 
A. 6+c=? Sonucu nedir? 
K4. 6c 
A.  Nas�l buldun? 
K4. Toplay�p sonucu yazmak için böyle olmas� gerekir. 
…………………………. 

Elde edilen görü�me bulgular�na ve cebir testi sonuçlar�na bak�larak ilkö�retim alt�nc� s�n�f ö�rencilerinin önemli bir 
ço�unlu�unun cebirsel kavramlar hakk�nda eksik bilgilere ve baz� kavram yan�lg�lar�na sahip olduklar�n� söylemek 
mümkündür. �lkö�retim alt�nc� s�n�f düzeyinin aritmetikten cebire geçi� düzeyi oldu�u dü�ünüldü�ünde temel 
cebirsel kavramlar�n iyi anla��lmas� oldukça önemlidir. Elde edilen bulgular�n sonucunda, cebirsel kavramlarla ilgili 
tespit edilen ö�renci yan�lg�lar�n� düzeltmek ve etkili cebir ö�retimi sa�lamak için çal��ma yapraklar� geli�tirilmi� ve 
bu çal��ma yapraklar�na dayal� bir ö�retim yap�lm��t�r. Bu ö�retim sonucunda ö�rencilerin ön testten son testte 
de�i�tirme oranlar� tespit edilmi�tir. Deney grubunun ö�rencilerin kavram yan�lg�lar�n� ön testten son testte 
de�i�tirme oranlar� tablo 3.3, kontrol grubu ö�rencilerinin kavram yan�lg�lar�n� ön testten son testte de�i�tirme 
oranlar� tablo 3.4 de yer verilmi�tir.  
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Tablo 3.3 – Deney Grubundaki Ö�rencilerin Kavram Yan�lg�lar�n� Ön Testten Son Testte De�i�tirme Oranlar� 

Kavram 
Yan�lg�lar� 

Ön-testte kavram 
yan�lg�s� olan ö�renci 

say�s� 

Son testte do�ru 
kavram de�i�ikli�i olan 

ö�renci say�s� 

Kavram yan�lg�lar�n� 
giderme yüzdesi ( %) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
12 
14 
11 
14 
10 
15 
17 
14 
 

8 
11 
5 
9 
7 
8 

10 
5 

 
66,6 
71,4 
45,4 
64,3 
70 

53,3 
58,8 
35,7 

 
Tablo 3.3’de görüldü�ü gibi deney grubundaki ö�rencilerin sahip olduklar� kavram yan�lg�lar�n�n büyük bir 
ço�unlu�u %50 oran�nda giderilmi�tir. Sadece iki kavram yan�lg�s�n�n giderilme yüzdeleri %50’n�n alt�ndad�r.  

 
Tablo 3. 4. – Kontrol Grubundaki Ö�rencilerin Kavram Yan�lg�lar�n� Ön Testten Son Testte De�i�tirme Oranlar� 

Kavram 
Yan�lg�lar� 

Ön-testte kavram 
yan�lg�s� olan ö�renci 

say�s� 

Son testte do�ru 
kavram de�i�ikli�i olan 

ö�renci say�s� 

Kavram yan�lg�lar�n� 
giderme yüzdesi ( %) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
11 
10 
12 
9 
16 
12 
19 
9 
 

3 
2 
5 
6 
4 
7 
6 
2 

 
27,2 
20 

41,6 
66,6 
25 

58,3 
31,6 
22,2 

 
 

Tablo 3.4. görüldü�ü gibi kontrol grubundaki ö�rencilerin sahip olduklar� kavram yan�lg�lar�n�n giderilme düzeyleri 
dü�ük oldu�u görülmektedir.  
 
Genel olarak bak�ld���nda çal��ma yapraklar�yla yap�lan ö�retimin ö�rencilerin cebir ö�renme alan�ndaki kavram 
yan�lg�lar�n�n giderilmesinde daha etkili oldu�u söylenebilir. Bu durumu deney grubundaki uygulama sonras�ndaki 
yap�lan görü�melerde destekler niteliktedir. Ö�rencilerle yap�lan görü�me sonuçlar� a�a��da sunulmu�tur. 
 
A. Harflerin matematikte anlam� yoktur:   
Çal��ma yapraklar�yla ö�retimden önce görü�me yap�lan ö�renciler harflerin cebirdeki i�levlerini tam olarak 
aç�klayamazken e�itimden sonra ö�rencilerden hemen hemen tamam� harfleri cebirde bilinmeyen veya de�i�ken 
olarak kullan�ld���n� söyleyebilmi�lerdir. K1 ve E3 ile yap�lan görü�melerde bu kavram yan�lg�s� ile ilgili soruya 
verdikleri cevaplar a�a��da verilmi�tir. 

A. a+5 ifadesinde “a” neyi ifade ediyor? 
K1. Bilinmeyen veya de�i�keni 
A. Peki a+5 ifadesi neyi ifade ediyor? 
K1  5 ile herhangi bir say�n�n toplam�n� bulmam�z� istiyor. 
………………………………. 
E3.  Bu ifade  a bilinmeyendir. 
A. a burada hangi de�eri ifade ediyor? 
E3 �stedi�imiz say�y� verebiliriz. 
A. Mesela? 
E3. 5 olabilir, 13 olabilir, 22 olabilir. 
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Görüldü�ü gibi e�itimden önce ö�rencilerin hemen hepsi harflerin matematikte bir anlam�n�n olmad���na inan�rken, 
e�itimden sonra bütün ö�renciler harflerin cebirde bilinmeyen ya da de�i�ken olarak kullan�ld���n� söylemi�lerdir. 
 
B. Harfler say�lar gibi davranmaz: 
E�itimden sonra yap�lan görü�melerde ö�rencilerin 6 tanesi bu kavram yan�lg�s� ile ilgili soruya do�ru cevap 
vermi�lerdir. Bu da etkinlik temelli ö�retimin, ö�rencileri harfler say�lar gibi davranmaz kavram yan�lg�s�n� 
gidermede ba�ar�l� oldu�unu göstermektedir. E2 ve K4 ile yap�lan görü�melerde ilgili soruya verdikleri cevap a�a��da 
verilmi�tir. 

A.   a+b+c = a+z+c ifadesi sence do�ru mudur? 
E2. Do�rudur. Burada b, z’ ye e�ittir. 
A. Peki, b  z’ ye her zaman e�it midir? 
E2. Hay�r. Sadece burada birbirine e�ittir.  
……………. 
K4. Do�rudur. a’ lar ayn�, c’ ler de ayn� o zaman b ile z de birbirine e�ittir. 
…………… 

Bu al�nt�lara dayanarak ö�rencilerin harflerin say�lar gibi davranmaz kavram yan�lg�s� ile ilgili dü�ünceleri 
de�i�mi�tir.  
 
C. Harflerin basamak de�eri vard�r: 
E�itimden önce görü�me yap�lan ö�rencilerinin tamam� harflerin basamak de�erinin oldu�unu söylemi�tir. E�itim 
sonra ise ö�rencilerin sadece 2 tanesi harflerin basamak de�erinin olmad��� sonucuna ula�m��t�r. Di�er ö�renciler ise 
bu kavram yan�lg�s� ile ilgili soruya ayn� cevab� vermi�lerdir. K3 ve E4 ile yap�lan görü�melerden al�nt�lara a�a��da 
yer verilmi�tir. 

A. 2xy=240 ve x=4 ise y ne olur? 
K3.  0 olur. 
A. Neden 0 olur? 
K3.  x 4 olursa y de 0 olur. 
……………… 
A. 2xy=240 ve x=4 ise y ne olur? 
E4. (240 önce 2 bölüyor, sonra 120 4 bölüyor) 30 olur. 
B. Neden? 
E4.Burada 2, x ve y çarp�l�yor. Çarp�ld��� içi y’ yi bulabilmek için bölmemiz gerekir  
………………………………… 

Görüldü�ü gibi ö�rencilerin ço�u bu soruyu ayn� �ekilde cevaplam��t�r. Yani çal��ma yapraklar�yla ö�retim 
sonucunda ö�rencilerin bu kavram yan�lg�s�n� de�i�tirmedi�i görülmektedir.  
 
Ç. Harfler nesnelerin k�saltmas�d�r: 
E�itimden önce yaln�z bir ö�renci hem k�saltma hem de bilinmeyen anlamlar�n� içeren sorulara do�ru olarak 
cevaplam��t�. E�itimden sonra ise ö�rencilerin alt� tanesi ö�rencilerin hem k�saltma hem de bilinmeyen anlam�na 
gelebileceklerini söylemi�lerdir. K5 ve E4 yap�lan görü�melerde elde edilen bulgular a�a��da sunulmu�tur.  

A.  3c+7c= ? ifadesinin sonucu nedir? 
K5. 10c dir. 
A. c burada k�saltma m� yoksa bilinmeyen mi? 
K5.  Bilinmeyen 
………………….. 
A.  “Terzi haftada 15m kuma� kullan�yor” cümlesindeki m bilinmeyen midir? 
E5. Hay�r. Metrenin k�saltmas�. 
B. 2m+2n ifadesinde “m” ve “n” de�eri nedir? 
E5. �kisi de bilinmeyen say�. 
D. Harfler alfabedeki konumlar�na göre de�er al�r: 

  
 
 
 



 
 
�lkö�retim 6.S�n�f Ö�rencilerinin Cebir Ö�renme Alan�ndaki                                                                    Recai Akkaya 
Kavram Yan�lg�lar�n�n Giderilmesinde Çal��ma Yapraklar�n�n Etkilili�i                          Soner Durmu� 

 19

E�itimden önce ö�rencilerden 7 tanesi harflerin alfabedeki konumlar�na göre de�er ald�klar�n� söylerken, e�itimden 
sonra dört ö�rencide bu kavram yan�lg�s�n�n devam etti�i belirlenmi�tir. K4 ve E2 ile yap�lan görü�melerde bu 
kavram yan�lg�s�na ili�kin verdikleri cevaplara a�a��da verilmektedir. 
 

A. a+b+c i�leminin sonucu nedir? 
K4. 6 olabilir. 
A. Neden 6 olabilir? Nas�l oldu? 
K4. a ilk harf 1olur, b 2, c de 3 olur toplar�z (1+2+3=6 yazd�) 6 olur. 
……………………………………………….. 
B. a+b+c i�leminin sonucu nedir? 
E3. a, b ve c s�ra ile gidiyor. O zaman a 1 olur, b 2, c de 3 olur 1+2+3=6. 
…………………………. 

E. Harfler alfabede oldu�u gibi s�ralan�r: 
Ö�renciler e�itimden önce ö�rencilerin cebir testindeki sorulara verdikleri cevaplardan ç�kar�lan bir di�er kavram 
yan�lg�s� harflerin alfabede oldu�u gibi s�ralan�r dü�üncesiydi. E�itimden sonra ö�rencilerin be� tanesinde bu kavram 
yan�lg�s�n�n de�i�ti�i belirlenmi�tir. K2 ve E3 ile yap�lan görü�melerde elde edilen bulgular a�a��da sunulmu�tur. 

A.  a=7 ve c=9 ise b ne olur? 
K2.  (a=7 c=9)  herhangi bir say� olabilir. 
A.  Nas�l yani? �stedi�im say�y� yazabilir miyim? 
K2. Evet. Yazabiliriz b bütün say�lar olabilir.  
……………………………. 
A. a=7 ve c=9 ise b ne olur? 
E3. 12 olur, 5 olur, 17 olur. . 

 A.   Peki sence hangisi olur? 
E4.Hepsi olabilir. Burada b bilinmeyen say�d�r.  

 
F. “=” i�areti daima bir sonuç üretir: 
E�itimden önce ö�rencilerin cebir testinde ö�rencilerin verdikleri cevaplar incelendi�inde ö�rencilerin “=” i�aretini 
anlamada zorland�klar� tespit edilmi�tir. E�itimden sonra ise ö�rencilerin “=” i�aretinin hem i�lemsel hem de ili�kisel 
bir anlam� oldu�unun fark�na vard�klar� söylenebilir. “=” i�aretini alg�lama ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar 
a�a��da sunulmu�tur. 

A.    12 + 13 =  + 16 e�itli�inde  yerine hangi say� gelmelidir? 
K4.   (12+13= 25 eder öbür tarafta 16 var) 9 olur. 
……………… 
A   . 18 +  = 21 + 14 e�itli�inde  yerine hangi say� gelmelidir? 
E3. E�itli�in di�er taraf� 35, o zaman 17 olur. 
A.  Nas�l oldu? 
E3. Bunlar birbirine e�itse dengededir. �ki tarafta da ayn� say�lar�n olmas� gerekir.  Öbür tarafta 35 var bu 
tarafta da 35 olmas� gerekir.  
………………………….. 

E�itimden sonra ö�rencilerin ö�renciler e�itli�in bir denge durumu oldu�unu ve e�itli�in i�lemsel anlam�n�n oldu�u 
gibi ili�kisel anlam�n�n da oldu�unu anlam��lard�r.  
 
G. “+”  ve “- ” i�aretleri daima bir sonuç üretir: 
E�itimden önce ö�renciler “+” ve “-“ i�aretlerinin daima bir sonuç üretir dü�üncesidir. E�itimden sonra görü�meler 
analiz edildi�inde ö�rencilerin bu kavram yan�lg�lar�n�n giderilmedi�i bulunmu�tur. Görü�me yap�lan ö�rencilerden 
sadece 2 tanesi bu kavram yan�lg�s�n� düzeltebilmi�tir. E�itimden sonra ö�rencilerin bu kavram yan�lg�s� ile ilgili 
soruya verdikleri cevaplardan yap�lan al�nt�lar a�a��da verilmi�tir. 

A. 6+c=? e�itli�i sana neyi ifade ediyor? 
E2. 6c 
B. Nas�l buldun? 
E2.  6 ile c toplad���m�zda 6c olur. 
…………………… 
B. 6+c=? Sonucu nedir? 
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K4. 6+c  
B.  Nas�l buldun? 
K4. Burada bize 6 ile bir say�n�n toplam�n� bulmam�z isteniyor. Ama c bilinmedi�i için toplayamay�z.  
…………………………. 
 

TARTI�MA ve SONUÇ 
 
Ara�t�rman�n verileri analiz edildi�inde cebir kavramlar�n� anlamada ve kavram yan�lg�lar�n�n giderilmesinde çal��ma 
yapraklar�n� kullan�larak yap�lan ö�retimin daha etkili oldu�unu görülmektedir. Cebir ö�retiminde harfli ifadeler, 
de�i�ken ve bilinmeyen kavramlar�, e�ittir i�areti, cebirsel ifadelerle ilgili ö�rencilerin cebir konular� ile ilgili kavram 
yan�lg�lar�n�n belirlenmesi oldukça önemlidir. Fakat gerek bu ara�t�rman�n bulgular� gerekse daha önceden yap�lan 
çal��malar, ö�retmenin ö�renme sürecinin merkezinde oldu�u geleneksel ö�retim yakla��m�n�n bu konulardaki 
güçlüklerin ve kavram yan�lg�lar�n�n tespitinde ve giderilmesinde yeterli olmad���n� göstermektedirler (Herscovics ve 
Linshevski, 1994; Kieran ve Herscovics, 1980). 
 
Ara�t�rman�n ba�lang�c�nda deney ve kontrol gruplar�ndaki ilkö�retim 6.s�n�f ö�rencilerine uygulanan cebir testinin 
sonuçlar� incelendi�inde iki grubun aras�nda anlaml� bir fark�n olmad��� görülmektedir. Ara�t�rman�n bulgular�, her 
iki gruptaki ö�rencilerin cebirdeki harfleri alg�lamada, de�i�ken kavram�n� alg�lamada, e�itlik kavram� ve e�ittir 
i�aretini alg�lamada, denklem ve denklem çözümünde bir tak�m güçlüklere ve kavram yan�lg�lar�na sahip olduklar�n� 
göstermektedir. Ara�t�rman�n bu bulgular� yap�lan di�er ara�t�rmalar� destekler niteliktedir (Philipp, 1992; Perso 
1992; English & Halford, 1995; Clemet,Lochhead & Monk,1981; Wagner 1983; Hilling, 1976; Erba�, 1999; Ergöz, 
2000; Stacey & Macgregor, 1997; Hercovics & Kieran, 1980; Rosnick, 1982; Davidenko, 1997; Knuth, Alibali, 
McNeil, Weinberg & Madison, 2005). 
 
Ara�t�rmadaki bir di�er bulgu ise ö�rencilerin cebirdeki harflerin farkl� kullan�mlar�n� anlayamad�klar�n� 
göstermektedir. Bu bulgu daha önceden yap�lan ara�t�rma sonuçlar� ile tutarl�l�k göstermektedir (Philipp, 1992; 
Wagner,1983). Cebirde harfler bazen bilinmeyen olarak kullan�l�rken bazen de ayn� harf de�i�ken olarak 
kullan�lmaktad�r. Ö�renciler harfleri sadece denklem çözerken bilinmeyen olarak kullanmaya al��t�klar� için harfler 
de�i�ken olarak kullan�ld���nda anlayamamaktad�rlar. Ara�t�rman�n sonuçlar� ö�rencilerin harfleri alg�lama, de�i�ken 
kavram�, e�ittir i�aretini alg�lama ile ilgili bir tak�m kavram yan�lg�lar�na sahip olduklar�n� göstermektedir. Bu kavram 
yan�lg�lar�n�n ilki harflerin cebirde bir anlam�n�n olmad���d�r (Perso, 1992). Birçok ö�renci harflerin say�lar�n yerine 
kullan�lmas�na bir anlam verememektedir. 
 
Ö�rencilerin ço�u harflerin alfabedeki s�raya göre s�raland�klar�n� dü�ünmektedir (Wagner, 1983; Perso 1992). 
Örne�in, ço�u ö�renci a=5 ve c=7 verildi�inde b=6 oldu�unu söylemektedirler. Ö�renciler harflerin kullan�l���n�n 
keyfi oldu�unu ve di�er harflerle ilgisinin olmad���n� anlayamamaktad�rlar. Ayr�ca ö�renciler harflerin, alfabetik 
s�ralamada oldu�u gibi de�er ald�klar�n� dü�ünmektedirler (Perso,1992). Örne�in “a” n�n alfabede birinci harf oldu�u 
için 1’ e e�it, “c” nin alfabede üçüncü harf oldu�u için 3’e e�it oldu�unu dü�ünmektedirler.   
 
Ara�t�rman�n bulgular�na göre bir di�er kavram yan�lg�s� ise ö�rencilerin harflerin basamak de�erinin oldu�u 
dü�ünmeleridir. Baz� ö�renciler 2a veya 4x gibi ifadeleri iki basamakl�ym�� gibi dü�ünmektedirler. x=3 ise 2x neye 
e�ittir sorusuna birçok ö�renci 2x ifadesindeki x’in yerine 3 yazarak 23’e e�it oldu�unu söylemi�tir. Bu �ekilde 
dü�ünmeleri ö�rencilerin denklem çözerken hata yapmalar�na neden olmaktad�r. Bu bulgu di�er ara�t�rmalarla 
tutarl�l�k göstermektedir (Perso, 1992; English & Halford, 1995; Wagner, 1993).   
 
Birçok ö�renci harflerin nesnelerin ilk harflerini ifade etmek için kullan�ld�klar�n� dü�ünmektedir. Örne�in 
sorulardaki “3m” ifadesinin 3 metre ya da 3 muzu ifade etti�ini dü�ünmektedirler. Cebir testinde yer alan 5H=T 
e�itli�indeki H ve T harfleri neyi ifade ediyor sorusuna ö�renciler H’ nin “horozlar�”, T’ nin ise “tavuklar�” ifade 
etti�ini söylemi�lerdir. Bu bulgularla Perso’ nun 1992’ de yapt��� “Cebirdeki Kavram Yan�lg�lar�n�n Giderilmesi” 
adl� çal��man�n ve Stacey ve MacGregor’un 1997 y�l�nda yapt�klar� “Ö�rencilerin Cebirdeki Sembolizm ile �lgili 
Dü�ünceleri” adl� çal��man�n bulgular� birbirini destekler niteliktedir. 
 
Ara�t�rma bulgular�na göre bir di�er kavram yan�lg�s� ise “+”, “-“ ve “=” i�aretleri her zaman bir sonuç üretir 
dü�üncesidir. Ö�renciler e�it i�aretinin bir yön belirtti�ini ve bir i�lemin sonucunu verdi�ini belirtmi�lerdir. Bu bulgu 
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di�er ara�t�rmalar�n bulgular� ile tutarl�l�k göstermektedir (Behr, Erlwagner & Nichols, 1980; Yaman, Toluk & 
Olkun, 2003). 
 
Ara�t�rma sonucunda, deney ve kontrol gruplar�ndaki ö�rencilerin kavram yan�lg�lar�n�n giderilme yüzdeleri 
hesaplanm��t�r (Bkz. Tablo 3.3 ve 3.4). Tespit edilen 8 kavram yan�lg�s�ndan 6 tanesinde deney grubundaki 
ö�rencilerin %50 veya daha fazla kavram yan�lg�lar�n�n azald��� görülmektedir. Bu sonuçlar çal��ma yapraklar� 
kullan�larak yap�lan ö�retimin ö�rencilerin cebir ö�renme alan�ndaki kavram yan�lg�lar�n�n giderilmesinde etkili 
oldu�unu göstermektedir. Ara�t�rman�n bulgular� çal��ma yapraklar� ile yap�lan ö�retim ve ö�retmen merkezli 
ö�retim alan ö�rencilerin kavram yan�lg�lar�n�n tamamen giderilmedi�i göstermektedir. Kavram yan�lg�lar�n�n 
tamamen giderilmesi uzun bir süreç içerisinde gerçekle�ir. Bu çal��ma k�sa süreli bir çal��ma oldu�u için ö�rencilerin 
cebir konular�na ile ilgili kavram yan�lg�lar� tamamen giderilememi�tir. Ama çal��ma yapraklar� ile yap�lan ö�retimin 
ö�rencilerin  kavram yan�lg�lar�n�n giderilmesinde geleneksel ö�retime göre daha ba�ar�l� oldu�u söylenebilir.  
 
�leride yap�labilecek çal��malarda ilkö�retim alt�nc� s�n�f cebir ö�renme alan�ndaki olas� güçlüklerin belirlenmesi ve 
kavram yan�lg�lar�n giderilmesinde farkl� ö�retim yakla��mlar�n�n ne derece etkili oldu�u ara�t�r�labilir. Ayr�ca farkl� 
s�n�f seviyelerinde benzer ara�t�rmalar yap�larak ayn� sonuçlara ula��l�p ula��lamayaca�� ara�t�r�labilinir. Daha geni� 
bir çerçeveden bakt���m�zda ilkö�retimin di�er ö�renme alanlar�ndaki kavram yan�lg�lar�n belirlenmesi ve 
giderilmesine yönelik çal��malar yap�labilir. 
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EK– A 
CEB�R TEST� 

AÇIKLAMA : Sevgili arkada�lar a�a��da sorular� dikkatlice okuyup cevaplay�n�z. Sorular� bo� b�rakmay�n�z. Süreniz 
40dakikad�r. Kat�l�m�n�zdan dolay� te�ekkür ederim. 
1) a + 5  ifadesinde “a” için ne söyleyebilirsiniz? 

a)     1     c)    Hiçbir anlam� yok  
b)    Bilinmeyen     d)    Hiçbiri 

2)  3c + 7c = ? i�leminin sonucu nedir? 
    a)    10 ceviz    c)    10c 
 b)    3c + 7c    d)    100 
3) E�er   2xy  =  240   ve     x  = 4   ise   y = ? 

a)    y = 30    c)    y = 1 
 b)    y = 0    d)    y =Bulunamaz 
4)    2m = 20 ise    m = ? 

a)   m = 10     c)   “m” harfi metreyi gösterir. 
 b)   m = 5     d)    Hiçbiri 
5) E�er  a + c = 7     ise    a + b + c = ? 
 a)    8     c)    7 + c 
 b)    12     d)    7 + b 
6) 6 + c = ? 
 a)    6c     c)    6 + c 
 b)    7      d)    Hiçbiri 
7) E�er x = 3 ise 2x ifadesi neye e�ittir? 
 a)    23     b)    32 
 c)    6     d)     Hiçbiri 
 
8) Benim a lira, senin b lira paran vard�r. Benim senden 6 lira fazla param oldu�una göre, a�a��dakilerden hangisi 

do�rudur?  
a) x=6y     b) x = 6+y 
c) 6+x= y     d) 6x=y 

9) “Bir çiftlikte tavuklar�n say�s� horozlar�n say�s�n�n 5 kat�d�r“ ifadesini 5H = T �eklinde gösterirsek buradaki H ve T 
ne anlama gelir?  
.............................................................................................................................................................................................  
10) A�a��da verilen ifadelerdeki alt� çizili harflerin hangi amaçla kullan�ld���n� belirtiniz.  

a) Terzi haftada 15m kuma� kullan�yor. 
............................................................................................................................................................................. 
b) 3m + 3 = 9  
............................................................................................................................................................................. 
c) Bir dikdörtgenin k�sa kenar�n�n uzunlu�u m, uzun kenar�n�n uzunlu�u n santimetredir. Bu dikdörtgenin 

çevresini 2(m+n) �eklinde ifade edebilirim. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 11) Ali  “a+b+c=?” ifadesinin sonucu 6 olarak bulmu�tur. Ali a alfabedeki birinci harf oldu�u için 1’e, b ikinci harf 
oldu�u için 2’ye, c de üçüncü harf oldu�u için 3’e e�it oldu�unu dü�ünüyor. Siz Ali’ye kat�l�yor musunuz? Neden? 
Siz bu ifadenin sonucunu nas�l bulursunuz? 
............................................................................................................................................................................................. 
12) a + b+ c = a + z + c ifadesinin do�rulu�u hakk�nda  ne söyleyebilirsiniz?  
.............................................................................................................................................................................................  
13) “a = 7  ve c = 9 ise b = 8 dir” ifadesi do�rulu�u hakk�nda ne dü�ünüyorsunuz? Neden?   
............................................................................................................................................................................................. 
14) 2e + 3m ifadesinde size göre “e” ve “m” neyi temsil etmektedir? Neden? 
............................................................................................................................................................................................. 
15) “Bir s�n�ftaki k�z ö�rencilerin say�s� erkek ö�rencilerinin say�s�n�n 3 kat�d�r.” cümlesini nas�l ifade ederiz? 
............................................................................................................................................................................................. 



 
 
�lkö�retim 6.S�n�f Ö�rencilerinin Cebir Ö�renme Alan�ndaki                                                                    Recai Akkaya 
Kavram Yan�lg�lar�n�n Giderilmesinde Çal��ma Yapraklar�n�n Etkilili�i                          Soner Durmu� 

 25

16) E�itlik sembolünü “=” hangi amaçlarla kullan�yorsunuz? Örnek vererek aç�klay�n�z. 
............................................................................................................................................................................................. 
17) A�a��daki e�itlikleri inceleyerek  yerine gelebilecek say�lar� belirleyiniz. Sonuçlar� nas�l buldu�unuzu 
aç�klay�n�z.  

a) 12 + 13 =  + 16     b) 18 +  = 14 + 21 
............................................................       …………………………….       
………………………………………    …………………………….. 

c)  = 22 + 20     d) 48 -  = 15 + 23 
………………………………………    ……………………………           
………………………………………    …………………………… 
18) “Ebru’nun ya�� Esra’n�n ya��ndan 5 fazlad�r. Esra 7 ya��nda oldu�una göre Ebru kaç ya��ndad�r?” sorusunu nas�l 
çözersiniz? Aç�klay�n�z.  
.............................................................................................................................................................................................  
19) b -12 = 8  ise b sizce neye e�ittir? Denklemi nas�l çözdü�ünüzü aç�klay�n�z.  
............................................................................................................................................................................................. 
20) A�a��daki denklemlerin çözümlerini alttaki bo�luklara yap�n�z.  

 a) 3x = 5     b) 
4
x

= 5 

............................................................................................................................................................................................. 
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EK B 
Ad� Soyad� :  

  ETK�NL�K: DENGEDE M�?  
Araç – Gereç :  

 
Geçen hafta sonu babas� Ali’yi sirke götürdü. Sirkte Ali’nin en çok dikkatini ip cambaz�n�n yapt��� gösteri 

çekti. Ali gösteriyi çok �a��rt�c� buldu. Acaba cambaz ipin üstünde nas�l yürüyebiliyordu?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yukar�da verilen resmi inceleyiniz. ( Çubu�un sa� taraf�ndaki toplar 2 birim, sol taraf�ndaki toplar 1 birim 
a��rl���ndad�r.) 

� Sizce cambaz dengeyi nas�l sa�l�yor? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………Siz hiç sirke gittiniz mi? Orada ba�ka cambazlar�n gösterilerini izlediniz mi? 
Gözlemlerini yaz�n�z. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
� E�er çubu�un her iki taraf�ndan birer top al�nsayd� cambaz dengesini sa�layabilir miydi? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
� E�er çubu�un bir taraf�ndaki toplar olmasayd� cambaz dü�meden kar��ya geçebilir miydi? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Çubu�un sol taraf�ndaki toplar ile sa� taraf�ndaki toplar�n a��rl�klar� birbirine e�it midir? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
� Çubu�un sol taraf�na ayn� büyüklükte bir top eklenir, sa� taraf�ndaki toplardan bir tanesi ç�kart�l�rsa denge 

bozulur mu? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
� K�rm�z� ve mavi küplerin a��rl�klar� için ne söyleyebilirsiniz?  Terazinin sol kefesine k�rm�z� küpleri, sa� 

kefesine ise mavi küpleri koyun. Terazi dengede mi? Terazinin sa� kefesine bir mavi top eklendi�inde 
terazi dengede olur mu? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
� Terazinin sol kefesine a birim kütle eklenirse denge bozulur mu? Terazinin dengede kalmas� için hangi 

i�lemi yapars�n�z? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Çevrenizdeki dengeye model olabilecek olaylar örnek veriniz. 


