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Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Özdeşlik Kavramını Oluşturma Süreçlerinin 

İncelenmesi 

Özet 

Amaç: Bu araştırmada, özdeşlik kavramının öğrenilmesi esnasındaki bilgi 

oluşumunun niteliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu araştırmada nitel araştırma modellerinden birisi olan durum 

çalışması kullanılmıştır. Uygulama öncesinde gerçekleştirilen pilot uygulama ile 

araştırmacının görüşme esnasındaki rolü ve etkinliklerin uygulamadaki yeterliliği 

incelenmiş, öğrenme ortamı ve etkinlikler bilgi oluşturma süreçlerini daha iyi sunacak 

şekilde yeniden düzenlenmiştir. Sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik kavramını 

oluşturma süreçlerinin incelenmesi amacıyla üç farklı etkinlik hazırlanmıştır. 

Hazırlanan etkinlikler alan eğitimi uzmanları tarafından incelenmiştir, geçerlik ve 

güvenirliği sağlanmıştır. Çalışma, üç farklı matematik başarı düzeyindeki üçer kişilik 

öğrenci grupları ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları 

ise; katılımcıların etkinliklerde verdikleri yazılı dokümanlar, araştırmacının aldığı notlar 

ve video kayıtlarıdır.  Çalışma grubu ile gerçekleştirilen etkinliklerin video kayıtları 

yazılı metne çevrilmiştir. Kaynaklardan elde edilen veriler yardımıyla öğrencilerin bilgi 

oluşturma süreçlerinin betimsel analizi yapılmıştır. Bu bilişsel analiz sürecinde 

öğrencilerin bilgi oluşturma süreçlerini incelemede Recognizing - Building with-

Constructing –Consolidation (RBC+C) modeli analitik araç olarak kullanılmıştır.   

Bulgular: Çalışmada başarı seviyelerine göre oluşturulan üç kişilik gruplarca, 

çalışmada bulunan öğrencilerin verileri tanıma, kullanma, oluşturma ve pekiştirme 

eylemleri özelliklerine göre incelenmiştir. Matematik başarı düzeyi birbirinden farklı 

olan öğrenci grupları ile gerçekleştirilen bu çalışmada öğrencilerin soyutlama 

basamaklarına ulaşma hızları ve yolları farklıdır. Buna rağmen iletişimi kolaylıkla 

kurabildikleri ortamda bulunan öğrencilerin bilgi yapılarını geliştirdikleri anlaşılmıştır.  

Sonuç ve Tartışma: (x+y)2 özdeşliğini matematik başarısı düşük ve orta olan 

katılımcılar oluşturamamıştır. (x-y)2 özdeşliğinde başarı seviyeleri iyi ve orta olan 

katılımcılar kullanma basamağına ulaşabilmişlerdir. x2-y2 özdeşliği tüm katılımcılar 

tarafından oluşturulmuştur. Matematik başarısı yüksek olan öğrencilerin süreci 

diğerlerine göre daha iyi bir şekilde içselleştirdiği, daha hızlı ve pratik şekilde tüm 

özdeşlikleri oluşturabildikleri görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Özdeşlik, RBC+C Soyutlama Modeli, Soyutlama. 
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Analyzing the Eighth Grade Students’ Formation Process of the Identity Concept  

Abstract 

Purpose: In this research, it was aimed to investigate eighth grade students’ 

formation of identity concept.  

Method: In the research, case study, which is one of the qualitative research 

models, was used. The role of the researcher during the interview and proficiency in the 

application of the activities were examined with the pilot test that was carried out before 

the application. In terms of obtained insight, teaching-learning activities were 

rearranged to elaborate the students’ process of the knowledge construction better. 

Three different activities were prepared to examine the process of the formation the 

identity concept for the eighth grade students. These activities were analyzed by the 

mathematics educators working in the field. The study was conducted with group of 

three students who have three different levels of mathematical success. Data collection 

tools used in this research were: the written documents given by the participants in 

activities, notes and video recordings of the researcher. Video recordings of the 

activities carried out by the study group converted to the written text. The data obtained 

from the aforementioned sources yielded a descriptive analysis of the process of the 

knowledge formation of the students. During such cognitive analysis process, 

Recognizing - Building with-Constructing –Consolidation (RBC+C) model was used as 

an analytical tool to examine the students' process of the knowledge formation. 

Findings: The group of three students’ data according to the levels of success 

yielded different kind of reasoning processes. For example, their ways and speeds to 

reach to the abstraction levels were different. However, it was realized that the students 

proposed activities could easily communicate develop their structures of knowledge.  

Conclusion and Discussion: The participants who have low or intermediate 

mathematical successes, couldn’t compose the (x+y)2 identity. The participants who 

have good and intermediate success could reach the using step in the (x-y)2 identity. The 

x2-y2 identity was formed by all the participants. It has been seen that the students who 

have good mathematical successes internalize the process better when compared to 

others and could form the all identities in a faster and more practical way.  

Keywords: Identity, RBC+C abstraction model, abstraction. 
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Giriş 

 Bilgi; birikimle gelişen bir olgudur, yani doğuştan kazanılmamıştır, birtakım 

yaşantılarla edinilmiştir. Tecrübelerle kazanılan bilgiler nesilden nesile aktarılmıştır. Bu 

süreçte, yalnızca var olan bilgileri öğrenmenin yeterli olmadığı geç olmadan 

anlaşılmıştır. Tunalı’ya (2010) göre, günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok 

bilgi üretmeleri beklenmektedir.  

 İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran özellik, düşünebilen bir varlık olmasıdır. 

Düşündükçe merak duygusu uyanmaktadır ve bu merak duygusuyla bilgi üretimi 

gerçekleşmektedir. Üretilen bilgilerin, birbirinden bağımsız ya da birbiriyle çelişen 

değil eskiyi destekleyen ya da eksik yönleri tamamlayan nitelikte olması 

beklenmektedir. Ne zaman ki yeni bilgi eski bilgi ile uygun bir şekilde 

ilişkilendirilebilir ve uzlaştırılabilir ise o zaman söz konusu kavramla ilgili anlama 

meydana gelir (Skemp, 1971; akt., Baki ve Kartal, 2004). Anlama olmadan üretim 

olamayacağı için eğitim sistemimizde öğrenciyi merkeze alarak aktif hale getiren 

yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımla öğrenci bilgiyi hazır olarak 

almamakta, bilgiyi hamur misali evirip çevirip yeniden şekillendirmektedir. 

Dolayısıyla; kavramsal bilginin işlemsel bilgi ile birlikte öğrencinin bilgiyi kendi 

düşünme süzgecinden geçirdikten sonra inşa edilmesi son derece önemlidir (Koylahisar, 

2012). Örneğin Lesh (1985), iyi problem çözen öğrencilerin, genel metodları 

benimseyen öğrenciler değil aksine, kapsam içindeki ipuçlarını ve tüm bilgileri kullanan 

öğrenciler olduğunu göstermiştir. Böylelikle ezbercilikten kurtulmuş, özbilinciyle karar 

veren bireyler yetiştirilmektedir. Ancak bu şekilde bireyin zihinsel aktiviteleri, bir 

ezberden ve hazır bilgi olmaktan çıkar ve eleştirel ve üretici bir kimliğe bürünebilir 

(Einstein, 1996; akt., Özalper, 2006). Bireylerin üretici kimliğe bürünebilmesi için de 

birtakım yeniliklere gidilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu konuda yapılan yenilikler daha 

çok öğrenme kuramları üzerine olmuştur. Öğrenme kuramlarında bilişsel süreçlerle 

ilgili gelişmeleri temel alan ciddi değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, iyi bir 

öğrenmenin ne olduğu ve buna uygun öğrenme ortamının nasıl hazırlanabileceği 

hususundaki bilgi hala kesinlik kazanmamıştır (Schoenfeld, 1988). İyi öğrenmenin 

gerçekleşmesiyle öğrenme ortamının son derece ilişkili olması bu konudaki çalışmaları 

arttırmıştır ve öğrenme ortamının bireylerin ne şekilde öğrenebildiğine göre 

oluşturulması gerektiğini göstermiştir. Örneğin Durmuş (2001), insanların nasıl 

öğrendiği bilinirse, uygun öğrenme ortamları hazırlanabileceğini ifade etmektedir. 
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Dolayısıyla öğrenme ortamları hazırlanmadan önce bireylerin ne şekilde daha etkili 

öğrendikleri araştırılmalıdır. 

Öğrenme kişiye özgüdür ve tek tip değildir. Bazı bireyler işiterek, bazıları 

görerek, bazıları yazarak, bazıları ise yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenmeyi 

gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla öğrenme ortamı hazırlanırken bu özelliklere dikkat 

edilmesi gerekmektedir. Öğrenenin birden fazla duyusuna hitap edecek bir öğretme 

ortamı öğretme işinde başarıyı artıracaktır (Özer ve Şan, 2013). Başarının artması için 

her bir bireye hitap edecek değişik öğrenme ortamları hazırlanarak bir takım 

araştırmalar yapılmıştır. Bu alandaki çalışmalar; öğretme ve öğrenme kuramlarının 

geliştirilmesine, insanın daha etkin öğrenebilmesi için uygun eğitim ortamlarının 

hazırlanmasına katkıda bulunması bakımından önemlidir (Altun, 2008). 

Uygun öğrenme ortamları geliştirildikten sonra ise; değişen öğrenme 

kuramlarına özgü bu ortamlara uygun yöntem ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

ihtiyacı giderme amacıyla, değişik öğrenme kuramları geliştirilmiş, çeşitli öğretim 

yöntem ve teknikleri denenmeye devam etmektedir (Von Glasersfeld, 2007). Örneğin 

Özer ve Şan (2013), tahtada, defterde, kitaplarda, videolarda, televizyon ve bilgisayar 

ekranında kavratılan bilgilerin öğrencileri iki boyutlu bir dünyada düşünmeye, hayal 

kurmaya ve yaşamaya zorladığını, bu zorlamaları zamanla koşullanmalara yol açtığını, 

koşullanmaların da üç boyutta gerçekleşen yaşamsal olayları ve nesneleri kavrama 

konusunda bir engel oluşturduğunu ifade etmektedir. Bu engeli ortadan kaldırmak için 

öğrenciler gerçek yaşam problemleriyle karşı karşıya kalmalıdır. Bu problemleri çözme 

süreçleri ile öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde aslında daha çok soyut 

olan matematik alanı da somutlaştırılarak öğrencilerin ilgisini çekmektedir. Öğrencileri 

matematik yapmaya yönlendirebilmek için ilgilerini çekecek, sezgisel olarak 

yönlendirecek, öğrenci tarafından gerçekmiş gibi algılanacak, anlamlı bir başlangıç 

durumunun seçilmesi önemlidir (Olkun ve Uçar, 2007). 

Uygun yöntem ve teknikler seçilerek soyut olan matematik kavramları daha 

rahat anlaşılır hale getirilebilmektedir. Matematiği anlaşılır hale getirme işi 

matematiksel güçtür. En genel tanımlama ile matematiksel güç, “öğrencilerin 

keşfederek, tahmin ederek ve mantıksal çıkarsamalar yaparak matematiksel bilgiyi bir 

araya getirmelerini ve kullanmalarını, rutin olmayan problemleri çözmelerini, 

matematik hakkında ve matematik yoluyla iletişim kurmalarını, farklı durumlardaki 

matematiksel ve farklı disiplinlerdeki fikirler arasında bağlantı kurmalarını içeren geniş 

kapsamlı becerilerdir” (NAEP, 2003, s.35). Matematik ise; bilgiyi işlemeyi (düzenleme, 
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analiz etme, yorumlama ve paylaşma), üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve matematik 

dilini kullanarak problem çözmeyi içerir (MEB, 2009). 

Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine aktarılan bilgileri aynen kabul 

eden, yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen değil, bilgiyi yorumlayarak 

anlamın yaratılması sürecine etkin olarak katılandır (Yıldırım ve Şimşek, 1999). Eğitim 

sürecinde öğrencilerin seyirci, dinleyici değil; katılımcı, yorumcu olarak yer aldığı bir 

süreç söz konusudur. Öğrenciler, zaten hazır olan matematiği alan bireyler olmak 

yerine, her türlü matematiksel araç ve anlayışlarını geliştirmek için eğitimsel süreçte 

etkin katılımcılar olarak davranışta bulunurlar (Tunalı, 2010). Bilgiyi hazır olarak 

almayan; araştıran, sorgulayan, yorumlayan gerekirse yenisini üretebilen bireylerin 

yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bireyin bu şekilde yetiştirilmesinin yolu eğitimden 

geçmektedir. Eğitimin yeni hedefi; bilgiyi nasıl ve nerede kullanacağını bilen, kendi 

öğrenme yöntemlerini tanıyıp etkili bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede 

önceki bilgilerinden yararlanan bir insan modeli yaratmadır (Abbott ve Ryan, 1999). 

Eğitimde yapılan bu yenilik matematik alanında da kendini göstermiştir. Artık 

matematik eğitimi, yalnızca matematik bilen değil, sahip olduğu bilgiyi uygulayan, 

matematik yapan, problem çözen insanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir (Koylahisar, 

2012). 

Somuttan soyuta ilkesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin soyut bir kavramı 

anlamasını kolaylaştırmanın bir yoludur ki matematik alanında sıkça uygulanmaktadır. 

Dolayısıyla;  matematiğin somut varlıklardan ve fiziksel olaylardan arınıp 

soyutlanabilmesi özelliği, aynı zamanda, onun, insanların ortak düşünme aracı olmasını; 

yani evrensel bir dil olmasını ve durmaksızın gelişmesini sağlamıştır (Koylahisar, 

2012). Matematik alanındaki bu değişim ve gelişim eğitim sistemindeki değişimden 

kaynaklanmaktadır. Değişen eğitim sistemimizle soyut bir bilginin öğrenciye nasıl 

kazandırılacağını ve yeni bir bilginin soyutlanma sürecinin nasıl olduğunu mercek altına 

alma ihtiyacı hissedilmiştir (Tunalı, 2010). 

Eğitim sisteminin değişmesiyle birlikte öğretim programları da yeniden gözden 

geçirilmiş ve yeni matematik öğretim programı hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 

programda matematikle ilgili bilgilerin kavramsal temellerin oluşturulmasına daha çok 

zaman ayırma; böylece kavramsal ve işlemsel bilgi ve beceriler arasında ilişkiler kurma 

önemsenmiştir. Benimsenen kavramsal yaklaşımla; öğrencilerin somut 

deneyimlerinden, sezgilerinden matematiksel anlamları oluşturmalarına ve soyutlama 

yapabilmelerine yardımcı olma amaçlanmıştır (MEB, 2009). 
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Matematiğin bir soyutlama bilimi olması ve matematik kavramının büyük 

çoğunluğunun soyutlama sonucu elde edilmeleri de, matematik eğitiminde soyutlamayı 

içeren bilgi oluşturma sürecini anlamayı ayrıca önemli kılmaktadır (Altun ve Memnun, 

2012).  Matematik eğitiminde de kullanılan bilgi oluşturma süreci araştırmacılar 

tarafından irdelenen konular arasında yer almaktadır. Bilginin oluşturulma süreci 

matematik için bu kadar önem arz etmekteyken, matematiğin bir alanı olan cebir ve 

özelliklerinin de irdelenmesi gerekmektedir. 

Cebir ve Öğretimi 

Matematik öylesine geniş bir bilim dalıdır ki geometri, aritmetik, cebir gibi 

alanlardan oluşmaktadır ve tüm bu alanlar birbiriyle iç içe geçmiş, birbirlerini destekler 

niteliktedir. Bu alanlardan ilkini gündeme alalım: Gün geldi ki yokluğu, varlığı 

sözcüklerle ifade etmek yetersiz kalmıştır. Bu çıkmazda aritmetik yardıma koşmuştur. 

Aritmetik, birçok probleme çözüm kaynağı olmuştur; fakat yıllar sonra bazı problemlere 

yetememeye başlamıştır. Bu esnada aritmetiği tamamlayacak, eksikleri giderecek olan 

cebir bilimi keşfedilmiştir. Cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi 

çözebilmektedir (Karaçay, 1985). Cebir bilimi, aritmetiğin çözemediği birçok probleme 

çözüm olmuştur ki buradan cebir biliminin matematik alanında çok ileri düzey olduğu 

gibi bir algı oluşmamalıdır. Hem ilk seviyedeki bir matematik öğrencisi için hem de 

yüksek matematik eğitimi alan bir öğrenci için cebir adeta bir köprü niteliğindedir 

(Weaver, 2004). Cebir, matematik alanında hem bir köprüdür hem de matematiğin bel 

kemiğidir. Cebir, bilinemeyenlerin ufkunu açmaya yardımcı olmuştur. Lacampagne 

(1995) cebirin tam manasıyla öğrenilmesi durumunda, ileri matematiksel konular için 

kapıları açacağını; öğrenilememesi durumunda üniversite ve teknolojiye dayalı kariyer 

kapılarını kapatacağını ifade etmektedir (Akt., Dede, 2003). 

Cebir, bireylerin ileri matematik konuları için düşünme, yorum yapma 

kabiliyetini güçlendirmektedir. Öğrencileri, bilinenleri kendi süzgeçlerinden geçirerek 

bilinmeyenlere ulaştırmaktadır. Cebir, öğrencilere soyut düşünmenin ve mantıksal 

çıkarım yapmanın kapılarını açmaktadır (Macgregor ve Stacey, 1997).  

Aritmetik, matematik alanında daha somut ifadeleri tanımlarken; cebir, daha 

soyut ifadeleri açıklamaya yardımcı olmaktadır. Cebir yapmak soyutlama yapabilme 

gücü gerektirir (Koylahisar, 2012). Bu bakımdan, matematiğin bir soyutlama yapma 

bilimi oluşu cebirsel ifadelerde tam anlamını bulur (Altun, 2005).  
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Cebirsel ifadelerin kullanıldığı ve soyutlama yapmaya elverişli matematik 

konularından biri olan özdeşlik kavramı bu araştırmanın merkezinde yer almaktadır. Bu 

sebeple özdeşlik kavramının detaylı olarak incelenmesi gerekmektedir. 

Özdeşlik ve Öğretimi 

Matematik, bilgiyi işleme, bundan sonuç çıkarma ve problem çözmenin etkin bir 

aracıdır (Akın, Harman ve Gönen, 2010). Bireyin kendini yetiştirmesine, mantık 

çerçevesini geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden matematik eğitimi, üzerine 

düşülmesi gereken ciddi konulardan biridir. Matematik eğitimi, bireylerin yaratıcı 

düşüncelerini geliştirir; fiziksel ve sosyal çevrelerini, dünyayı anlamada bireylere bilgi, 

beceri ve estetik duygular kazandırır (Baykul, 2005).  

Matematik bilimi içerisinde sayılar, cebir, geometri, uzay gibi birçok alanı 

barındırır. Cebir alanındaki konulardan biri de özdeşliktir. Özdeşlik kavramı, cebir 

öğretimi içinde önemli bir yere sahiptir (Akın, Harman ve Gönen, 2010). Bu noktada 

öncelikle özdeşlik kavramının ne olduğu açıklanmalıdır. Bir özdeşlik içerdiği 

bilinmeyenlerin her değeri için sağlanan bir eşitliktir (Altun, 2008). Özdeşlikler, bazı 

problem durumlarını sembolize etmemize yarayan cebirsel ifadelerdir. Problem, kişide 

çözme arzusu uyandıran ve çözüm yolu hazırda olmayan fakat kişinin bilgi ve 

deneyimlerini kullanarak çözebileceği durumlara denir (Olkun ve Uçar, 2007). 

Platon’ a göre ise; özdeşlik biri diğerinden ayrı ancak kendisinin aynısıdır ki bu 

noktada aslında denklem (eşitlik) ile özdeşliğin farkını ortaya koymaktadır; dolayısıyla 

eşitlikteki gibi iki öğeye gerek kalmaz (Heidegger, 1997). Bu yüzden özdeşlik, aslında 

cismin aynadaki yansıması gibidir.  

Özdeşliklerin eğitim içindeki yerine gelindiğinde ise Şan’a (2008) göre 

öğrencilere matematiğin sonsuz kavramına nasıl ulaşabildiğinin yollarından birini 

göstermesi, tümevarım kavramının oluşum mantığının temelini kullanması ve 

matematik okur-yazarlığı için öğrencileri olumlu yönde aktif kılması açısından 

önemlidir. Özdeşliklerin geometrik olarak yorumlanıp sunulması ile harfli ifadeleri 

anlama hususunda zorluk çeken öğrenciler; konular arasında kurulacak çapraz bağlar 

sayesinde hem harfli ifadeleri, hem alanı, hem hacmi, hem de özdeşlikler konusunu 

birbiriyle bağlantılı olarak göreceğinden, daha kolay anlamlandırır. Öğrencilere cebirsel 

ifadelerin birer geometrik anlam taşıdığı, her geometrik şekil için birer cebirsel ifade 

olduğu fikrini kabul ettirmede de özdeşlikler konusunun kullanımı mümkündür. 

 Özellikle matematik içindeki cebir ve geometri gibi iki farklı öğrenme alanının 

bütünlüğünün sağlanması oldukça önemlidir. Çünkü lise programının içinde 
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özdeşliklere yeniden rastlanmaktadır. İlköğretime ek olarak iki küp farkı, iki terimin 

küplerinin toplam ve farkını kullanarak çarpanlara ayırması beklenmektedir (MEB, 

2011). Çarpanlara ayırma ve özdeşlikler 8.  sınıftan itibaren matematik öğretiminin her 

aşamasında polinomlardan, integrale kadar birçok konuda ara işlem olarak 

kullanılmaktadır.  Ortaokulda kavrayış olarak temele oturtulmayan her bilgi lise 

düzeyinde anlamsız formül yığınlarının ezberlenmesi şekline dönüşecektir. Bu açıdan 

Şan’ın (2008) çalışmasında belirttiği gibi formüllerin geometrik yorumunu yapma ile 

geometrik şekilleri formülleştirme matematik için önemli bir beceri düzeyidir. 

Önceleri özdeşlikler, (a ± b)2 = a 2 (birinci terimin karesi) ± 2ab (birinci ve 

ikinci terimin çarpımının iki katı) + b 2 (ikinci terimin karesi) şeklinde öğrencilere 

ezberlettirilmekteydi. Dolayısıyla zaten içerisinde birçok harfli ifade barındıran özdeşlik 

öğrenciler tarafından anlaşıması güç, karmaşık ve korkunç bir konu olmaktan öteye 

geçememekteydi. Daha sonra ise (a ± b)2’nin aslında üslü sayı olduğu; 

 (a ± b)2 = (a±b). (a±b)   

   = a.a±a.b±a.b+b.b 

   = a2±a.b±a.b+b2 

  = a2±2.a.b +b2  

şeklinde açılımları yapılarak anlatılmaya çalışılmıştır. Fakat yenilenen matematik 

öğretim programında özdeşlik kazanımı; “Özdeşlikleri modellerle açıklar. (a ± b)2 = a 2 

± 2ab + b 2 ve a 2 − b 2 = (a−b).(a+b) özdeşlikleriyle sınırlı kalınır. Özdeşliklerdeki 

katsayılar tam sayılar içinde kalacak biçimde seçilir.” şeklinde ele alınmaktadır (MEB, 

2013, s.36). Yeni matematik programı ile birlikte özdeşlikler cebir karolarından da 

faydalanılarak modeller yardımıyla öğretilmeye başlanmıştır. 

 
Şekil 1: (a + b)2 özdeşliğinin modellenmesi. 

 Bir kenar uzunluğu (a+b) birim olan karesel bölgenin alanı: 

 Karesel bölgenin alanı ayrıldığı parçaların alanlarının toplamına eşit 

olduğundan; 

 (a + b)2 = a.b + b2+ a2+ a.b 
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 (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 olarak ifade edilir. 

Özdeşlikler, harfli ifadeler kullanılarak oluşturulan matematik cümleleridir. 

Dolayısıyla matematiğin sahip olduğu sarmal yapı burada da kendini göstermektedir. 

Konuların birbiriyle olan bağı önem kazanmaktadır. Özdeşlik ile harfli ifadelerde 

olduğu gibi... Aynı zamanda harfli ifadelerin sadece birkaç harfin bir araya gelip 

öğrencilere eziyet ettiği bir konu olmadığını, öğrencilere cebirsel ifadelerin birer 

geometrik anlam taşıdığı ve hatta her geometrik şekil için birer cebirsel ifade olduğu çift 

yönlü fikrini enjekte etmede de özdeşlikler konusunun kullanımı mümkündür (Özer ve 

Şan, 2013). Bunun yanında cebir ile geometrinin birbirinden bağımsız gibi görünen 

yapısının aslında bireyleri ne kadar da yanılttığını yine özdeşlik kavramı gözler önüne 

sermektedir. Program incelendiğinde cebir karoları bu gerçeğin öğrenciler tarafından da 

anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Böylelikle öğrencinin cebir ile geometriyi özdeşlikler 

aracılığı ile ilişkilendirmesi beklenmektedir (Koylahisar, 2012). Baykul’a (2002) göre 

geometri, matematiğin nokta, doğru, düzlem, düzlemsel şekiller ve bunlar arasındaki 

ilişkilerle şekillerin uzunluk, açı, alan, hacim gibi ölçülerini konu edinen dalıdır. 

 Değişen matematik programı ile birlikte cebir karolarının kullanımının 

özdeşlikler konusunun öğretiminde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu şekliyle yeni 

matematik programının eski programa nazaran özdeşlikler konusu özelinde daha etkili 

olduğu söylenebilir (Özer ve Şan, 2013). Bunun yanı sıra cebir karolarının kullanımı 

sırasında öğrencilerin sürece aktif olarak katılımının sağlanması ve öğretmenin yalnızca 

yönlendirme yapması gerekmektedir. Ancak bu şekilde cebir karoları ile özdeşlik 

arasındaki bağı anlamlandırma ve yorum yapabilme yeteneği kazandırılabilmektedir. 

Yenilmez ve Şan’a (2008) göre, matematikte öğretimi sırasında mutlaka 

görselleştirmeden yararlanılması gereken konulardan birisi de özdeşliklerdir. Bazı 

eşitlikler, içlerindeki bilinmeyene (veya bilinmeyenlere) verilen tek değer için 

sağlanırken, bazı eşitlikler de içlerindeki bilinmeyene verilen birden çok değer için 

sağlanır. İçlerindeki bilinmeyene verilen birden çok değer için sağlanan eşitliklere 

özdeşlik denir. Daha matematiksel bir ifadeyle özdeşlik, çözüm kümesi gerçek sayılar 

olan eşitliklerdir. Bu tür eşitliklerde, ilköğretim düzeyinde yeni yeni kavratılmaya 

çalışılan harfli ifadelerin olması konunun anlaşılmasında zorluklar doğurmaktadır.  

Sekiz yıllık eğitim boyunca öğrencilerin ilk kez 8. sınıfta karşılaştıkları 

konulardan biri özdeşliktir. Denklem ve eşitsizlik konularının bundan sonraki akademik 

yaşantıda sürekli karşılaşılması kaçınılmazdır. İçerisinde çok fazla bilinmeyen veya 

değişken barındıran bu konular öğrencilere karmaşık gelebilmektedir. Bu konuların 
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mantığını kavramayan öğrenciler için ezber yapma kaçınılmaz olmaktadır. Bu da 

beraberinde maalesef başarısızlığı getirmektedir.  

Öğrencilere karmaşık gelen özdeşlik konusunda başarılı olabilmelerini sağlamak 

için öncelikle, öğrencilerin bu konuyu öğrenirken yaşadıkları güçlükler, sınırlılıklar 

tespit edilmelidir. Öğrencinin konuyu öğrenme sürecini takip etme de ancak soyutlama 

yapmakla mümkün olmaktadır.   

Soyutlama 

Öncelikle çalışmanın temelini oluşturan soyutlama kavramının ne olduğu 

anlamlandırılmalıdır. Basitçe ifade edilecek olursa soyutlama, somuttan soyuta geçiş 

süreci olarak tanımlanabilmektedir. Fakat Kidron ve Dreyfus (2010), somuttan soyuta 

değil, somutun yeni özelliklerin vurgulandığı gelişmemiş formdan gelişmiş forma doğru 

ilerlediğini savunmaktayken; çalışmanın dayandığı temel kavramlardan soyutlama; 

Sierpinska’ya (1994) göre, bir kavramdan birtakım özelliklerin ayırt edilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Yani soyutlama, bir kavramla ilgili bildiklerimizden yola çıkarak bu 

kavramın derinlemesine yorumlanması olayıdır. Van Oers, ‘soyut’un bir kavramın yeni, 

daha önce fark edilmemiş bir özelliği değil, düşünmemize katkı sağlayan bir özellik 

olduğunu ifade ederek soyutlamayı “belli bir bakış açısından hareketle ilişkilerin 

oluşturulması süreci” olarak tanımlamıştır (2001, s.285). 

Bu tanımlar, soyutlama ile ilgili en temel tanımlamalar olup birçok araştırmacı 

tarafından farklı açılardan yorumlanmaktadır. Örneğin Mitchelmore ve White (2000), 

soyutlamayı daha önceden edindiklerimizle benzer özellik taşıyan yeni deneyimleri 

tanılamamıza olanak sağlayan bir tür değişim mekanizması olarak tanımlamışlardır. 

Davydov’a (1990) göre soyutlama, gelişmemiş başlangıç formdan kendini 

göstermeye başlar (Akt., Kidron ve Dreyfus 2010). Yine Davydov’a (1990) göre 

soyutlama, gereksinimin içsel veya dışsal olmadığı basit, gelişmemiş temel formdan 

başlamaktadır.  

Dienes ise soyutlamayı şu şekilde ele almaktadır; “Soyutlama, belli sayıdaki 

farklı durumda yer alan ortak noktaların çıkarılmasıdır. Bunu yapmak, bir sınıflamanın 

oluşturulmasını ve sınıflamaya ait olmayan elemanların özelliklerinin kavranmasında 

son noktaya ulaşılmasını söylemenin bir başka yoludur.” (Dienes, 1963, s.57). 

Skemp (1986, s.21) ise soyutlamayı şu şekilde görmektedir; “Soyutlama 

(abstraction) deneyimlerimiz arasından… benzerlikleri fark ettiğimiz bir aktivitedir. 

Sınıflama bu benzerlikler temel alınarak deneyimlerimizin bir araya getirilmesi 

anlamına gelmektedir. Soyutlama (abstraction), önceden oluşturulan bir sınıflamadaki 
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benzerlikleri fark etme gibi, yeni deneyimleri tanımamızı sağlayan bir çeşit sürekli 

değişimdir.”  

Soyutlamanın tek bir anlamına yönelik bir uzlaşma oluşmamış ancak 

kavramların belirli çeşitlerinin diğerlerine göre daha soyut olması ve soyutlama 

yeteneğinin matematikte anlamlı bağlantılar kurmada önemli bir biliş olmasından dolayı 

bu kavramın farklı perspektiflerden incelenebileceğine dair ortak bir düşünce vardır 

(Hazzan ve Zazkis, 2005). 

Soyutlama; yapılandırmacı, bilişsel ve sosyo-kültürel bakış açılarına göre ele 

alınmaktadır. 

Yapılandırmacı yaklaşımlar, soyutlama seviyelerine dikkat çekmişlerdir. Hiebert 

ve Lefevre (1986, s.4-5) bundan şöyle bahsetmiştir; 
Matematiksel bilginin parçaları arasındaki ilişkilerdeki iki seviyenin farklılığını ortaya 

koymak yararlı olacaktır. İlk seviyeyi ‘birincil’ (primary) olarak adlandırabiliriz. Bu seviyede, 
bilgi ile bağlantı kuran ilişki, bilginin kendisini gösterdiği seviyeden ziyade, soyutlukla aynı 
seviyede (veya daha az soyut seviyede) inşa edilir. Bu, ilişkinin bilginin bağlantı kurmasından 
daha soyut olmadığı anlamına gelmektedir. 

Bazı ilişkiler, bağlantı kurduğu bilginin parçalarından daha yüksek ve soyut seviyede 
inşa edilirler. Bunu reflektif (ileri düşünülmüş, yansımalı veya teorik) soyutlama olarak 
adlandırıyoruz. Bu seviyede ilişkiler, spesifik içeriklere daha az bağlıdır. Bunlar çoğunlukla, 
görünüşte farklı olan bilgi parçalarındaki benzer ana özelliklerin farkındalığı ile 
oluşturulmuşlardır. İlişkiler, bilginin temsillenmesi, bilginin farklı görünüşteki parçacıklarının 
yaygın özelliklerinin çekip çıkarılması ve bir araya getirilmesi ile bu seviyeyi aşarlar. 
Soyutlama, bilişsel açıdan ele alınacak olursa yer verilmesi gereken 

araştırmacıların başında Piaget gelir. Piaget soyutlamayı deneyimsel soyutlama 

(emprical abstraction) ve sözde-deneyimsel soyutlama (pseudo-emprical abstraction) 

olarak iki boyutta ele almıştır. Dış dünyadaki nesneler üzerine çalışırken deneysel 

soyutlamadan bahseder ki deneysel soyutlamada odak noktası nesnenin kendisidir ve 

bilgisini nesnelerin önceliğinden alır (Beth ve Piaget 1966; Akt., Gray ve ark., 1999). 

Bir diğer taraftan eylemlere odaklanmak sözde- deneysel soyutlamaya sebep olur ki bu 

sözde deneysel soyutlama öznelerin nesnelere uyguladığı önceliği göz ardı eder (Piaget 

1985; Akt., Gray ve ark., 1999). Piaget’nin soyutlama ile ilgili öne sürdüğü fikirlerden 

bir diğeri yansıtıcı soyutlamadır. Bu hali hazırdaki yapıların yeni yapıyı oluşturmak için 

kullanılması ve düşüncenin incelenmesi ile olur (Ayanoğlu, 2012). 

Soyutlamayı bilişsel bakış açısından değerlendiren önemli isimlerden bir diğeri 

de, Dienes’tir. Dienes (1961) soyutlamayı bitmiş bir ürün olarak değil, bir süreç olarak 

ele almakta ve soyutlamayı “bir grup farklı durumdan ortak özellik çıkarma süreci” 

olarak tanımlamaktadır (s.281). Farklı durumlar incelenerek bir sınıflandırmaya ihtiyaç 

doğmuş ve sınıflandırma neticesinde ortak özellikler ile farklı özellikler ayırt edilmiştir. 

Bunu yapmak, “bir sınıflamanın oluşturulmasını ve sınıflamaya ait olmayan elemanların 
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özelliklerinin kavranmasında son noktaya ulaşılmasını söylemenin bir başka yoludur” 

(Dienes, 1963, s.57). 

Ohlsson ve Lehtinen (1997) soyutlamanın bilişsel fonksiyonunu, daha büyük ve 

daha karmaşık bilgi yapılarını bir araya getirmeyi kolaylaştırmak olarak belirtmişlerdir. 

Öğrenmenin gerçekleşmesi için katıksız özet bilgiler yerine yoruma dayalı bilgiler inşa 

edilmesi gerektiğini savunmaktadırlar. İnşa edilen bu bilgiler birbirinden kopuk 

olmaksızın bir öncekinin türetilmişi niteliğindedir. Bu uyumu yakalama yeni şemalar 

oluşturma sürecinde eski yapılar ve yeni yapılar arasındaki benzerlik ve farklılıklar 

zihinsel süzgeçten geçirilerek çelişkiler giderilmeye yeni yapılar anlamlandırılmaya 

çalışılır (Ayanoğlu, 2012). 

Sonuç olarak, soyutlamayı bilişsel yaklaşımla ele alan araştırmacılar üç önemli 

ortak ifade üzerinde durmaktadırlar (Özmantar, 2005a; Özmantar ve Monaghan, 2007). 

Bunlar;  

 a. Çok sayıdaki spesifik durumlar içerisinde yalnız bırakılmış benzerliklerin 

tanınmasından ortaya çıkan genelleştirme (belli örneklerin ortak noktalarını tanıma),  

 b. Düşük somut seviyelerden soyut düşünmenin yüksek seviyelerine doğru bir 

tırmanış (somuttan soyuta yükseliş),  

 c. Kendi bağlamının dışında düşünme süreci, ortamı çevreleyen koşullardan 

bağımsız olarak gerçekleşen bir süreç (zaman ve yer gibi ortam koşullarından bağımsız 

bir süreç). 

Sosyokültürel perspektifle ele alınan soyutlama görüşüne sahip araştırmacılar, 

öğrenmenin çevreden, araç kullanımından, sosyal etkileşimden ve ortamı çevreleyen 

koşullardan ayrı gerçekleşemeyeceği düşüncesine sahiptirler (Yeşildere ve Türnüklü, 

2008). Bu açıdan soyutlama, sosyal öğrenme modeliyle paralellik göstermektedir. 

Örneğin; öğrencilere karmaşık gelen bir matematik konusunu arkadaşlar arasında 

günlük yaşamdan verilen örneklerle daha kalıcı öğrenilmesinin sağlanması gibi… 

Bununla birlikte, bu modelde matematiksel yapıların ortaya çıkışı, bağlantılı 

problemlerin yer aldığı uygulamalar dizisi içinde bu yeni yapıların pekiştirilmesi, 

bireylerin tek başına çalışma veya grup çalışması yapabileceği ortamı içeren farklı 

işbirlikli ve bireysel sosyal ortamlarda öğrenme göz önüne alınmaktadır (Altun ve 

Memnun, 2012). 

Soyutlamayı sosyokültürel bakış açısı ile ele alan araştırmacılardan Sfard (1991) 

ise, soyut matematiksel fikirlerin iki şekilde kavranabileceğini ele almıştır: Süreçler 

olarak işlevsel bir şekilde ve nesneler olarak yapısal bir şekilde. Yine soyutlamaya 
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sosyokültürel açıdan yaklaşan Noss ve Hoyles (1996), bağlamın kişinin kavrayışını 

çeşitli düzeylerde ve birçok şekilde etkileyebileceğini ileri sürmüş, soyutlamayı 

öğrencilerin sahip oldukları kavramsal bilgileri ilişkilendirmeleri boyutunda ele almış 

ve durumsal soyutlama fikrini üretmişlerdir. 

Soyutlamayı sosyokültürel bakış açısı ile değerlendiren diğer önemli isimler olan 

Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus (2001) ise, soyutlama sürecinin soyut düşünceden 

hareketle meydana geldiğini fakat bilimsel kavramlar için düşünmenin soyut bilginin 

oluşmasına neden olmadığını (bilginin bütün bir sistemden oluşması nedeniyle) ve bu 

nedenle de bilimsel kavramların soyutlanması sürecinde diyalektik mantığın gerekli 

olduğunu açıklamışlardır. 

Yapılandırmacı, bilişsel ve sosyo-kültürel bakış açısının yanı sıra soyutlamanın 

başlıca iki şekli olarak deneysel ve diyalektik soyutlamadan da söz edilmektedir. Bunlar 

birbirlerinin alternatifi olmayıp, soyutlama sürecinin farklı açılardan incelenmesi 

sonucunda yapılan tanımlamalardır (Altun ve Yılmaz, 2010). 

Soyutlamanın deneysel formu, öğrencilerin zihinlerindeki bazı nesneleri ortak 

özelliklerine göre ilişkilendirmek suretiyle daha ileri bir matematiksel nesneye 

ulaşmalarında görülür (Mitchelmore ve White, 2004). 

 Deneysel soyutlama şu dört gerekli aşamayı beraberinde getirmektedir. 

 1. İlişkilendirme: 

 Öğrenci; kavram öğrenilmeden önce kavramın soyutlanacağı birbiriyle bağlantılı 

bir kaç bağlam ile tanıdık hale gelir. Bu bağlamlar mobilya, resim gibi objeler veya 

karıştırma, paylaşma, doldurma gibi işlemler veya değer, denge, oran gibi soyut 

kavramlar da olabilir. Her örnek kendi bağlamına göre bağlamsal dillerine göre tartışılır. 

Buna rağmen öğretmen soyutlamanın daha sonra yapılacağını beklemektedir. 

 2. Benzerliklerin tanılanması: 

 Kavram bu kavramla ilgili olan örnekler altında yatan benzerliklerin açıkça 

gösterilmesi ile öğretilir. Benzerlikler bazen çok yüzeysel (farklı dairesel objelerin 

görünümleri) veya yapısal olabilir (şekillerin dönmesi gibi). Öğrencilerin dikkati onların 

bu benzerliklerin farkına varmalarını sağlayan noktalara yönlenir. Öğretmen daha sonra 

kavrama uygun düşecek bir kelime tanıtır ve bu kelimeyi kavramı tanılaması için 

kullanır. 
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 3. Somutlama: 

 Öğrenciler kavramı detaylı olarak inceledikçe, kavram kendi özel bağlamından 

ayrı olarak kendi kendine gitgide zihinsel bir obje haline gelir. Kavramın kullanılması 

onun somutlanmasına yardımcı olacak. 

 4. Uygulama: 

 Öğrenciler öğrendikleri şeyleri eski ve yeni problemleri daha etkili bir şekilde 

çözmek için kullanırlar. Kavramı tanıtmak için kullanılan bağlamlara dönüş yapmak 

öğrendikleri hesaplama tekniklerinin etkinliğini gösterir. Yeni bağlamlardaki 

problemleri çözmeleri de, kavramı diğer bağlamlara da genelledikleri ve konuyu etkin 

bir şekilde anladıklarını işaret eder (Mitchelmore ve White, 2004b). 

 Ayrıca; deneysel soyutlama çalışmalarında araştırmacılar, araştırmacı veya 

röportajcı gibi bilgi edinme unsurlarından faydalanarak öğrencilerin soyutlama süreçleri 

hakkında bilgi sahibi olmak istemişlerdir (Özmantar ve Roper, 2004). 

Deneysel soyutlama daha sade bir şekilde ifade edilecek olursa; somuttan soyuta 

geçme eylemi denilebilmektedir. Bununla birlikte, soyutlamanın diyalektik 

açıklamasında deneysel soyutlamadaki somuttan soyuta doğru bir ilerleyiş yerine, 

soyuttan daha soyuta doğru bir ilerleyiş vardır (Altun ve Memnun, 2010). Bu bağlamda 

konuyu daha iyi kavramak adına diyalektik kavramının özüne inilmesi uygun 

olmaktadır. Diyalektik sözcüğü düşüncenin, durmayan bir devinim ve değişim içinde 

bulunması ve düşüncedeki evrimin, iç çelişmelerin yaşanması sonucunda ortaya çıkması 

anlamına gelir (Hershkowitz ve ark., 2001).  

Soyutlamayı açıklamak için diyalektik yaklaşımı savunan Hershkowitz ve ark. 

(2001), kendi deneyimlerini Davydov’un (1990) kuramı ile birleştirerek soyutlama, 

önceden edinilmiş matematiksel bilgilerin yeni bir matematiksel yapı oluşturmak üzere 

dikey olarak yeniden örgütlenmesi etkinliğidir. Bu tanımda geçen etkinlik sözcüğü ile 

bireysel veya grup çalışmaları için tasarlanmış öğrenme ortamlarında, öğrencilerin 

yürüttükleri eylemler, yeni bir matematiksel yapı ile soyutlama sonucunda oluşan 

matematiksel düşünce (kavram, bağıntı veya genellemeler), dikey örgütleme ile ise 

sembollerle çalışma, kavramlar arasında ilişkiler kurmak suretiyle mevcut matematiksel 

nesnelerden daha formal bir matematiksel nesneye ulaşma (De Lange, 1996; Hauvel – 

Panhuizen, 1996) kastedilmektedir. 

Birtakım yaklaşımlar açısından soyutlama kavramı irdelenmiştir. Öğrencilere 

somuttan daha çok soyut gelen matematik alanının soyutlama ile bağlantısı da 

kurulmuştur. Bilginin soyutlanmasının en kristalize olduğu alanlardan biri matematiktir 
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çünkü matematiksel bilgi soyuttur ve matematiksel bilgiye soyutlama suretiyle varılır 

(Tunalı, 2010). Dolayısıyla, matematik ile soyutlamanın iç içe girmiş birbirini 

destekleyen alanlar olduğu aşikârdır. Matematik alanında önemli olan ilişkilendirme, 

akıl yürütme ve iletişim kurma becerilerinin, merkezinde bilgi oluşturma bulunan 

soyutlama sürecinde ne şekilde kendilerini gösterdiğini ortaya koymak önemli olabilir 

(Yeşildere ve Türnüklü, 2008). 

Bu noktada, bilgi oluşturma sürecinde aktif rol oynayan soyutlamanın gerekliliği 

dikkat çekmektedir. Soyutlama yapmanın yararları: 

i. Matematiğin farklı alanları arasında derin bağlantılar olduğunu ortaya çıkarır. 

ii. Bir alanda bilinen sonuçlar, ilişkili bir alanda sanılar ortaya konmasına yardımcı 

olabilir. 

iii. Bir alandaki teknikler ve yöntemler ilişkili bir alanda sonuçları kanıtlamak için 

kullanılabilir. 

Dreyfus (2007), soyutlama ile oluşturulan yeni yapıların kırılgan olduğunu ve bu 

durumun yeni yapıyı muhafaza etmeyi zorlaştırdığını belirtmiştir. Bu açıdan 

bakıldığında, soyutlamanın gerçekleşmesinin yanı sıra edinilen yeni kavramların 

pekiştirilmeye ihtiyacı olduğunu ve bu pekiştirmenin, (i) edinilmiş yapının onu da 

kapsayan başka bir yapı oluşturma sırasında kullanılması, (ii) yapıların üzerinde yoğun 

bir şekilde düşünme ve (iii) yapıya, başka bir problemin çözümünde ihtiyaç duyma ve 

başka bir yapının oluşturulması sırasında kullanma (Dreyfus ve ark., 2006) ile 

gerçekleşebileceğini belirtmiştir. Bu nedenle soyutlamanın oluşumu irdelenmiş ve 

klasik soyutlamanın oluşum süreci Şekil 2’de gösterilmiştir. 

  
Şekil 2: Soyutlamanın oluşumu (Özmantar, 2005). 

Bu klasik soyutlama fikrinin sahip olduğu düşünülen varsayımlar aşağıdaki 

şekilde özetlenebilir (Van Oers, 2001): 

 1. Soyutlamalar, nesnelerin kategorilerle temsil edilmesiyle oluşmaktadır. 
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 2. Soyutlamalar bağlamdan (ortamı çevreleyen koşullardan) bağımsız 

temsillerdir. 

 3. Soyut düşünme, düşünce gelişiminin daha ileri adımlarının ayırt edici bir 

özelliğidir. 

Bu varsayımlarda dikkat çeken önemli noktalardan biri soyutlamanın, düşünme 

yapısı içinde üst düzeylerde gerçekleştiği düşünülen bir süreç olması ve soyutlamanın 

öğrenmenin gerçekleştiği zamandan, mekândan ve ortamdan bağımsız 

gerçekleşebileceğine inanılmasıdır (Yeşildere ve Türnüklü, 2008). Ayrıca, bu model 

bireylerin bilgiyi öğrenme süreçlerinin analizine imkân vermekte ve sürecin analizini 

oldukça kolaylaştırmaktadır (Altun ve Memnun, 2012). 

Soyutlama sürecinin daha iyi tanınması amacıyla, Hershkowitz ve ark. (2001) 

tarafından bir dokuzuncu sınıf öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada, soyutlamanın 

problem çözme esnasında oluştuğunu, ancak her problem çözmenin soyutlamaya yol 

açmadığı, öğrencilerin bazı problemleri sadece tanıma ve kullanma davranışlarını 

göstermek suretiyle çözebildiği sonucuna varmışlardır. 

 Mitchelmore ve White (2000, 2004a) ‘soyutlama için öğretim’ diye 

adlandırdıkları bir teori geliştirmişler ve burada öğrenciler: 

 a. ilişkili içeriklerin çeşitliliğinin yapılarını kendileri tanıtmışlar; 

 b. buradaki farklı içerikler arasındaki benzerliklerin farkına varmışlar; 

 c. genel bir kavram oluşturmak için benzerlikleri somutlaştırmışlar ve sonra, 

 d. kavramı yeni durumlarda uygulamışlardır. 

Sfard (1991, 1992) ve Dubinsky (1991) çalışmalarında soyutlamanın 

genellemeye göre daha üst bir seviyeye yükseliş olduğunu belirtmişlerdir. Sfard (1991) 

ve Sfard (1992) çalışmalarında 3 terim ileri sürmüştür. Bunlar içselleştirme, 

yoğunlaşma, somutlaştırmadır. İçselleştirme tanıdık gelen matematiksel konuda bazı 

işlemler yapıldığı zaman olmaktadır. Yoğunlaşma süreci ise yönetilebilir üniteler 

halinde sürecin daha yoğun şekilde çalışıldığı zaman gerçekleşir. Bu iki sürecin de 

edinimsel olduğu söylenmektedir. Çünkü ikisi de süreç odaklıdır. Somutlaştırma ise; 

edinimsel moddan sürecin tamamen amaç olduğu yapısal moda geçiş aşamasıdır. 

Dubinsky (1991), bu geçişi dinamik süreci yansıtıcı soyutlamanın formu olan statik bir 

obje olarak tasvir etmektedir (Akt., White ve Mitchelmore, 1996). 

Ahsbahs’e (2004) göre soyutlamaya, öğrenim çevresinin getireceği herhangi bir 

katkı yoktur. Önemli olan, etkileşim ve matematiğe karşı duyulan yoğun ilgidir. Bilişsel 

matematikçiler için soyutlama, bir dizi matematiksel süreçten meydana gelmektedir ve 
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zihinlerdeki nesnelerle bu süreç sonucunda oluşan nesneler arasında ilişki kurmayı ve 

kurulan bu ilişkiyi anlamlandırmayı içermektedir. Bu ilişkilerde benzerlikler ve 

farklılıklar üzerine odaklanılarak sınıflamalara gidilir ve nihayetinde kavram zihne 

yerleşmiş olur. Daha sonra karşılaşılacak benzer bir durumda öğrenilen bu kavram 

kullanılır hale gelir ve soyutlanmış olur. 

Confrey ve Costa (1996) ise; klasik yaklaşımda öncelik verilen özel 

matematiksel hedefler kavramını eleştirmektedirler. Bu önceliğin, matematik 

topluluğunu sadece dar bir bakış açısı ile pekiştirebildiğini belirtmiştir. Çünkü 

matematiksel düşünmeyi orijinal sosyal çevresinden ayırmaktadır ve matematiksel araç 

kullanımını ve gelişimini ihmal etmektedir. 

 Diğer alanlarda olduğu gibi matematik alanında da kullanılan soyutlama 

yöntemi, soyutlama yapabilmek amacıyla bir araca ihtiyaç duymuştur. Tanıma 

(recognizing), kullanma (building), oluşturma (constructing) ve daha sonra bunlara 

eklenen pekiştirme (consolidation) basamaklarından oluşan ve bu basamakların baş 

harfleriyle anılan RBC+C modeli soyutlamada kullanılan bir araç haline gelmiştir. 

RBC+C 

Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus tarafından 2001 yılında ortaya atılan ve 

sosyokültürel bakış açısıyla ele alınan RBC+C olarak adlandırılan soyutlama modelinin 

oldukça yeni olmasına rağmen birçok araştırmacı tarafından benimsendiği ve soyutlama 

sürecini açıklamada kullanıldığı görülmüştür (Örneğin; Dreyfus, Hershkowitz ve 

Schwarz, 2001a ve 2001b; Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus, 2001; Bikner-Ahsbahs, 

2004; Hershkowitz, 2004; Özmantar, 2004; Özmantar ve Roper, 2004; Schwarz, 

Dreyfus, Hadas ve Hershkowitz, 2004; Dreyfus ve Tsamir, 2004; Özmantar, 2005a ve 

2005b; Schwarz, Hershkowitz ve Azmon, 2006; Yeşildere, 2006; Özmantar ve 

Monoghan, 2007; Hershkowitz, Hadas, Dreyfus ve Schwarz, 2007; Yeşildere ve 

Türnüklü, 2008a, 2008b ve 2008c vb.). Üstelik bu konuda yapılan araştırmalar, bu 

modelin uygun modifikasyonlar yapılarak birçok farklı konuya uygulanabileceğini de 

göstermiştir (Bills, Dreyfus, Mason, Tsamir, Watson ve Zaslavsky, 2006). 

Dreyfus (2007) RBC modelindeki epistemik eylemlerin birbirleriyle iç içe 

geçmiş, birbirleri içinde yuvalanmış yapısını rapor etmiştir. Burada bahsedilen eylemler 

aynı anda gerçekleşebileceği gibi birbiri ardına da gerçekleşebilmektedir. Bu 

eylemlerden ilki olan tanıma (recognizing), bireyin önceden kazanmış olduğu formal 

veya informal bilgilerle, öğrenme ortamındaki matematiksel unsurlara anlam yüklemesi 

demektir (Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus, 2001). Bu bağlamda, tanıma üzerinde 
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çalışılan konu ile ilgili olarak çalışılan daha önceki uygulamalardan aşina olunan ve 

karşılaşılan yapıların tanınmasını yani gerektiği zamanda kullanılabilmesini 

kapsamaktadır (Bikner-Ahsbahs, 2004; Hassan ve Mitchelmore, 2006). Daha önceden 

aşina olunan tanıdık bir matematiksel yapının karşılaşılan matematiksel bir ortamdaki 

aktivitede bulunduğunun, çalışılan durumla bağlantılı ve ilgili olduğunun farkına 

varıldığı zaman gerçekleşir (Dreyfus, 2007; Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus, 2001). 

En az iki yolla gerçekleşmektedir; benzeşim ve uzmanlaşma (Dreyfus, 2007). Tanıma 

sürecinin bir özelliği olarak ‘öznellik’ örnek verilebilir. Bazı bilim adamları (Chi, 

Feltovich ve Glaser, 1981; Lowe, 1993), bir problem durumunda ya da bir şemada; 

uzmanlar, derin yapıyı görürken, acemilerin genelde sadece yüzeysel yapıyı fark 

ettiklerini göstermişlerdir.  

Kullanma (building with), daha önceden edinilmiş, yani tanınmış bilgiden yeni 

bilgi üretmekte faydalanma, ilişki kurma, yorumlama, problem çözümünde kullanma 

olarak ifade edilebilir. Kullanma eylemi, öğrencilerin bir durumu anlama, 

anlamlandırma, anlatma, bir öneriyi savunma, bir varsayımda bulunma hallerinde ve bir 

problem çözmeyle karşı karşıya olduklarında gözlenir (Dreyfus, Hershkowitz ve 

Schwarz, 2001; Dreyfus, 2007). Çünkü burada öğrenciler daha önceden tanıdıkları 

yapılara ihtiyaç duyar ve yeni bilgi üretmeye giden yolda onlara başvururlar (Dreyfus, 

2007), kullanma sürecinde problemde uygulanabilir bir çözümü oluşturmak için mevcut 

yapısal bilgisini kullanırlar (Dreyfus, Hershkowitz ve Schwarz, 2001) ve daha önceden 

oluşturmuş olduğu bilgileri kullanarak amaca ulaşırlar (Tsamir ve Dreyfus, 2002). Yani, 

tanıma süreci ile iç içe geçmiş olan kullanma eyleminin gerçekleştiği bu süreçte bilinen 

bilgilerin yeni içerikle birleştirilmesi sağlanmaktadır (Bikner-Ahsbahs, 2004; 

Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus, 2001). Bireyin kullanma davranışı 

gözlemlenmediğinde, öğretmen öğrenci ya da öğrencilerin tıkanma veya duraksama 

halinde vs. onları harekete geçirmek için bir ipucu verebilir (Dreyfus, 2007). 

Oluşturma (constructing) soyutlama sürecinin ana basamağıdır ve oluşturma 

tanınan yapıların kısmi değişikliğe uğratılarak yeniden yapılandırılması ve 

düzenlenmesi süreci ve bunun sonucunda yeni anlamlar inşa etmedir (Bikner ve 

Ahsbahs, 2004).  Bireylerin bilgiyi özümsedikleri basamaktır. Lehtinen’e (1997) göre; 

oluşturma süreci, soyutlamanın ana basamağı olarak dikeysel yeniden düzenlenmiş 

bilgiyi içerir ve teorik düşünmeyi gerektirir. Oluşturma basamağı; kullanma ve tanıma 

eylemlerinin ardışığıdır. Oluşturma eylemi diğer iki epistemik eylemin gerçekleşmesini 

gerektirir (Dreyfus, 2007). Çünkü diğer epistemik eylemler yaşanmadan yeni bir yapıya 
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ulaşılmaz. Soyutlamanın ana basamağı olan, yeniden düzenleme ve yeniden yapılanma 

süreçleri olarak tanınan oluşturma eylemi, bireyin yeni yapı üretmek için sahip olduğu 

bilgiyi birleştiren ve tamamlayan unsurlardan oluşur (Dreyfus, 2007; Hassan ve 

Mitchelmore, 2006). Tanınan yapıların kısmi değişikliğe uğratılarak yeniden 

yapılandırılması süreci ve bunun sonucunda yeni anlamlar inşa etme yani yeni bilginin 

yapılanması oluşturma olarak ifade edilebilir (Bikner ve Ahsbahs, 2004). Bir yapının 

oluşturulması, genellikle birey tek başına bu matematiksel konu üzerinde yoğun olarak 

düşündüğünde de gerçekleşebilir (Dreyfus, Hershkowitz ve Schwarz, 2001a ve 2001b). 

Bununla birlikte, edinilen yeni kavramların pekiştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır 

ve soyutlanmış bir matematiksel nesne ancak pekişmesi halinde ancak yeni bir yapı 

olarak nitelenebilmektedir (Altun ve Memnun, 2012). Pekiştirme yapıların birbirleri ile 

ilişkilendirilmesi, yeni bir yapı oluştururken bu yapıların kullanılması ve üzerlerinde 

yoğun bir biçimde düşünülmesi halinde gerçekleşebilmektedir (Dreyfus, 2007). 

Pekiştirme eylemi, öğrencilerin iyi bildiği matematik konularını çalışırken ve aynı 

zamanda yeni soyutladıkları bir durumu, kavramı daha ileri bir soyutlama için 

kullanırken ortaya çıkabilmektedir (Dreyfus ve Tsamir, 2004). 

RBC+C modeline uygun bağlamda soyutlama yeni bir yapı için ihtiyaç, yapının 

ortaya çıkışı ve yapının pekiştirilmesi olmak üzere 3 aşamalıdır (Dreyfus, 2007). Bir 

başka ifadeyle, bu modele göre soyutlama yeni bir yapıya ihtiyaç duyulması ile başlar, 

yeni soyutlanmış bir varlığın oluşturulması ve yeni oluşturulan varlığın ileride tanıma 

ve kullanma eylemleri yoluyla sağlamlaştırılmasını yani pekiştirilmesini kapsar (Tsamir 

ve Dreyfus, 2002).  

Oluşturulan bilginin kırılgan olduğu (Hershkowitz ve ark., 2001), pekiştirilmesi 

halinde ancak birey için yeni bir yapı olarak nitelenebileceği (Monaghan ve Özmantar, 

2006) düşüncesi soyutlama sürecini tanıtmayı amaçlayan RBC modeline pekiştirme 

(consolidation) eyleminin eklenmesi ihtiyacını doğurmuş ve böylece RBC + C modeli 

meydana gelmiştir. Bu eylem olmadan soyutlama gerçekleşememektedir. Bu eylem; 

kişinin bir problem durumundaki tanıdığı yapıları, problem çözümünde kullanarak yeni 

yapılara ulaşmasıdır (Katrancı ve Altun, 2013) . Ulaşılan bu yeni yapılar ise, 

karşılaşılacak olan benzer problem durumlarında tanıma eylemindeki bilinmeyen 

yapıları ifade edecektir (Katrancı, 2010). 

Problem Durumu 

Sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik kavramını oluşturma süreçleri nasıl 

gelişmektedir? 
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Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, matematik başarı düzeyleri birbirinden farklı olan 

sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik kavramını oluşturma süreçlerini izlemek ve bilgi 

oluşturma süreçlerinden yola çıkarak gelecekteki öğretim etkinlikleri için önerilerde 

bulunmaktır. Çalışma amacına uygun olması sebebiyle, 2001’den bu yana üzerinde 

çalışmalar yapılan ve soyutlamanın bir aracı haline gelen RBC teorisi referans 

alınmıştır.  

Araştırmanın Önemi  

 Matematiğin bir soyutlama bilimi olması ve matematik kavramlarının büyük 

çoğunluğunun soyutlama sonucu elde edilmeleri de, matematik eğitiminde soyutlamayı 

içeren bilgi oluşturma sürecini anlamayı ayrıca önemli kılmaktadır (Altun ve Memnun, 

2012). Matematik eğitiminde de kullanılan bilgi oluşturma süreci araştırmacılar 

tarafından irdelenen konular arasında yer almaktadır. Bireyin bilgiyi nasıl 

yapılandırdığı, yapılandırma sürecinde nelerin etkili olduğu, ne tür koşulların 

öğrenmenin niteliğini arttırabileceği öğrenme, öğretim, bilgi oluşturma, soyutlama, 

soyutlama süreci gibi hususlar, öğrenme alanının önemli araştırma konuları haline 

gelmiştir (Altun ve Memnun, 2012).  

 Matematikte soyutlama yapmaya en uygun konulardan biri de özdeşliklerdir. 

Öğrenciler, özdeşlikler konusuyla ilk olarak 8. sınıfta karşılaşmaktadırlar. Bu aşamadan 

sonra bu konu 9. sınıfta parçalı fonksiyon kavramını öğrenmenin temellerini atmaktadır. 

Ayrıca yenilenen matematik programı ile birlikte, özdeşliklerin modelle açıklanmasının 

kazanım olarak verildiği hatırlanırsa, kullanılacak model öğrencide matematiksel bir 

kavram oluşturmalı ve öğrenci matematiği kullanarak yeni bir bilgiyi kendisi inşa 

edebilmelidir (Koylahisar, 2012). Bu çalışma öğrencilerin ilk defa sekizinci sınıfta 

karşılaştıkları özdeşlik kavramını öğrenme sürecindeki iletişimlerini, düşünme 

tekniklerini, bilgiye ulaşma çabalarını, çalışmalarını matematiksel anlamda nasıl ifade 

ettiklerini açığa çıkarması açısından önemlidir. 

Sayıltılar 

1) Araştırmada kullanılan etkinliklerin öğrencilerin bilgi oluşturma süreçlerini 

doğru biçimde yansıttığı kabul edilmektedir. 

2) Araştırmada kullanılan etkinliklerle ilgili olarak uzman görüşlerinin yeterli 

olduğu kabul edilmektedir. 

3)  Araştırmacının çalışmanın uygulanması ve yorumlanması sürecinde yansız 

davrandığı varsayılmıştır.  
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4) Çalışma grubunun uygulamalarda bütün performanslarını göstererek 

çalıştıkları varsayılmıştır. 

Sınırlılıklar 

1) Araştırma 2014-2015 Eğitim- Öğretim yılı ile sınırlıdır. 

2) Araştırma Eskişehir İli Sarıcakaya İlçesi’nde devlet okulunda sekizinci sınıfta 

okuyan öğrencilerle sınırlıdır. 

3) Örnek olay çalışması bulguları, araştırmanın gerçekleştirildiği çalışma grubu 

verileri ile sınırlıdır. 
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İlgili Alanyazın 

Cebirle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Cebir ile ilgili alanyazın tarandığında çok fazla çalışılan öğrenme alanlarından 

birisi olduğu görülmüştür. Bunun en önemli sebebi belki de cebirin kendi içinde 

barındırdığı güçlüklerdir.  

MacGregor ve Stacey (1997) araştırmalarında cebirin karmaşık gibi görünen 

yapısının aslında kolay olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin cebirsel ifadelere 

yükledikleri anlamları incelediklerinde, cebirin kendine has bir dilinin olduğunu ve bu 

nedenle öğrencilerin alfabedeki harfler ve kullanımlarıyla ilişkilendiremedikleri için 

zorlandıklarını belirtmişlerdir.  

Philipp (1992) araştırmasında harfli ifadenin yalnızca bilinmeyen olmadığını, 

değişkenlerin bazen bilinmeyen, bazen bir etiket, bazen de genelleştirilmiş sayı olarak 

kullanıldığını kavratmanın öneminden bahsetmektedir. Örneğin;  bazen bir sabit, bazen 

bir miktar, bazen de parametre gibi kullanılabileceğini, öğretmenlerin bu gibi farklı 

kullanımlara dikkat çekmeleri gerektiğini belirtmiştir.  

Wagner (1983) ve Philipp (1992) araştırmalarında özellikle öğrencilerin harfli 

ifadelere anlam yüklemede karşılaştıkları zorluklardan bahsetmişlerdir. Araştırmaların 

ortak sonucu cebirin soyut yapısı itibariyle kavramsal olarak zor anlaşılmasıdır. Harfli 

ifadelerin anlaşılmasındaki zorluğun sebebi ise cebirin ilköğretim öğrencilerinin 

zihinsel gelişim özelliklerine göre soyut bir yapıda olmasıdır.  

Wagner (1983) harfli ifadelerin kullanımını sayılar ve harfler arasındaki ilişkiye 

göre karşılaştırmıştır. Harfli ifadeler ile sayıların matematikte bir arada kullanıldığını 

ifade etmiştir. Fakat harfli ifadelerin sayılardan farkı; sayıların tek bir değeri temsil 

ederken, harfli ifadelerin birçok sayıyı temsil edebilmesidir. Üstelik sayıların yan yana 

yazımı o sayının basamak değerini gösterirken harflerin yan yana yazımı çarpma işlemi 

ile ifade edilmektedir. Sayılar önündeki işarete göre değer alırken harfler önündeki 

işarete göre değer almayabilir, “x” negatif ise “–x” in pozitif olması gibi. Harfli ifadeler 

genellikle kelimelerin kısaltması şeklinde gösterilir. (“3-e= 1” denkleminde “e”nin 

elmaların sayısını vermesi gibi). Ayrıca her ikisi de farklı içeriklerde farklı anlamlar 

kazanabilir.  

Literatürde cebirle ilgili çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin kavram 

yanılgıları ve hataları ile ilgili araştırmalara rastlanmaktadır (Akkaya ve Durmuş, 2006; 

Boz, 2004; Soylu, 2008).  
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Akkan, Çakıroğlu ve Güven (2009) altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin 

aritmetiksel ve cebirsel sözel problemlerden denklem oluşturma, verilen aritmetiksel ve 

cebirsel denklemlere uygun problemleri kurma yeterliliklerini belirlemeyi amaçlayan 

bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın sonunda; altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin 

parantez kullanımı, işlem önceliği ve problem durumundaki “katı, eksik, fazla” gibi 

ifadeleri yanlış yorumlamalarından kaynaklanan hataları sıkça tekrarladıkları ifade 

edilmiş, denklem kurmada yetersiz oldukları açıklanmıştır. 

Yenilmez ve Avcu’nun (2009) ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir 

öğrenme alanındaki başarı düzeylerini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmanın 

sonucunda, öğrencilerin eşitliğin gösterimi ve korunumu sorularında problem 

yaşamadığı ancak denklem kurma ve kurulan denklemi çözme problemlerinde zorluk 

çektikleri gözlenmiştir. 

Soylu (2008) 7. sınıflar üzerinde yaptığı çalışmasında öğrencilerin harfli 

ifadeleri yorumlamalarında düştükleri yanlışları belirlemek amacıyla öğrencilerin 

değişken kullanarak denklem yazabilme, aynı cinsteki değişkenleri belirleyip bunlarla 

işlem yapabilme, bilinen bir sayı ile değişkenin birim açısından farklılığını 

belirleyebilme ve değişkenleri kullanarak sözel bir ifadeyi denkleme 

dönüştürebilmelerine yönelik problemler yöneltmiştir. Çalışmanın sonucunda; 

öğrencilerin basit cebirsel ifadelerde değişkenleri kullanabilme, değişkenleri 

anlamlandırma ve değişkenleri belli harflerle sınırlandırma (sadece x olarak düşünme) 

gibi konularda problem yaşadıkları anlaşılmıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmının 

değişken veya değişken olarak verilen harfleri sayısal değerlerle eşleştirdikleri 

görülmüştür. 

Tuncer (2008) 8.sınıf matematik dersinde Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 

konusunun öğretiminde materyal destekli matematik öğretiminin, geleneksel öğretim 

yöntemine kıyasla öğrencilerin akademik başarılarına ve başarının kalıcılık düzeyine 

olan etkisini araştırdığı çalışmasında, materyal destekli matematik öğretimine yönelik 

etkinliklerle öğrenen öğrencilerin, geleneksel yöntemlerle öğrenim gören öğrencilerden 

daha başarılı oldukları ve öğrenilenlerin kalıcı olduğunu göstermiştir.  

Akkaya ve Durmuş (2006) 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin farklı cebirsel kavram 

yanılgılarının ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerin 

cebirdeki harfli sembolleri anlamlandıramadıkları ve bu nedenle de harfler ile 

değişkenlerle işlem yaparken zorlandıkları ifade edilmektedir. Öğrencilerin denklemleri 

algılamalarında somut modeller kullanmasının gerekliliğinden bahsetmişlerdir. Ayrıca 
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öneri olarak bilgisayar yazılımları, grafik çizer hesap makinelerinin kullanılabileceğini 

belirtmişlerdir.  

Yapılan araştırmalar incelendiğinde “bilinmeyen” ya da “değişken”e yüklenen 

anlam ve kavram yanılgıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin cebirsel 

ifadelerdeki harfli sembolleri anlamakta zorluk çekmesi bir bakıma cebir ile ilgili diğer 

kavram ve işlemleri anlamalarında zorluklara yol açması beklenmektedir.  

Songur (2006) öğrencilerin 8. sınıf matematik derslerinde harfli ifadeler ve 

denklemler konularında oyun ve bulmacalarla öğretim yönteminin akademik başarıya 

ve hatırlamaya etkisi ile oyun ve bulmacalarla öğretim yönteminin öğrencilerin 

matematik dersine karşı tutumunu nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği 

araştırmada öğrendiklerini hatırda tutmada, matematiğe ve derse karşı tutumlarında ve 

başarı düzeylerinde olumlu ve anlamlı bir katkı yaptığı sonucuna ulaşmıştır.  

Ersoy ve Erbaş (2005) tarafından yapılan bir çalışmanın elde edilen sonuçları, 

öğrencilerin cebir konularını öğrenmede birtakım güçlükleri olduğunu göstermiş ve bu 

durumun da öğrencilerin özellikle eşitlik ve değişken kavramlarına ilişkin birtakım 

kavram yanılgılarının olabileceği ifade edilmiştir.  

Nitekim Işık, Albayrak ve İpek (2005) yaptıkları araştırmada ülkemizde 

matematik öğretiminde bilgilerin öğrencilere hazır basmakalıplar halinde verildiğini, 

sınav merkezli bir eğitim sisteminin matematiğin günlük hayattan soyutlanarak ezbere 

bir mantıkla öğretilmesi ve öğrenilmesine yol açtığını belirtilmiştir. Öğrencilerin 

tanımları ezberleme yolu ile bildikleri için tanıma düzeyinden ziyade hatırlama 

düzeyinde kaldıkları belirtmektedirler. Özellikle cebirin temel kavramlarına 

yükledikleri anlam son derece önemlidir. İlköğretim düzeyinde ezbere kalan bir kavram 

lise veya daha ileri düzey matematik bilgileri için temel oluşturmaktan uzakta 

kalacaktır. Ayrıca kavramların diğer kavramlarla bağlantısı kurulamayacağı için 

matematik sebepleri anlaşılmadan formüller yığını şeklinde bir ders olarak kalacaktır. 

Bu açıdan kavramlar matematiksel bilginin kurulması için son derece önemlidir.  Bu 

amaçla öğretmen adaylarına yöneltilen “denklem nedir?” sorusuna karşılık öğretmen 

adaylarının %43 gibi büyük bir kısmı “Bilinmeyenler üzerinde kurulan bağıntı, eşitlik, 

ifade, ilişki” şeklinde cevaplar vermişlerdir. Aynı soru çoktan olarak sorulduğında 

“problemin matematiksel yazılımı” şeklindeki şıkkı işaretlemeleri denklem kavramını 

tanıyamamış olmalarına rağmen hatırladıklarını göstermiştir. Özellikle özdeşliklerle 

ilgili bir başka soruda ise özdeşliğin tanımını yapamamalarına rağmen çoktan seçmeli 

bir sınavda doğru işaretleme eğiliminde oldukları gözlenmiştir. Temel kavramlar 



23 
 

konusunda eksiklerinin bilginin özümsenip analiz edilmeden ezberleme yoluna 

gidilmesi, ayrıca cebirsel denklemler açısından temel kavram niteliğinde olan sorularda 

kavram yanılgılarının olması hizmet öncesi eğitimin yetersizliğini gösterdiği sonucuna 

varmışlardır. Öğretmen adayları üzerinde incelenmeye çalışılan denklem, eşitlik gibi 

kavramların algılanışında oluşan yanlış ve yanılgıların en temel sebebi ilköğretim 

çağında sadece denklem çözümlerinin ezbere dayandırılıp, öğrencinin zihninde 

anlamlandırmadan problem çözümüne geçilmesidir.  

Knuth ve arkadaşları (2005), ortaokul öğrencilerinin eşitlik ve değişken cebirsel 

fikirlerini ve bu iki fikrin kullanımını gerektiren problemlerdeki performansları ile 

aralarındaki ilişkileri anlamayı amaçlayan bir çalışma yapmışlardır. Çalışmanın 

sonucunda, işlemsel anlamda altıncı sınıf öğrencilerinden bazılarının eşittir işaretini 

sonuçtan bir önce yazılan bir işaret olarak düşündüklerini, sekizinci sınıf öğrencilerinin 

bir kısmının ise eşittir işaretinden sonra sonucun yazılması gerektiğini düşündüklerini, 

ilişkisel anlamda ise altıncı sınıf öğrencilerinin eşittir işaretinin sol tarafı ile sağ 

tarafındaki sayıların birbirine eşit olduklarını düşündüklerini açıklamışlardır.  

Baki ve Kartal’a (2004) göre işlemsel bilgiye sahip bir öğrenci problemde 

verilen bilgileri cebirsel olarak ilişkilendirebilir, bu ilişkiyi yansıtan sembolik ifadeleri 

kullanarak doğru denklem kurabilir, denklemi geçerli işlem basamaklarını yürüterek 

çözebilir. Lise öğrencilerinin cebirsel bilgilerinin doğasını değerlendirdikleri 

araştırmada öğrencilerin yarısından fazlasında işlem yürütme becerisi olarak 

yetersizlikleri ortaya konulmuştur. Kavramsal bilginin ise işlemler arasındaki ilişkileri 

görebilmek ve onları ilişkilendirebilmek olarak tanımlandığı araştırmadan elde edilen 

sonuçlara göre cebir bilgisi içeren kavramlar hakkında yüksek bir oranda kavram 

yanılgısına sahip olduklarını ayrıca cebirin temeli olarak görülen sayılar konusunda da 

öğrencilerin kavramları anlamlandıramadıkları ortaya çıkmıştır.  

Dede (2004) tarafından 14-15 yaşındaki öğrencilerin değişken kavramını anlama 

düzeyleri ortaya koyulmaya çalışılmış ve verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin 

bilinmeyen içeren sözel problemleri denklem olarak yazmada zorlandıkları 

açıklanmıştır. Öğrencilerin değişken kavramının genelleme yapmadaki rolünün ve 

öneminin farkında olmadıkları, değişkenin matematiğin alt bilim dallarındaki temsil 

yeteneğini bilmedikleri, matematikte daha önceden öğrendikleri bilgileri yanlış temsil 

ettikleri, aritmetik işlem bilgilerinde eksikliklerinin olduğu ve değişken kavramıyla 

işlem yapabilme yetersizliklerinin olduğu tespit edilmiştir. 
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Dede, Yalın ve Argün (2002) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda, 

sekizinci sınıf öğrencilerinin değişken kavramının anlamını bilmediklerini ve bu 

kavramın ne işe yaradığını anlamadıklarını görülmüştür. Öğrencilerin veri tabloları, 

örüntüler ve bunlar arasındaki ilişkileri görmede ve anlamada oldukça zorlandıkları 

tespit edilmiştir.  

Johnson ve Alibali (1999), öğrencilerin matematiksel denklik/eşitlik hakkındaki 

kavramsal anlamaları ile sözel problemlerin/eşitlik gerektiren problemlerin çözümü için 

gerekli işlemler arasındaki ilişkileri araştırmış ve ileri sınıflarda eşit işaretinin bir 

eylemsel sembol olarak görülüp görülmediğini incelemişlerdir. Bu bağlamda, eşitlik 

kavramı ve eşitlik kavramı için doğru işlemlerin gerçekleştirilmesine odaklı olarak 

gerçekleştirilen eğitim öncesinde ve sonrasında dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin 

işlemsel ve kavramsal bilgilerini değerlendirmişlerdir. Beşinci ve altıncı sınıftaki 

öğrencilerin çoğunun eşittir işaretinin anlamını bilmedikleri ve eşitliklerin yapısını tam 

olarak kavrayamadıklarını açıklamışlardır.  

Özdeşlikle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Özer ve Şan (2013) 8. sınıf öğrencilerinin‚ özdeşlikler konusu erişilerine 

görselleştirmenin etkisinin incelendiği çalışmada, görselleştirilmiş matematik öğretimi 

kullanılarak öğrenim gören deney grubu öğrencilerinin‚ özdeşlikler konusunu 

öğrenmede var olan öğretim yöntemiyle öğrenim gören kontrol grubu öğrencilerinden 

daha başarılı oldukları sonucuna varmışlardır.  

 Koylahisar (2012) 8. sınıf öğrencilerinin özdeşlikleri origami ile modelleme 

becerilerini incelediği çalışmada özdeşliklerin modellemesine dair eksik hatta çoğu 

zaman kullanılmayan modellerin origami ile işlenen ders sonrasında farklılaştığı 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle ilk başta cebir-geometri ilişkisini kuramayan 

öğrenciler origami ile farklı bir bakış açısı geliştirmişlerdir. Çalışma sonrasında ayrıca 

cebir geometri ilişkisinin kurulması ile öğrenci bilgiyi kendi zihninde daha anlamlı hale 

getirmeyi başarmıştır.  

Akın ve Pesen (2010) özdeşlik konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme 

yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkilerini belirlemeye çalıştıkları araştırma sonucunda 

özdeşliklerin öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin hem 

başarısına hem de hatırda tutma düzeyine olumlu etki yaptığını belirtmişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre akademik başarıyı artırma ve matematiğe karşı tutumda 

materyal kullanımının olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bir diğer önemli husus 

ise; özdeşlikleri açıklarken kullanılan geometrik modellerdir. Öğrencinin özdeşliklerin 
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açıklanmasında kullanılan modelleri anlayabilmesinin ön koşulu geometrinin temel 

şekil ve kavramlarını doğru algılayabilmesidir. 

Şan (2008) sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlikler konusunun erişilerine 

görselleştirmenin etkisini incelediği araştırmada matematik dersinde görselleştirmenin 

başarıyı artırdığı ve var olan öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu sonucuna 

ulaşmıştır.  

Yenilmez ve Şan (2008) dokuzuncu sınıfa devam eden öğrencilerin özdeşliklerin 

görsel modellerini tanıma düzeylerini ve bu düzeylerin cinsiyet, matematik başarısı, 

geometrik şekillere karşı ilgi düzeyi ve matematik tutumu değişkenleri açısından 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yaptıkları araştırmada; özdeşliklerin 

görsel modellerini tanımadaki başarının geometri şekillerine ilgi düzeyi ile doğru 

orantılı olarak değiştiği sonucuna ulaşmışlardır. Söz konusu çalışmada dokuzuncu sınıf 

öğrencilerinin özdeşliklerin geometrik yorumlarını tanıma düzeylerinin düşük olduğu ve 

görselleştirilmeye okullarda daha çok önem verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

Akın (2007) özdeşliklerin öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının 

öğrenme ürünlerine etkilerini incelediği araştırmada çeşitli materyaller ile küçük gruplar 

ile ders işlemiştir. Elde ettiği bulgulara göre yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının, 

geleneksel öğretim yöntemine göre matematik öğretiminde akademik başarıyı 

arttırmada daha etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Aynı zamanda deney grubu 

öğrencilerinin özdeşliklerin öğretimi esnasında somut materyallerle aktif öğrenmenin 

içinde olduğu ve deneyimlerinin ön görülen bilgileri hatırda tutma düzeylerine olumlu 

etki yaptığı gözlenmiştir.  

Soyutlama ve RBC+C Modeliyle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Soyutlamayı gözlenebilir eylemlerle incelemeyi amaç edinen RBC model 

üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 

Yeşildere ve Türnüklü (2008), örnek olay metodu kullandıkları araştırmalarında 

farklı matematiksel güce sahip öğrencilerin matematiksel düşünme ve bilgi oluşturma 

süreçlerinde bir takım farklılıkların olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Altun ve Yılmaz (2008), örnek olay yöntemini uyguladıkları çalışmada, 

öğrencilerin kendilerine verilen ilk problemde oluşturdukları bilgiyi, sonrakilerde de 

kullandıklarını ayrıca, fonksiyonların öğretiminde çevresel olay ve problemlerin 

kullanılmasının soyutlamaya olan katkısını ortaya koymuşlardır.  
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Dooley (2007), araştırmasında ilköğretim düzeyinde matematiksel bilginin 

oluşturulması sürecinin analizinde RBC soyutlama teorisinin kullanışlı bir araç 

olabileceğini belirtmiştir.   

Dreyfus (2007) çalışmasında daha önceden öğrenilmiş olan x.(x+6) ifadesinden 

yola çıkarak (x+2).(x+8) cebirsel ifadesinin bilgi oluşum sürecini incelemiştir. 

Çalışmada epistemik eylemlerin özel yöntemlerle birbiri içine yuvalanmış şekilde 

ortaya çıktığını gözlemlemiş ve bu eylemlerin bazen sıralı, bazen biri diğerinin 

tamamlayıcısı, uzantısı veya birbirine paralel eylemler şeklinde olabileceklerini 

belirtmiştir.  

Hershkowitz, Hadas, Dreyfus ve Schwarz (2007), bilgi oluşumu ve onun 

pekiştirilmesi sürecinin analizini yapmak için TKO+P (RBC+C) modelini kullandıkları 

çalışmanın amacı, iş birliğiyle oluşturulan bilgi sürecini TKO+P modeliyle tanımlanan 

epistemik eylemlere dayandırarak açıklamaktır. Çalışmada olasılık konusu, bireysel, 

küçük grup tartışması ve sınıf tartışması şeklinde işlenmiştir. Araştırmacı, grup 

çalışmalarının yapıldığı derslere katılarak gözlemler yapıp dersi videoya kaydetmiştir. 

Çalışmada TKO+P modelinin etkinliklerdeki soyutlama sürecinin analizinde 

kullanılabilecek bir araç olduğunu tespit etmişlerdir. 

Özmantar ve Monaghan (2007) mutlak değer lineer fonksiyonunu ( y = |f (x)| ) 

konu alan deneysel bir çalışmada soyutlama sürecini incelemişlerdir. Bu çalışmada, 

soyutlama süreci ile ilgili olarak; 

(i) insan ve maddenin aracılığı, 

(ii) matematiksel yorumlama için öğretmen yardımı veya yönlendirmesi, 

(iii) öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun diyalektik ortam 

(iv) soyutlanacak bir şeyin varlığı olmak üzere dört önemli bileşen ortaya koymuşlardır. 

Dreyfus, Hadas, Hershkowitz ve Schwarz (2006) tarafından yapılan çalışmada 

oluşturma ve pekiştirme süreçlerinin iç içe geçtiğini ve pekiştirmenin yeni bir yapının 

oluşum sürecinde gerçekleştiğini varsayarak ve bu iddialarını destekleyen bilgileri 

sunmuşlardır. Bu neticeyle çalışmada, olasılık konusu ile ilgili beş sınıf gözlenmiş ve 

altı çift öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Veriler, üç kız öğrencinin oluşturduğu grup 

şeklinde yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin eski 

yapıyı kullanarak yeni yapının oluşturulmasında, o yapıyı pekiştirdiklerini tespit 

etmişlerdir. 

Hershkowitz, Hadas ve Dreyfus (2006) çalışmalarında bireylerin grup olarak 

ortak bilgiyi oluşturması ve pekiştirmesi süreçlerini incelemişlerdir. Bu süreçleri 
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incelemek amacıyla, sınıf içinde üç kişiden oluşan bir grup seçilmiş ve çalışma 

yaptıkları grubun ortak bilgi tabanı paylaşımını oluşturduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Çalışmada bireysel farklılıkların bilincinde olarak bir öğrenciden diğerine olan bilgi 

akışı, bireyler arasındaki etkileşim gibi hususlara da dikkat edilmiştir. Ayrıca RBC 

modelinin geçerliğini ve soyutlama sürecini tanımlamadaki kullanışlılığına vurgu 

yapmışlardır. 

Monaghan ve Özmantar (2006) yürüttükleri nitel bir çalışmada y = f (x), y = f ( 

|x| ), y = |f (x)| ve y = |f ( |x| )| fonksiyonları üzerinde, birinden yararlanarak diğerini 

oluşturma sürecini incelemişlerdir. Gerçekleştirdikleri çalışma sonunda soyutlanmış bir 

matematiksel nesnenin kırılgan olduğunu ve pekiştirmenin önemine vurgu yapmışlardır.  

Dooley (2007), tarafından yapılan araştırmada üst düzey matematiksel fikirleri 

analiz etmek sebebiyle kullanılan RBC modelinin faydalı bir araç olduğu ortaya 

konulmuştur. Büyük bir öğrenci grubunun oluşturacağı bilgilerin karmaşık bir yapıda 

ortaya çıkma varsayımından hareketle bilgi oluşturma süreci üzerine çalışmanın 

zorluklarına dikkat çekmiştir.  

Yeşildere (2006) 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme sırasındaki 

soyutlama sürecinin matematiksel güce göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

incelemişlerdir. Çalışmada yüksek matematiksel güce sahip öğrencilerin, düşük olanlara 

göre soyutlama sürecinde tanıma, kullanma ve oluşturma eylemlerinde daha başarılı 

oldukları sonucuna varılmıştır. 

Özmantar (2005) tarafından gerçekleştirilen çalışmada mutlak değer lineer 

fonksiyonları ile ilgili iki öğrencinin bilgi oluşturma sürecindeki diyalogları 

incelenmiştir.  Öğrencilerden öğrenme etkinlikleri üzerinde birlikte ve işbirliği halinde 

çalışmaları istenmiştir.  Verilen etkinliği ortak bir çalışma olacak şekilde tamamlamaları 

ve yeni bir metot geliştirmeleri beklenmiştir. Fakat amaçlanan işbirliğinin 

gerçekleştirilmesi yetersiz kalmış ve öğrencilerin çalışmaları yanlış bir metot 

geliştirmeleri ile sonlanmıştır.  

Dreyfus ve Tsamir (2004) sonsuz kümelerin karşılaştırılması hakkında bir 

öğrenci ile yaptıkları çalışmada pekiştirmeyi; öğrencide soyutlanan kavramın git gide 

daha da basit bir olgu haline gelmesine kolaylık sağlayan bir süreç olarak ele 

almışlardır. Onlar bir yapının pekiştirilmiş olmasını şu oluşumlara göre 

değerlendirmektedirler: ivedilik, kanıt, güven, esneklik ve farkındalık. Oluşturma 

eylemi bu güne kadar (Bikner ve Ahsbahs, 2004; Dreyfus, Hershkowitz ve Schwarz, 

2001; HSD, 2001; Kidron ve Dreyfus, 2004; Ozmantar ve Roper, 2004; Schwarz, 
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Dreyfus, Hadas ve Hershkowitz, 2004; Stehlikova, 2003; Tabach, 2001; Tsamir ve 

Dreyfus, 2002;Williams, 2002, 2003, 2004;Wood ve McNeal, 2003) gibi birçok bilim 

adamı tarafından incelenmiş olmasına rağmen pekiştirme çok az sayıda bilim adamı 

(Monaghan ve Özmantar, 2004; Tabach ve Hershkowitz, 2002; Tabach, Hershkowitz, 

ve Schwarz, 2001) tarafından incelenmiştir (Dreyfus ve Tsamir 2004). 

RBC modelini temel alan birçok araştırma pekiştirme sürecini bağımsız olarak 

ele almaktadır (Dreyfus ve Tsamir, 2004; Monaghan ve Özmantar, 2004, Tabach ve 

Hershkowitz, 2002; Tabach, Hershkowitz ve Schwarz, 2006). Örneğin Dreyfus and 

Tsamir (2004) pekiştirmenin kendine güven duygusuyla uyanıklık, esneklik gibi 

psikolojik ve karakteristik yollarla tanımlanabileceği sonucuna varmışlardır.  

Özmantar (2004), çalışmasında soyutlamanın gözlenebilen dört parametresi 

olarak, kavramsal çatı, öğrenci, işlemler ve hedefleri belirtmiş ve soyutlamanın bu dört 

parametrenin dinamik ve diyalektik etkileşimi ile ortaya çıktığını ifade etmiştir.  

Dreyfus ve Tsamir (2001) çalışmalarını bir öğrenci ile yapmışlar ve 

pekiştirmenin içinde soyutlamayı barındırdığını, ayrıca pekiştirmeyi soyutlananın 

ilerleyen aktivitelerde öğrenciye daha fark edilir gelmesinde katkıda bulunan önemli bir 

işlem olarak görmüşlerdir (Monaghan ve Özmantar 2006). Hershkowitz, Schwarz ve 

Dreyfus’un (2001) tek bir öğrenci ile yaptığı çalışmadan sonra Dreyfus, Hershkowitz ve 

Schwarz (2001) ikinci çalışmada iki öğrenci arasındaki etkileşimi analiz ederek grup 

içindeki her bireyin bilgiyi nasıl oluşturduklarını incelemişlerdir. Sonuçta RBC modeli 

yine soyutlama sürecini tasvir etmede geçerli bir model olarak görülmüştür 

(Hershkowitz ve ark., 2006). Hershkowitz, Schwarz, Dreyfus (2001) ve Dreyfus, 

Hershkowitz ve Schwarz (2001) soyutlamanın sonuçlarından ve pekiştirilmesinden 

ziyade tanıma ve kullanma aşamaları üzerinde yoğunlaşmışlardır.  

Hershkowitz ve arkadaşları (2001) dokuzuncu sınıfa giden bir öğrenci ile 

yaptıkları ve soyutlama sürecinin bir analizini amaçlayan çalışmalarında, soyutlamanın 

problem çözme esnasında oluştuğu düşüncesini ileri sürmüşlerdir. 

Tabach, Hershkowitz ve Schwarz (2001), Tabach ve Hershkowitz (2002) 

bilginin oluşumu ve pekiştirilmesi üzerine çalışmalarda bulunmuşlardır. Bilgi 

oluşturulduktan sonra pekiştirmenin gerekliliği ve önemi hakkında özellikle 

durmuşlardır (Tabach ve ark., 2006). Bilginin oluşumundan sonraki pekiştirme 

işleminin gerekliliği ve önemine değinmişlerdir fakat pekiştirme sürecini analiz 

etmemişlerdir (Monaghan ve Özmantar 2004).  
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MacGregor ve Stacey (1997) tarafından yapılan çalışmada hiç cebir görmemiş 

yedinci sınıf öğrencilerinin harfleri ve cebirsel ifadeleri nasıl algıladıkları ilk olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra bu öğrenciler onuncu sınıfa gelene kadar izlenmiş ve bu 

süreçte her yıl sekiz hafta boyunca cebir konuları ile ilgili ön test ve son test çalışması 

yapılmış ve öğrencilerin harfleri ve cebirsel ifadeleri algılamalarının nasıl değiştiğini 

anlamak için görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin cebir 

konularını öğrenmeden önce harfleri bildikleri, sembollerle benzeşim kurarak 

anlamlandırmaya çalıştıkları, öğretme yaklaşımlarının bir kısmının öğrencilerde yanlış 

anlamalara neden olduğu açıklanmıştır. 
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Yöntem 

Araştırma Deseni 

 Araştırmada, sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik kavramını oluşturma 

süreçlerinin incelenmesi için nitel araştırma modellerinden durum çalışması 

kullanılmıştır.  Genellikle durum çalışması ‘neden’ veya ‘nasıl’ sorularına cevap 

arandığında tercih edilen yöntem olup bazı gerçek hayata ilişkin içeriklerde güncel 

fenomenlere odaklanıldığında kullanılmaktadır (Yin, 2003).  

Çalışma Grubu 

Araştırmada 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesine 

bağlı bir devlet okulunda eğitim öğretim gören sekizinci sınıf A, B ve C şubelerinden 

toplam 7 kız, 5 erkek öğrenci ile çalışılmıştır. Bu öğrencilerden üç kız öğrenci ile ise; 

pilot uygulamada çalışılmıştır. Durum çalışması katılımcıları, yedinci sınıf yılsonu 

matematik dersi not ortalaması ve matematik derslerine giren matematik 

öğretmenlerinin görüşleri alınarak seçilmiştir. Bu kriterlere göre matematik ders başarısı 

yönünden 3 zayıf, 3 orta ve 3 iyi öğrenci seçilmiştir. Pilot uygulama için, matematik 

ders başarısı yönünden 1 zayıf, 1 orta ve 1 iyi öğrenci seçilmiştir. Gruplar başarı 

düzeylerine göre zayıf, orta ve iyi olmak üzere oluşturulmuştur. Katılımcılar, amaçlı 

örneklemenin maksimum çeşitlilik yöntemine göre belirlenmiştir. Uygun kriterlere göre 

oluşturulan çalışma grubuna ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1  

Pilot Uygulamaya Katılan Öğrenci Gruplarına İlişkin Bilgiler 
Başarı Düzeyi Adı Katılımcı Adları 

Düşük Ö1 

Orta Ö2 

İyi Ö3 

Toplam 3  3 
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Tablo 2 

Araştırmaya Katılan Öğrenci Gruplarına İlişkin Bilgiler 
Başarı Düzeyi Adı Katılımcı Adları 

Düşük Ö4, Ö5, Ö6 

Orta Ö7, Ö8, Ö9 

İyi Ö10, Ö11, Ö12 

Toplam 3  9 

 

Veri Toplama Aracı  

 Durum çalışması yönteminin veri toplama teknikleri; belgeler, arşivsel kayıtlar, 

görüşmeler, doğrudan gözlem ve fiziksel katılımdır. Bunların dışında ise; görüntüler, 

fotoğraflar, belgeseller, filmler, video kayıtları ve gerçek yaşam öyküleri ile de veri 

toplanabilmektedir. Çalışmada ne kadar çok teknik kullanılırsa çalışma o kadar başarılı 

ve yansız olmaktadır. Bu araştırmada kullanılan veri toplama araçları ise; katılımcıların 

etkinliklerde verdikleri yazılı dokümanlar, araştırmacının aldığı notlar ve video 

kayıtlarıdır.  

Verilerin Toplanması 

 Sekizinci sınıf öğrencilerinin özdeşlik kavramını oluşturma süreçlerinin 

incelenmesi amacıyla üç farklı etkinlik hazırlanmıştır. Hazırlanan etkinlikler alan 

eğitimi uzmanları tarafından incelenerek ve pilot uygulamada kullanılarak, geçerlik ve 

güvenirlik sağlanmıştır. Çalışma esnasında video kayıt tekniği de kullanılarak 

katılımcıların uygulama esnasında gözlemlenemeyen davranışlarını inceleme fırsatı da 

bulunmuştur. 

Uygulama Süreci 

 Hazırlanan üç farklı etkinlik alan eğitimi uzmanları tarafından incelenerek ve 

daha sonra pilot uygulamada kullanılarak geliştirilmiştir. Pilot uygulamada başarı 

düzeyleri düşük, orta ve iyi olan birer öğrenci ile çalışılmıştır.  

 Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen 1. etkinlik 

 Yakın bir arkadaşınıza kendi yaptığınız kutunun dış yüzeyini desenli kağıtlarla 

kaplayarak hediye etmek istiyorsunuz. Bunun için desenli kağıt satın almak istediniz. Satıcı 

ise çok pahalı olması sebebiyle istediğiniz kağıtlardan sadece kare kağıt kesip 

verebileceğini söylüyor. Ayrıca satın alacağımız karenin alanının matematiksel denklemini 

oluşturmamız halinde indirim uygulayacağını söylüyor. Bu koşullar altında en uygun 

alışverişi nasıl yapabiliriz? ((x-y)2 özdeşliğini oluşturma) 
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 Şekil 3: Origami ile kutu yapımı (Koylahisar, 2012). 

 Etkinlikte istenen model, origami yardımıyla kutu yapılarak ve daha sonra bu 

kutunun tekrar açılarak bıraktığı katlama izleri yardımıyla oluşturulmaktadır. Kutu 

yapımındaki aşama şekiller üzerinde, araştırmacı tarafından açıklanmıştır. Kutu yapım 

aşaması ve problem durumunda nerelerin kullanılması gerektiğinin katılımcı tarafından 

anlaşılması yaklaşık olarak otuz dakika sürmüştür. İlk etkinlikte verilen origami ile kutu 
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yapımı aşamasının katılımcılar tarafından oluşturulması etkinlik sürecinden çıkarılarak 

aşağıdaki şekil katılımcılara hazır olarak verilmiştir. 

  
 Şekil 4: (x-y)2 özdeşliğini oluşturmak için katılımcılara hazır olarak sunulan şekil. 

 Bu etkinlik katılımcı gruplar tarafından ortalama yirmi üç dakikada 

tamamlanmıştır. Ayrıca Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen bu etkinlik öğrenciyi sürece 

adapte olması adına olumsuz etkilemiştir. Bu sebeple Ö1 adlı öğrenciden sonra çalışılan 

tüm çalışma grubu katılımcılarıyla bu etkinlik, ikinci etkinlik olarak çalışılmıştır. Yani 

bundan sonraki süreçte bu etkinlik ikinci etkinlik olurken; Ö1 adlı öğrenci ile çalışılan 

son etkinlik ise içerisinde sayısal hesaplamalar içermesi sebebiyle ilk etkinlik olarak 

çalışılmıştır. 

 Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen 2. etkinlik 

 Yakın bir arkadaşınıza kendi yaptığınız kutunun dış yüzeyini desenli kağıtlarla 

kaplayarak hediye etmek istiyorsunuz. Bunun için desenli kağıt satın almak istediniz. 

Satıcı ise çok pahalı olması sebebiyle istediğiniz kağıtlardan sadece kare kağıt kesip 

verebileceğini söylüyor. Bu kare kağıdı keserken tam köşesinden kare şeklinde bir 

parçayı yanlışlıkla kesiyor ve satın alacağımız bu şeklin alanının matematiksel 

denklemini oluşturmamız halinde indirim uygulayacağını söylüyor. Bu koşullar altında 

en uygun alışverişi nasıl yapabiliriz? (x2-y2 özdeşliğini oluşturma.) 

 Bu etkinlik ise bir önceki etkinlikteki gibi origami ile kutu yapımı gerektiren bir 

etkinlikti; fakat bu sürecin uzun olması, etkinliği özdeşlik oluşturma sürecinden 

uzaklaştırdığı için origami ile kutu yapımı süreci atlanarak bunun yerine kutu yapımı 

sürecinde oluşturulan şekil katılımcılara hazır olarak sunulmuştur. 
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 Şekil 5: x2-y2 özdeşliğini oluşturmak için katılımcılara hazır olarak sunulan şekil. 

 Bu etkinlik katılımcı gruplar tarafından ortalama on yedi dakikada 

tamamlanmıştır. Ayrıca Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen bu etkinlik en kısa sürede ve 

pratik şekilde çözüme ulaşması sebebiyle; Ö1 adlı öğrenciden sonra çalışılan tüm 

çalışma grubu katılımcılarıyla bu etkinlik, son etkinlik olarak çalışılmıştır.  

 Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen 3. etkinlik  

        
 Şekil 6: Sınıfın bir duvarının görünüşü 

 Yukarıdaki şekilde görülen 4x5 m2 lik duvarın ortasındaki A noktasından 

başlamak üzere zıt yönlere doğru iki tur yürüyen iki karıncadan biri 120 cm, diğeri 50 

cm yol alıyor. Bu karıncalar, her bir dakika sonunda sola doğru 900 lik açı ile dönerek A 

noktasına geldiklerinde bir tur yapmış oluyorlar. Her iki karınca geldikleri istikamet 

doğrultusunda tekrar yollarına devam ederken ikinci turun her bir dakikası sonunda 

karşılıklı olarak hızlarını değiştirerek A noktasına geldiklerinde ikinci turu tamamlamış 

oluyorlar. 

 Yukarıda verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki açık uçlu soruların 

yanıtlarını sayfayı çevirerek kağıdın arka yüzüne yazınız. 
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i. Birinci tur sonunda ortaya çıkan geometrik şeklin alanlarını hesaplayınız. 

ii. İki tur sonunda her iki karıncanın yapmış oldukları hareketlerden ortaya çıkan 

geometrik şekli çiziniz. 

iii. İki tur sonunda her iki elde edilen geometrik şekillerin her birinin alanlarını hem 

sayısal hem de x ve y cinsinden hesaplayınız. 

iv. Karıncaların iki tur sonunda oluşturdukları geometrik şekillerin toplam alanını 

hem sayısal hem de x ve y cinsinden hesaplayınız. 

 Etkinlik yukarıdaki gibi çalışma yaprağı şeklinde katılımcılara hazır olarak 

verilmiş ve süreci madde madde okuyarak yapım aşamasına geçmeleri istenmiştir. Bu 

süreçte karıncaların almaları gereken 50 cm ve 120 cm A4 kâğıdına çizilemeyecek 

kadar uzun olduğundan bu uzunluklar 5 cm ve 12 cm olacak şekilde düzeltilmiştir. 

 Etkilik katılımcılar tarafından ortalama yirmi dokuz dakikada tamamlanmıştır. 

Ayrıca Ö1 adlı öğrenci ile çalışılan bu son etkinlik ise içerisinde sayısal hesaplamalar 

içermesi sebebiyle bundan sonraki süreçte ilk etkinlik olarak çalışılmıştır. 

 Ö1 adlı öğrenciden sonraki katılımcılarla ilk etkinlik olarak çalışılan uygulama 

öğle arasında kütüphanede sessiz bir ortamda gerçekleştirilirken; ikinci etkinlik ise bir 

sonraki gün öğleden önceki derslerin birinden öğretmenlerden izin alınarak yine 

kütüphanede sessiz bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Son etkinlik ise; ikinci etkinlik ile 

aynı gün; fakat öğleden sonraki derslerin birinden öğretmenlerden izin alınarak yine 

kütüphanede sessiz bir ortamda uygulanmıştır.   

Verilerin Analizi  

Çalışma grubu ile gerçekleştirilen etkinliklerin video kayıtları yazılı metne 

çevrilmiştir. Verilerde kullanılan, videodan dönüştürülen metinler de sunulmuştur. Bu 

kaynaklardan elde edilen verilerden faydalanılarak öğrencilerin bilgi oluşturma 

süreçlerinin betimsel analizi yapılmıştır. Ancak yapılan analizin derinliğine göre veri 

analizini iki grupta incelemek mümkündür; betimsel analiz ve içerik analizi (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008). Bununla birlikte, elde edilen veriler arasında neden-sonuç ilişkileri 

incelenerek bu süreçte meydana gelen soyutlamaların ortaya çıkarılabilmesi 

hedeflendiği için betimsel analize ihtiyaç duyulmuştur. Bu bilişsel analiz sürecinde 

öğrencilerin bilgi oluşturma süreçlerini incelemede RBC+C modeli analitik araç olarak 

kullanılmıştır. Çalışmada başarı seviyelerine göre oluşturulan üç kişilik gruplarca, 

çalışmada bulunan öğrencilerin verileri tanıma, kullanma, oluşturma ve pekiştirme 

eylemleri özelliklerine göre incelenmiştir.  
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Çalışmanın Geçerlik ve Güvenirliği 

 Hazırlanan etkinlikler alan eğitimi uzmanları tarafından incelenmiştir, geçerlik 

ve güvenirliği sağlanmıştır. Guba ve Lincoln (1989) inandırıcılık ifadesi ile iç geçerliği, 

aktarılabilirlik ifadesi ile dış geçerliği, güvenirlik ile güvenirliği, teyit edilebilirlik ile 

tarafsızlığı eşdeğer görmektedir (Yeşildere ve Türnüklü 2008). Çalışma süresince 

meydana gelen uzun süreli etkileşim, çeşitli veri araçları ile veri toplama ve etkinliklerin 

alan eğitimi uzmanları tarafından incelemesi ile iç geçerlik sağlanmıştır. Çalışmada 

öğrencilerin bilgi oluşturma süreçleri matematiksel başarı düzeyi düşük, orta ve iyi olan 

öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde oluşturulan çoklu durum deseninin 

araştırmanın aktarılabilirliği (dış geçerliği) sağladığı düşünülmektedir (Ayanoğlu, 

2012). Çalışmada güvenirlik ise; çalışma sonrasında video kayıtları, gözlem notları 

farklı iki alan eğitimi uzmanı tarafından yorumlanmış ve yorumların birbirleri ve 

araştırmacı yorumları ile tutarlı olduğu görülmüştür.   

Araştırmacının Rolü  

 Örnek olay çalışmasını gerçekleştirecek olan araştırmacı aşağıdaki becerilere 

sahip olmalıdır (Yin, 1994b, s.56; Yeşildere, 2006): 

 • İyi soru sorabilmeli ve cevapları yorumlayabilmelidir. 

 • İyi bir dinleyici olmalıdır ve önyargılarını ve ideolojisini yansıtmamalıdır. 

 • Yeni karşılaştığı durumları bir tehdit değil fırsat olarak görmesini sağlayacak 

ölçüde esnek olmalıdır. 

 • Çalışılan konu hakkında sağlam bir kavrayışa sahip olmalıdır. 

 • Tarafsız olmalıdır. 

Yıldırım ve Şimşek (2008) ise araştırmacının rolünü; nitel araştırmacı bizzat 

alanda zaman harcayan, deneklerle doğrudan iletişime geçen ve gerektiğinde deneklerin 

deneyimlerini yaşayan, alanda kazandığı perspektifi ve deneyimleri toplanan verilerin 

analizinde kullanan kişi olarak tanımlamaktadır.  
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Bulgular ve Yorumlar 

 Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgular ve ulaşılan bulguların 

değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bulgular pilot uygulama ve araştırma uygulaması 

olmak üzere iki başlıkta sunulmuştur. Çalışma grubu yedinci sınıf yılsonu matematik 

ders notları ve öğretmen görüşlerine göre üç grup olacak şekilde seçilmiştir. Pilot 

uygulamada 3, araştırma uygulamasında 9 katılımcı ile çalışılmıştır. Çalışma grubuyla 3 

farklı etkinlik üzerine çalışılmıştır. Öncelikle pilot uygulama bulgularına yer verilmiştir. 

Pilot Uygulama ve Sonuçları 

1. Etkinlik ve sonuçları ((x+y)2 özdeşliğini oluşturma.) 

 Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Ö1: Bu tarafa 120 cm, öbür tarafa 50 cm. 900 döndüğünde o zaman böyleyse 

öbür tarafa dönecekler. 900 dönerek 1 tur yapıyorlar.  

 Ö1: Dakikada 120 cm. (Cetvelde 120 cm e gitmeye çalışılmıştır.) 

 Araştırmacı: Yaklaşık olarak çizelim biz. O 120 cm’i 12 cm alabiliriz. 

 Etkinlikte 120 cm ve 50 cm olan uzunluklar bundan sonraki süreçte çizilebilir 

uzunluklar olması adına 12 cm ve 5 cm olarak düzenlenmiştir. 

 Ö1: Bir daha mı 900 dönecek? 

 Araştırmacı: Evet birleştir. Bu karıncaların biri... Diğeri de o başlangıç 

noktasından diğerine tam zıt yönde gidiyor.  

 Ö1: 50 cm’i 5 olarak mı alayım? 

 Araştırmacı: Evet 5 olarak al. Onu başka renk ile yapalım. 

 Ö1: A noktasından diğer karıncaya zıt yönde hareket çizildi. 

 Ö1: 1. tur sonunda meydana çıkan geometrik şekillerin alanını hesaplayınız. 

 Araştırmacı: Bu geometrik şekil hangi geometrik şekil peki? 

 Ö1: Kare. 

 Araştırmacı: Kare. Karenin alanı nasıl hesaplanır? 

 Ö1: 4 kenarın ölçüsü mü alınır? 

 Araştırmacı: Hayır o çevre. Karenin alanı nasıl hesaplanıyor? 

 Ö1: Alanı, alanı, alanı… 

 Ö1 adlı öğrencinin öğrenmiş olması gereken alan hesaplamalarını hala 

kullanamadığı görülmüştür. Ö1 öğrencisi için alan bilgisi ile çevre bilgisi karmaşa 

yaratmaktadır. Dolayısıyla bu katılımcının alan bilgisin pekişmediği söylenebilmektedir 

ki henüz kullanma ve hatta tanıma basamağı da oluşamamıştır. 

 Araştırmacı: Evet… Karenin alanı nasıl hesaplanıyor? 
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 Ö1: Uzun olan kenar ile kısa olan kenar…  

 Araştırmacı: Evet… Uzun ile kısa olan kenarı ne yapıyoruz? 

 Ö1: Top… Çarpıyoruz. 

 Araştırmacı: Çarpıyoruz. Karede ne yaparız? 

 Ö1: 4 kenarını mı çarparız? 

 Ö1: İki mi? İki kenarı çarpacağız. 

 Araştırmacı: Kenarların uzunluğu kaçtı? 

 Ö1: 120 cm. 

 Araştırmacı: Hesapla buradaki kağıda. 

 Ö1: 14400. 

 Araştırmacı: Diğer karenin alanını da bulalım. Onu da farklı renkle yaz 

karışmasınlar. 

 Ö1: 2500. 

  
 Şekil 7: Ö1 tarafından hesaplanan karelerin alanları. 

 Ö1: İkinci turda, her iki karınca geldikleri istikamet doğrultusunda tekrar 

yollarına devam ederken ikinci turun her bir dakikası sonunda karşılıklı olarak hızlarını 

değiştirerek A noktasına geldiklerinde ikinci turu tamamlamış oluyorlar.  

 Araştırmacı: Bir dakika sonunda hem sola dönecek hem de karşılıklı olarak 

hızlarını değiştirecekler. 

 Ö1: (12 cm çizildi.)  

 Araştırmacı: Sonra ne yapacağız? 

 Ö1: Döneceğiz ve hızımız 50 cm olacak. 

 Ö1: 2. tur, 1. karınca için çizildi. 

 Araştırmacı: Aynısı diğer karınca için de yapılacak ama hızımız kaç? 

 Ö1: 50 cm, sonra 120 cm. 

 Araştırmacı: Şimdi bunların alanını da hesaplamamızı istiyor bizden.

 Araştırmacı: Bu iki dikdörtgen eş mi? 

 Ö1: Evet. 
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 Araştırmacı: Peki birinin alanını hesaplayıp 2 ile çarpsak ikisinin alanları 

toplamını hesaplamış olur muyuz? 

 Ö1: Evet. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanının nasıl hesaplanacağını söylemiştin az önce. 

 Ö1: 50 cm ile 120 cm i çarpacağız. 

 Araştırmacı: Evet. Şimdi bunları keselim.  

 Ö1: İki tur sonunda her iki karıncanın yapmış oldukları hareketlerden ortaya 

çıkan geometrik şekli çiziniz. 

 Araştırmacı: Bu çizip kestiğimiz dört geometrik parçayı kullanarak bir 

geometrik şekil meydana getireceğiz. 

 Araştırmacı: Çok güzel çok yaklaştın. Evet. Bu hangi geometrik şekil? 

 Ö1: Kare. 

 Araştırmacı: Bu yeni meydana gelen karenin alanını bulmanı istiyor bir sonraki 

adım. 

 Ö1: 170 cm. 

 Araştırmacı: Evet. 

 Ö1: 170 . 170=18900. 

 Araştırmacı: Emin misin? 

 Ö1: 28900. 

 Araştırmacı: Evet. Bu bulduğun alan ile daha önce bulduğun alanlar arasında 

bir ilişki var mı? 

 Ö1: Hepsini toplarsak… 

 Araştırmacı: Evet.  

 Ö1: İlk bulduğumuz alanların hepsini toplarsak en son bulduğumuz alanı elde 

ediyoruz.  

 Basit bir işlem hatası olmasına rağmen bu etkinlikte istenen sonuca ulaşılmıştır. 

Çünkü sayısal olarak işlemler yürütülmüş, cebirsel ifadeler henüz kullanılmamıştır. 

Dolayısıyla etkinliğin amacına ulaşmak daha kolay olmuştur; fakat hala kullanma, 

oluşturma ve pekiştirme basamaklarına ulaşılamamıştır. İkinci defa kare ve 

dikdörtgenlerin alanlarının hesaplanması istendiğinde tanıma basamağına gelinmiştir. 

 Araştırmacı: Bir sonraki maddede ise x ve y cinsinden değer verin sonra x, y 

cinsinden alanları hesaplayın diyor. 

 Ö1: Birine x, birine y diyeceğiz; onları alan gibi çarpacağız. 

 Araştırmacı: Evet. Uzunluklardan birine x, birine y değeri ver.  
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 Ö1: 120 ye x desek… 

 Araştırmacı: Kenarları x olan karenin alanı kaç cm? 

 Ö1: 2x. 

 Araştırmacı: 2x mi alanı? 

 Ö1: Yoo, 4x mi? 

 Ö1: x üzeri 2 mi yapar? 

 Araştırmacı: Evet, yaz oraya karenin içine. Diğer şekillerin alanlarını da bul. 

 Ö1: Bunun alanı y2. 

 Araştırmacı: Evet, dikdörtgenlerinki ne? 

 Ö1: ….. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? 

 Ö1: Kısa kenar ile uzun kenarı çarpıyorduk. 

 Ö1: x . y. 

 Ö1: Karıncaların iki tur sonunda oluşturdukları geometrik şekillerin toplam 

alanını hem sayısal hem de x ve y cinsinden hesaplayınız. 

 Ö1: x + y. 

 Araştırmacı: Alanını bulurken ne yapıyorduk?  

 Ö1: x + y’nin karesini alacağız.  

 Araştırmacı: Yaz bakalım.  

 Ö1: İkisine de mi? 

 Araştırmacı: Evet. İkisine birden… Evet, çok güzel parantez... Evet, şimdi bu 

ifadenin karesini alabilir misin? 

 Ö1: İki kere mi yazacağız? 

 Araştırmacı: Az önce sayısal olarak hesaplarken ne yapmıştık. Büyük karenin 

alanı her bir şeklin alanları toplamına mı eşitti? 

 Ö1: Evet. 

 Araştırmacı: O zaman aynı şekilde bunun alanı da her bir şeklin alanları 

toplamına eşit olur mu? 

 Ö1: Evet. 

 Araştırmacı: O zaman her birini hesaplamıştık. Toplayalım o zaman. 

 Ö1: x2 + x.y + x.y + y2. 

  
 Şekil 8: Ö1 tarafından yazılan özdeşlik. 
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 Araştırmacı: Bu ifadeyi daha sade bir hale getirebilir miyiz? x.y’den kaç tane 

var? 

 Ö1: İki. 

 Araştırmacı: Orayı nasıl yazabiliriz? 

 Ö1: x.y üzeri 2. 

 Araştırmacı: Ama onları çarpıyor muyuz ki? 

 Ö1: Topluyoruz. 

 Öğrencinin sayısal olarak hesaplayarak sonuca ulaştığı çözümü cebirsel 

ifadelerle işlem yapması istendiğinde kullanamadığı görülmektedir. Cebir karoları ile 

istenen şekiller biraz geç olsa da oluşturulmuş; fakat (x+y)2’nin özdeşini bulmak için 

daha önceden edinilen bilgiler kullanılamamıştır. Cebirsel ifadeler konusu henüz 

pekişmediği için istenen özdeşlik katılımcı tarafından oluşturulamamıştır. 

 Ayrıca Ö1 adlı katılımcı ile bu etkinlik son etkinlik olarak çalışılmıştır. Diğer 

etkinlikler öğrenciye daha karmaşık gelmiştir. Fakat bu etkinlik sayısal ifadeler içermesi 

bakımından daha kolay anlaşılmış ve uygulanmıştır. Bundan sonraki süreçte bu etkinlik 

ilk etkinlik olarak ele alınmıştır. Ayrıca, etkinlikte 120 cm ve 50 cm olarak verilen 

uzunluklar, çizimi erişilebilir kılmak adına 12 cm ve 5 cm olarak düzeltilmiştir. 

 Ö2 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Ö2: (A noktası çizildi.) 

 Araştırmacı: Şimdi iki karıncamız var. Bir birinci turları oluyor bir de ikinci 

turları. Birinci turda birbirlerine zıt hareket ediyorlar. Biri bir dakikada 12 cm ilerliyor 

diğeri 5 cm ilerliyor. Her bir dakikanın sonunda da 90 derece sola doğru dönüyorlar. 

Tamam mı? Cetvel yardımıyla gördüğün düşündüğün şeyi çizebilirsin. 

 Ö2: Önce 12 cm’i çizeyim. 

 Araştırmacı: Hı hı. Her bir dakikanın sonunda da sola doğru 90 derece 

dönüyoruz.  

 Araştırmacı: Bu birinci karıncamızın turu. Birinci karıncaya zıt yönde hareket 

eden bir de ikinci karıncamız var.   

 Araştırmacı: Evet, onun da hızı 5 cm. Aynı şey bunun için de geçerli her bir 

dakikanın sonunda sola tarafa 900 dönüyor. 

 Araştırmacı: Hı hıı. Evet, sonra yine sola dönüyor. 

 Ö2: (Çizildi.) 

 Araştırmacı: Evet, bu şekiller hangi geometrik şekiller? 

 Ö2: Kare. 
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 Araştırmacı: Evet. Peki karenin alanını nasıl buluyorduk? 

 Ö2: Bir kenarı ile bir kenarını çarpıyoruz. 

 Ö2: 12 . 12=144. 

 Araştırmacı: Diğer karenin alanını da bulalım. 

 Ö2: 5 . 5=25. 

 Ö2 adlı öğrencinin, Ö1 adlı öğrencinin tersine, alan bilgisinin pekiştiği 

söylenebilmektedir. Karenin alanının hesaplanması istendiğinde bu bilginin kolaylıkla 

kullanıldığı görülmüştür. 

 Ö2: Her iki karınca geldikleri istikamet doğrultusunda tekrar yollarına devam 

ederler. 2. turun her bir dakikası sonunda karşılıklı olarak hızlarını değiştirerek A 

noktasına geldiklerinde ikinci turu tamamlamış olurlar. 

 Ö2: 2. tura geldiklerinde her dakika sonunda hızlarını değiştiriyorlarmış. 

 Araştırmacı: Evet kaç cm? 

 Ö2: 12 cm. 

 Araştırmacı: Yine 900 sol tarafa dönecek ama bu sefer karıncaların karşılıklı 

olarak hızları değişecek. Ne olacak hızı? 

 Ö2: 5 cm. 

 Araştırmacı: Şimdi bu geometrik şekiller nedir? 

 Ö2: Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Bunların alanlarını da bulalım.  

 Ö2: 5 . 12 = 60. 

 Araştırmacı: Bu bir tanesinin alanı. İkisinin toplam alanı ne kadar olur? 

 Ö2: Bunun alanı ile bunun alanını toplarız. 

 Ö2: 120. 

 Ö2: Birinci tur sonunda ortaya çıkan geometrik şeklin alanlarını hesaplayınız. 

İki tur sonunda her iki karıncanın yapmış oldukları hareketlerden ortaya çıkan 

geometrik şekli çiziniz. 

 Araştırmacı: Şimdi bu geometrik şekilleri keselim. 

 Araştırmacı: Şimdi elimizdeki bu dört tane şekli öyle bir şekilde birleştireceğiz 

ki bir geometrik şekil meydana getireceğiz. 

 Ö2: ….. 

 Araştırmacı: Boşluk kalmayacak hiç. 

 Araştırmacı: Çok yaklaştın. 

 Ö2: …. 
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 Araştırmacı: Evet, çok güzel peki hangi geometrik şekil bu? 

 Ö2: Kare. 

 Daha önceden meydana getirilen geometrik şekiller kullanılarak yeni bir 

geometrik şekil oluşturulmuştur. 

 Araştırmacı: Peki bu yeni meydana gelen karenin alanını bulabilir misin? 

 Ö2: …. 

 Araştırmacı: Karenin alanını nasıl bulmuştuk? 

 Ö2: Bir kenarı ile bir kenarını çarparak. 

 Araştırmacı: O zaman bu karenin bir kenar uzunluğunu bulalım.  

 Ö2: 12 ile 5. 

 Ö2: 17. 

 Araştırmacı: Hı hıı. Alanını bulalım. 

 Ö2: 17.17 = 289. 

 Araştırmacı: Evet. Peki bu bulduğun alan ile daha önce bulduğun alanlarla bir 

ilişki var mı? 

 Ö2: Hepsinin birleşimi. 

 Ö2: Toplama. 

 Ö2: İki tur sonunda her iki elde edilen geometrik şekillerin her birinin alanlarını 

hem sayısal hem de x ve y cinsinden hesaplayınız. 

 Araştırmacı: Bir de ne diyor? Bu alanları x, y cinsinden hesaplayınız diyor. 

Yani uzun ya da kısa kenarlardan birine x, birine y değeri vermemizi istiyor ve daha 

sonra alanları x, y cinsinden hesapla diyor. 

 Ö2: 12 cm x olsun. 

 Araştırmacı: Yazalım kenarların üzerine. Nereler y? 

 Ö2: Şurası, şurası… (5cm’lik kenarları göstermiştir.) 

 Araştırmacı: Şimdi x, y cinsinden alanlarını bul. Karenin alanını nasıl 

bulmuştun? 

 Ö2: Bir kenarıyla bir kenarını çarparak. 

 Araştırmacı: Şimdi de kenarlarımız x, alanı ne olur? 

 Ö2: Şey şurada iki tane x, şurada da iki tane y olur. 

 Araştırmacı: Yani şunun alanı ne olur? 

 Ö2: 2x. 

 Araştırmacı: 2x mi? x çarpı x ne yapar?  

 Ö2: x. 
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 Sayısal olarak kolaylıkla hesaplanan alanlar, cebirsel ifadelerle hesaplanırken 

hata yapılmıştır. Buradan cebirsel ifadeler konusun pekişmediği hatta kullanma 

basamağına dahi ulaşılamadığı söylenebilmektedir.  

 Araştırmacı: Dikdörtgenlerin de alanını bul. Dikdörtgenin alanı nasıl 

bulunuyordu? 

 Ö2: Bir kenarı ile diğer kenarı çarpılarak. 

 Araştırmacı: Evet. 

 Ö2: x . y. 

 Araştırmacı: Senden istediğim bu sefer uzunluklarımız x ile y oldu ya, bu 

karenin alanını x, y cinsinden bulmanı istiyorum. Büyük karenin alanını x, y cinsinden 

bulmanı istiyorum bir kenarının uzunluğu ne olur şimdi? 

 Ö2: Hıım. 2x. 

 Araştırmacı: Şimdi bu kenarda kimler var? 

 Ö2: x, y. 

 Araştırmacı: O zaman? 

 Ö2: x + y. 

 Araştırmacı: Bu kenarı x + y olan karenin alanını bulmanı istiyorum. Yani x + 

y’nin neyini alacağız? 

 Ö2: Karesini alacağız. 

 Araştırmacı: Şuraya x + y’nin karesini yazar mısın? 

 Ö2: x+ y2. 

 Araştırmacı: O kare sadece y’ye mi etki ediyor? 

 Ö2: İkisine de. 

 Araştırmacı: Bunu ifade etmek için ne yapıyorduk? 

 Ö2: … 

 Araştırmacı: Az önce bu büyük karenin alanının nelerden oluştuğunu gördük? 

Bu her bir şeklin alanlarının toplamından oluştuğunu gördük. O zaman bu ifadenin 

karesi her birinin alanları toplamına mı eşit? 

 Ö2: Evet. 

 Araştırmacı: Topla o zaman bulduğun o alanları. 

 Ö2: x2 + xy + xy + y2. 
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 Şekil 9: Ö2 adlı katılımcının keşfettiği özdeşlik. 

 Araştırmacı: Daha sade halde yazalım. 

 Ö2: … 

 Araştırmacı: xy, xy daha ne yapar? 

 Ö2: İki tane x, iki tane y. 

 Cebirsel ifadeler konusunda ciddi eksiklikler olduğu ve konunun bu yüzden 

pekişmediği söylenebilmektedir. Sayısal olarak yeni oluşturulan karenin alanının, bu 

kareyi oluşturan geometrik şekillerin alanları toplamı olduğu tanımlanmış, fakat bu 

tanım cebirsel ifadelerle işlem yapılırken kullanılamamıştır. Araştırmacı tarafından 

hatırlatılmıştır. Cebirsel ifadeler konusu henüz pekişmediği için istenen özdeşlik 

katılımcı tarafından oluşturulamamıştır. 

 Ö3 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Ö3: Karıncalardan biri 12cm diğeri 5cm hızla dakikada bir 900 sola 

döneceklermiş şu A noktasından başlayarak. 

 Araştırmacı: evet. Ama bu birinci tur için geçerli. Bir birinci turları oluyor bir 

de ikinci turları. Birinci turda birbirlerine zıt hareket ediyorlar. Biri bir dakikada 12 cm 

ilerliyor diğeri 5 cm ilerliyor. Her bir dakikanın sonunda da 900 sola doğru dönüyorlar. 

Cetvel yardımıyla gördüğün, düşündüğün şeyi çizebilirsin. 

 Ö3: Diğerini de çizeyim mi? 

 Araştırmacı: Evet aynen. Sadece neye dikkat edeceğiz?  Bu çizdiğimiz 

karıncaya zıt yönde harekete başlayacak. 

 Ö3: Peki. Oldu mu? 

 Araştırmacı: Evet çok güzel. Şimdi bir sonraki turu farklı bir kağıda çizelim. 

Oku istersen 2. turda ne yapmamız gerektiğini. 

 Ö3: Yine aynı şekilde ama bu kez dönerken hızları da birbirleriyle 

değişecekmiş. 

 Ö3: Bitirdim. 

 Araştırmacı: Bir sonraki maddeyi okuyalım mı? 

 Araştırmacı: Bu oluşan şekiller hangi geometrik şekiller? 
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 Ö3: İlk çizdiklerim kare, diğerleri dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Peki bir sonraki adımda ne istiyor. 

 Ö3: Alanları hesaplamamızı ve bu şekillerle bir geometrik şekil elde edip 

onunda alanını hesaplayacağız hem sayısal hem x, y cinsinden. 

 Araştırmacı: O zaman keselim bu çizdiğimiz şekilleri. O iki kareyi de 

birbirinden ayır istersen. 

 Ö3: Bu ikisi dikdörtgen olabilir. 

 Araştırmacı: Hepsini kullanarak tek bir şekil yapmalıyız. 

 Araştırmacı: Evet. Çok güzel. 

 Ö3: Kare oldu. 

 Araştırmacı: Çok güzel. Şimdi neye geldi sıra? 

 Ö3: Alanları hem sayısal hem x, y cinsinden hesaplayacağız. 

 Araştırmacı: Evet. Karelerin alanlarını hesaplayalım. 

 Ö3: Bunu mu, bunu mu? 

 Araştırmacı: Ayrı ayrı ikisini de. 

 Ö3: Şununki 144. 

 Araştırmacı: Evet, diğeri? 

 Ö3: 25. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenlerinkini de hesaplayalım. Meydana gelen 

dikdörtgenler eşit mi? 

 Ö3: Evet. 60. 

 Öğrencinin alan bilgisini pekiştirdiği verdiği cevaplardan anlaşılmaktadır. 

 Araştırmacı: Sayısal olarak her bir şeklin alanını hesapladık, bir de x, y 

cinsinden istiyor. 

 Ö3: Nasıl yani? 

 Araştırmacı: Kenarların birine x diğerine y vereceğiz. Bu çizdiğin geometrik 

şekillerin bir uzunluğuna x, diğer uzunluğuna y diyeceğiz. 

 Ö3: Burası x olsun. 

 Araştırmacı: 12cm’e x, 5cm’e y dedik. Şimdi o zaman alanlarını x, y cinsinden 

hesaplayalım. Bu karenin alanını içine yaz. Kenarları x ise alanı ne olur? 

 Ö3: x’in karesi. 

 Araştırmacı: Hı hıı. Diğer küçük kare içinde alanını hesapla. 

 Ö3: y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Bir de dikdörtgenlerinkini hesaplayalım. 
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 Ö3: y çarpı x. 

 Öğrencinin alan bilgisinin yanında cebirsel ifadeler konusunu da pekiştirdiği 

anlaşılmaktadır. Alanları hem sayısal olarak hem de cebirsel olarak doğru hesaplayarak 

bu konuların pekiştiği gözlemlenmiştir. 

 Araştırmacı: Ne diyordu, toplam alanları hem sayısal hem x, y cinsinden 

hesaplayın diyordu? Evet, en son oluşturduğumuz bu şeklin alanını hem sayısal hem de 

x, y cinsinden hesaplayalım. Karenin bir kenarının uzunluğu ne? 

 Ö3: 12 ye 5. 17 olacak mı? 

 Araştırmacı: Evet. Şimdi alanını hesaplayalım bunun? 

 Ö3: 289. 

 Araştırmacı: Hı hıı. Şimdi geometrik şeklin alanını x ve y cinsinden 

hesaplayalım. Önce kenar uzunluğunu bulalım istersen. 

 Ö3: bura, bura… y + x. 

 Araştırmacı: Çok güzel. Yazalım. Şimdi bunun alanını bulmaya çalışalım. 

Pekâlâ, şimdi bir şey sormak istiyorum. Az önce hesapladığımız bu alanlar neydi? 

 Ö3: 144, 25. 

 Araştırmacı: Peki en sonda oluşturduğumuz büyük karenin alanı kaçtı? 

 Ö3: 289. 

 Araştırmacı: Bunlarla bir alakası var mı bu 289’un? 

 Ö3: Hepsinin toplamı. 

 Araştırmacı: O zaman toplamadan önce alanını bulalım.  

 Ö3: y + x üzeri 2. 

 Ö3: Parantez yaparız şöyle. 

 Araştırmacı: Hı hıı çok güzel. Eşittir. Peki bu y + x’in karesini neye eşit 

olduğunu nasıl bulacağız?  

 Ö3: y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Başka? 

 Ö3: x’in karesi, artı mı? 

 Araştırmacı: evet. Başka? 

 Ö3: 2xy.  

 Araştırmacı: Nasıl yazarsın onu?  

 Ö3: y2 + x2 + 2xy. 

 Araştırmacı: Aferin çok güzel. Yani (x + y)2’ nin özdeşi, y2 + x2 + 2xy imiş 

değil mi?  
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 Şekil 10: Ö3 isimli katılımcı tarafından oluşturulan özdeşlik. 

 Öğrenci sayısal olarak hesapladığı ve oluşturduğu karenin alanını cebirsel olarak 

da kolaylıkla hesaplamıştır. Yani sayısal olarak hesaplarken tanıdığı mantığı cebirsel 

işlem yaparken de kullanmıştır ve böylelikle istenen özdeşliği oluşturmuştur. 

Tablo 3 

Birinci etkinliğin RBC+C modeline göre incelenmesi 
Basamaklar Çalışma 

Grubu 

Verilen Örnekler Olası Gerekçeler 

 

R (Recognazing) 

Ö1 “4 kenarın ölçüsü mü alınır?” Tanıma basamağına 

ulaşılamama sebebi alan 

ve çevre bilgilerinin 

karıştırılmasıdır. 

Ö2 “Bir kenarı ile bir kenarını çarpıyoruz.” Karenin alan bilgisi 

tanınmaktadır. Ö3 “Bir kenarının karesi.” 

 

B (Building) 

Ö1 “2x mi alanı?” Alan bilgisi cebirsel 

ifadelerde 

kullanılamamıştır. 

Ö2 “2x.” 

Ö3 “(x+y)2” Alan bilgisi cebirsel 

ifadelerde rahatlıkla 

kullanılmıştır.  

 

C (Constructing)  

Ö1 “x2 + x.y + x.y + y2” Veriler toplanmış fakat 

cebirsel ifadeler konusu 

pekişmediğinden istenen 

özdeşlik tam olarak 

oluşturulamamıştır. 

Ö2 “x2 + xy + xy + y2” 

Ö3 “y2 + x2 + 2xy” Özdeşlik oluşturulmuştur. 

+C 

(Consolidation) 

Ö1 “4 kenarın ölçüsü mü alınır?”, “2x” Alan ve cebirsel ifadeler 
kavramlarının 
pekişmediği 
görülmektedir. 

Ö2 “17.17 = 289” “2x” Alan kavramının 
pekişmesine rağmen 
cebirsel ifadeler 
kavramının pekişmediği 
görülmektedir. 

Ö3 “Bir kenarının karesi.” 
“(x+y)2” 

Alan ve cebirsel ifadeler 
konuları pekişmiştir. 

 Ö1 adlı katılımcının özdeşlik kavramının ön öğrenmeleri olan alan, cebirsel 

ifadeler ve denklem konularında ciddi eksikleri olduğu ve bu eksik öğrenmeler 

sebebiyle de ilk özdeşliği oluşturamadığı söylenebilmektedir. Bununla birlikte Ö2 adlı 



49 
 

öğrencinin alan bilgilerini pekiştirdiği; fakat cebirsel ifadelerle ilgili bilgi eksiklikleri 

olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple özdeşlik oluşturulamamıştır. Buna rağmen Ö3 adlı 

öğrencinin alan, cebirsel ifadeler ve denklem konularını pekiştirdiği ve istenen özdeşliği 

oluşturabildiği sonucuna varılmıştır. 

2. Etkinlik ve sonuçları ((x-y)2 özdeşliğini oluşturma.) 

Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Ö1: En büyük karenin bir kenarı x mi? 

 Araştırmacı: Evet. Peki küçük kare? 

 Ö1: y. 

 Araştırmacı: O zaman origami ile oluşturup açtığımız bu kağıtta içeride kalan 

kenarı x ve y olmayan karenin alanını bulabilir miyiz?  

 Ö1: Bilmiyorum. 

 Araştırmacı: Büyük karenin kenarı 10 küçük karenin kenarı 2 olsun. Bu kenar 

kaçtır? 

 Ö1: 8. 

 Araştırmacı: Nasıl buldun? 

 Ö1: Bundan bunu çıkardım. 

 Araştırmacı: Yani? 

 Ö1: x-y. 

 Araştırmacı: Senden istediğim kenarı x-y olan bu karenin alanı. Karenin alanını 

nasıl buluyoruz? 

 Ö1: 2(x- y).  

 Araştırmacı: Peki o zaman doğru olur mu? Yani şimdi x-y ile x-y yi çarpıyoruz 

ve sonuç 2(x-y) mi olur?  

 Ö1: O zaman x-y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Evet yazalım bunu. 

 Ö1: x-y2. 

 Araştırmacı: Peki bu ifade (x-y)2 mi yoksa x – y2 mi? 

 Ö1: x-y’nin karesi olacak. (x-y)2 mi? 

 Araştırmacı: Evet. Şimdi senden bu karenin alanını bulmanı istiyorum. 

 Ö1: Alanı… 

 Araştırmacı: Bildiklerimizden yola çıkarak bilmediğimizi bulabilir miyiz? 

 Ö1: Evet. 

 Araştırmacı: Büyük ve küçük karenin alanını biliyor muyuz?  
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 Ö1: Evet. 

 Araştırmacı: Başka? 

 Ö1: Dikdörtgenlerin alanı. 

 Araştırmacı: O zaman büyük kareden dikdörtgenleri çıkarsak bu alanı bulur 

muyuz? 

 Ö1: Evet.  

 Araştırmacı: Büyük karenin alanını bulmakla başla o zaman. 

 Ö1: 2x. Küçük 2y. 

 Araştırmacı: Hayır ama toplamıyoruz ki çarpıyoruz. 

 Ö1: Hııı. x’in karesi mi? 

 Araştırmacı: Evet. Diğeri? 

 Ö1: y’nin karesi. 

 Öğrencinin karenin alanını hesaplama konusunda eksikleri olduğu görülmüştür. 

Gerekli telkinlerle alan hesaplama yöntemi hatırlatılmıştır; fakat tekrar farklı bir karenin 

alanını hesaplaması istendiğinde öğrendiği bu bilgiyi kullanamadığı açık bir şekilde 

gözlemlenmiştir. Ayrıca özdeşlik konusunun destekleyicisi olan cebirsel ifadeler ve 

denklemler konusunun da pekişmediği anlaşılmaktadır. Öğrenci ilk defa gördüğü (x-

y)’nin karesini almayı bilmemektedir. Ancak (x-y) . (x-y) şeklinde yazarak çarpma 

işlemi yapmayı tercih etmemiştir. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor? 

 Ö1: x çarpı y mi? 

 Araştırmacı: Evet. Bunlardan iki tane var. 

 Ö1: xy’nin karesi mi? 

 Araştırmacı: Ama xy yan yana yazılıp çarpılırsa öyle oluyordu. Ama ben x 

çarpı y’yi topluyorum. 

 Ö1: xy + xy yani. 

 Araştırmacı: Evet. 

 Ö1: xy2.  

 Araştırmacı: Hayır, xy + xy yani bir elma bir elma daha ne eder? 

 Ö1: 2xy. 

 Araştırmacı: Ama burada neyi göz ardı ettik? 

 Ö1: Bilmiyorum. 

 Araştırmacı: Bu dikdörtgenleri çıkardığımızda bunların kesişim noktaları olan 

bu küçük kareyi iki defa işleme katmış olmadık mı? 
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 Ö1: Aaa, evet. 

 Araştırmacı: Bu hatayı telafi etmek için ne yapmamız gerekli? 

 Ö1: Çıkaracağız. 

 Araştırmacı: Peki alanı neydi bu karenin? 

 Ö1: 2y, pardon y2. 

 Araştırmacı: O zaman bunu güzelce yazalım. 

 Ö1: 2xy- y2. 

 Araştırmacı: Tamam. Bunu ne yapacaktık? Neden bulduk? 

 Ö1: Şey… 

 Ö1: x2 - 2xy- y2. 

  
 Şekil 11: Ö1 tarafından yazılan özdeşlik. 

 Araştırmacı: Sence dediklerimizi bu işlem mi ifade ediyor? 

 Ö1: Evet. 

 Araştırmacı: Ama biz x2’den 2xy- y2’yi çıkarmak istedik. 

 Ö1: Çıkardım işte. 

 Öğrencinin denklemler konusundaki eksikleri burada da dikkat çekmektedir. 

İstenen alanı bildiği alanlar yardımıyla bulmayı hedeflememiştir. Denklemler 

konusunun pekişmediği söylenebilmektedir. Ayrıca hala cebirsel ifadelerle işlemler 

yaparken parantez ifadesinin nerlerde gerekli olduğu ve dört işlemde yanlışlar yapılması 

bu konunun kullanma basamağına dahi ulaşamadığını göstermektedir. 

 Ö2 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Bu büyük karemiz. Bunun kenar uzunluğu ne olsun? 

 Ö2: x. 

 Araştırmacı: Bir de küçük karemiz var. Bunun kenar uzunluğu ne olsun? 

 Ö2: y. 
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 Araştırmacı: Dikdörtgenler ve küçük kareler çıkarıldığı zaman geriye kalan 

karenin alanını bulmak istiyoruz. En büyük kenar x ve küçük karenin kenarı y ise bu 

köşede kalan karenin kenar uzunluğu nedir? 

 Ö2: xy. 

 Araştırmacı: Bak şimdi, tamamı 10 olsun, şu küçük kısım 2 olsun, burası kaç 

olur? 

 Ö2: 8. 

 Araştırmacı: Nasıl buldun? 

 Araştırmacı: Hııh, söyle o zaman. 

 Ö2: x - y. 

 Yine cebirsel ifadelerle işlemler konusunda eksik bilgiler olduğu göze 

çarpmaktadır. Aynı olgu aritmetiksel olarak örneklendirildiğinde ise; cebirsel ifadeye 

uyarlanarak kullanılmıştır. 

 Araştırmacı: Karenin alanını bulmanı istiyorum. Karenin alanı nasıl bulunuyor? 

 Ö2: Bir kenar ile bir kenar çarparak. 

 Ö2: (x – y)2.  

 Araştırmacı: Peki bu büyük karenin alanını biliyor muyuz? Kenarı neydi? 

 Ö2: x. 

 Araştırmacı: Alanı ne olur o zaman? 

 Ö2: 2x, 2 tane x.  

 Bir önceki etkinlikte kenarı x birim olan karenin alanının x2 olduğu 

tanımlanmıştır; fakat yeni etkinlikte bu bilgi kullanılamamıştır. Yine araştırmacı 

tarafından hatırlatılmaya çalışılmıştır. 

 Araştırmacı: Çarpılırsa ne olur? 

 Ö2: x’in karesi. 

 Araştırmacı: Bak bu büyük karenin alanını biliyoruz ve şurayı bulmak 

istiyoruz. Bu bildiğimiz dikdörtgenlerin alanını çıkarırsak bu büyük kareden, burayı 

bulabilir miyiz? 

 Ö2: (Kafasını salladı.) Evet.  

 Araştırmacı: Peki bu dikdörtgenin alanını nasıl bulabiliriz? Dikdörtgenin alanı 

nasıl bulunuyor? 

 Ö2: Küçük kenarı ile büyük kenarını çarparak. 

 Araştırmacı: O zaman alanı ne olur? 

 Ö2: xy’nin karesi. 
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 Karenin alanını bulma işlemine takılı kalınmıştır. Dikdörtgenin alanı da karenin 

alanına benzetilerek hata yapılmıştır. Karenin alan bilgisi yanlış yerde kullanılmaya 

çalışılmıştır. 

 Araştırmacı: Hayır dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu bir daha söyle.  

 Ö2: Büyük kenarı ile küçük kenarı çarparak. 

 Ö2: x . y. 

 Araştırmacı: Kaç tane var bundan? 

 Ö2: 2. 

 Araştırmacı: Peki bundan bunları çıkarıyoruz ama o zaman şu küçük kareyi ne 

yapmış oluyoruz? 

 Ö2: 2 defa hesaplamış oluyoruz. 

 Araştırmacı: O zaman bu fazladan hesapladığımız karenin alanını eşitlik 

bozulmasın diye ne yapmamız lazım? 

 Ö2: Çıkarmamız… 

 Araştırmacı: O zaman dikdörtgenlerin alanından bu karenin alanını çıkaralım 

ve işlem karışmasın diye buraya ne yapmamız lazım? 

 Ö2: Parantez mi? 

 Ö2: x2 – (2xy-y2). 

 Araştırmacı: Peki bu eksinin parantezin önünde olmasının anlamı ne? Bu eksi 

parantezin içindekilerin mi? 

 Ö2: Evet. 

 Araştırmacı: O zaman eksiyi parantezin içine dağıtarak parantezden kurtulmuş 

halini yazalım. 

 Ö2: x2 – 2xy – y2.  

  
 Şekil 12: Ö2 adlı katılımcı tarafından bulunan özdeşlik. 
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 Yine cebirsel ifadelerle işlem yaparken bilgi eksikliklerinin olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca ikinci etkinlik birinci etkinliğin tersi şeklindedir. Yani birinci 

etkinlikte alanlar toplamı büyük karenin alanına eşitken, ikinci etkinlikte büyük karenin 

ve dikdörtgenlerin alanı biliniyor. İçeride kalan alan ise birinci etkinliğin tersine, büyük 

alandan bu alanı meydana getiren alanlar çıkarılarak bulunacaktır. Fakat Ö1 ve Ö2 adlı 

öğrenciler birinci etkinlikten yola çıkarak ikinci etkinlikte böyle bir yol izlemeyi 

hedefleyememiştir. Dolayısıyla bu denklem kurma sürecini bu etkinlik için 

kullanamamışlardır. 

 Ö3 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: O zaman başlayalım. Şimdi bu kare kağıtta kenar uzunluğunu 

biliyor muyuz? 

 Ö3 : Hayır. 

 Araştırmacı: O zaman ne diyeceğiz? 

 Ö3 : x. 

 Araştırmacı: Kat izleriyle birlikte oluşan küçük karenin kenarı? 

 Ö3 : y. 

 Araştırmacı: O zaman bizden istenen o köşede kalan karenin kenarı ne olur? 

 Ö3 : x - y. 

 Araştırmacı: Çok güzel. O zaman bu bir kenarı x - y olan karenin alanını 

bulabilir miyiz? 

 Ö3 : Hayır. 

 Araştırmacı: O zaman şöyle diyelim. Bildiklerimizden yola çıkarak 

bilmediklerimizi bulabilir miyiz? 

 Ö3 : Evet. 

 Araştırmacı: Bu kare şeklindeki kağıdın alanı ne? 

 Ö3 : x’in karesi. 

 Araştırmacı: O zaman bu karenin alanından şu dikdörtgenlerin alanını 

çıkarırsak bu istenen karenin alanını bulabilir miyiz? 

 Ö3 : Evet. x’in karesinden şu dikdörtgenlerin alanını çıkartacağız. 

 Araştırmacı: Evet. O zaman dikdörtgenlerin alanını bulalım. Nasıl bulabiliriz? 

 Ö3 : Şu kenar x, burası y, alanı x . y. 

 Araştırmacı: Bundan kaç tane var? 

 Ö3 : 2 tane. 

 Ö3 : x . y + x . y. 
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 Araştırmacı: Bunlar toplanırlarsa ne olur? 

 Ö3 : 2 tane x.y. 

 Araştırmacı: Evet. Yalnız burayı bu şekilde hesapladığımız zaman şu kareyi iki 

kere hesaplamış olmuyor muyuz? 

 Ö3 : Evet. 

 Araştırmacı: O zaman o fazlalığı ne yapmamız gerekir? 

 Ö3 : Çıkarma. 

 Araştırmacı: Evet çok güzel, o zaman işlemlere başlamadan önce neyi bulmak 

istiyorduk onu yazalım? Karenin kenarı neydi? 

 Ö3 : x - y. 

 Araştırmacı: O zaman alanı ne olur? 

 Ö3 : (x – y)2.  

 Ö3 : O zaman bundan şu dikdörtgenleri mi çıkarayım? 

 Araştırmacı: Evet o karenin alanından dikdörtgenler ve fazlalık olan küçük 

karenin alanlarını çıkarıyoruz. 

 Araştırmacı: Büyük karemizin alanı ne? 

 Ö3 : x2. 

 Araştırmacı: Evet, bundan dikdörtgenleri çıkarıyoruz. 

 Ö3 : Eksi. 

 Araştırmacı: Evet. Dikdörtgenlerin alanları neydi? 

 Ö3 : 2xy. 

 Araştırmacı: Bu dikdörtgenlerden bir de neyi çıkaracaktık? 

 Ö3 : Küçüğü. 

 Araştırmacı: Küçük karenin alanını. Peki alanı nedir? 

 Ö3 : y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Şimdi bu eksiyi parantezin içine dağıtabilir misin? 

 Ö3 : Hı hıı. 

 Araştırmacı: Yani x - y’nin karesinin özdeşi neymiş? x2 - 2xy + y2. 
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 Şekil 13: Ö3 tarafından oluşturulan özdeşlik. 

 Öğrenci verilen talimatlara uyarak etkinliği tamamlamıştır. Ö1 ve Ö2 

öğrencilerine göre daha emin şekilde çözüme ulaşmıştır. 1. etkinlikte tanıdığı yapıları 2. 

etkinlikte kullanarak yeni özdeşliği oluşturmuştur. 

Tablo 4 

İkinci etkinliğin RBC+C modeline göre incelenmesi 
Basamaklar Çalışma 

Grubu 

Verilen Örnekler Olası Gerekçeler 

 

R (Recognazing) 

Ö1 “2(x- y).” Tanıma basamağına ulaşılamama sebebi 

kenarı bilinen karenin alanının nasıl 

bulunacağının hala kavranmamasıdır. 

Ö2 “2x” 

Ö3 “x - y.” Cebirsel ifadelerle çıkarma işlemi 

tanınmaktadır. 

 

B (Building) 

Ö1 “xy’nin karesi mi?” Alan bilgisi yanlış yerde ve şekilde 

kullanılmıştır. 

Ö2 “(x – y)2” Alan bilgisi cebirsel ifadelerde rahatlıkla 

kullanılmıştır.  Ö3 “(x – y)2” 

 

C (Constructing)  

Ö1 “x2 - 2xy- y2” Parantez sembolü doğru yerde 

kullanılamadığından istenen özdeşlik doğru 

şekilde oluşturulamamıştır. 

Ö2 “x2 – 2xy – y2” 

Ö3 “x2 - 2xy + y2” Özdeşlik oluşturulmuştur. 

+C (Consolidation) Ö1 “2(x- y).” Cebirsel ifadeler ve alan konuları 
pekişmemiştir. 

Ö2 “(x – y)2” Cebirsel ifadeler ve alan konuları 
pekişmiştir. Ö3 

 Cebirsel ifadeler, denklem kurma ve alan konuları Ö1 adlı öğrenci tarafından 

kullanılamadığı için (x – y)2 özdeşliği oluşturulmamıştır. Buna rağmen alan, denklem 

kurma ve cebirsel ifadeler Ö2 adlı katılımcı tarafından kullanılmış; fakat parantez 

sembolü “x2 – 2xy – y2” ifadesinde doğru yerde kullanılamadığından özdeşlik doğru 

şekilde oluşturulamamıştır. Ö3 adlı öğrenci süreci doğru şekilde kavrayarak özdeşliği 

oluşturabilmiştir. 
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 3. Etkinlik ve sonuçları (x2-y2 özdeşliğini oluşturma.) 

 Ö1 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları  

 Araştırmacı: O zaman önce neyi bulacağımıza karar verelim. Büyük karenin 

alanı neydi? 

 Ö1: x’in karesi. 

 Araştırmacı: Küçük kare? 

 Ö1: y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Büyük kareden küçük karenin alanını çıkarıyoruz. 

 Ö1: x2 – y2. 

 Öğrencinin bir önceki etkinlikte öğrendiği alan bilgilerini burada kullandığı 

görülmektedir. 

 Araştırmacı: Aferin. Bu ifadenin eşitini bulmanı istiyorum. Bu ifadenin eşitini 

söyleyebilir misin? 

 Ö1: Hayır. 

 Araştırmacı: O zaman şekil yardımıyla bulmaya çalışalım. Makas cetvel kalem 

her şey var dilediğin gibi kesip yapıştırabilirsin. İstediğini yapmakta özgürsün. 

 Ö1: Kesebilirim yani. 

 Ö1: Her seferinde küçük karenin alanı boş kalacak şekilde birleştirme yapmıştır. 

Daha sonra uygun şekli oluşturmuştur. 

 Araştırmacı: Evet evet aynen bu. Şimdi senden bu şeklin alanını bulmanı 

istiyorum. Bu hangi geometrik şekil? 

 Ö1: Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanını nasıl buluyoruz? 

 Ö1: Kısa kenarıyla uzun kenarı çarparız. 

 Araştırmacı: Kısa kenar neydi? 

 Ö1: x-y. 

 Araştırmacı: Uzun kenarı bulalım. Burası x-y idi. Burası y, burası y. hepsi 

toplanırsa ne olur? 

 Ö1: Ben bir yazsam… 

 Araştırmacı: Yaz tabi. 

 Ö1: y bir tane daha y o zaman iki tane y. 

 Burada öğrencinin cebirsel ifadelerle işlem yapmakta zorlandığı görülmüştür. 

Cebirsel ifadeler konusunda ciddi eksikliklerin olduğu söylenebilmektedir. Bu 

eksikliklerin de özdeşlik konusunu kavramada zorluklara sebep olacağı ifade edilebilir. 
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 Araştırmacı: -y + 2y ne yapar? 

 Ö1: +y. 

 Araştırmacı: O zaman işlem sonucunu güzelce yazarsak. 

 Ö1: x+y. 

 Araştırmacı: Evet, o zaman sonuç? 

 Ö1: x-y . x+y. 

 Araştırmacı: Burada kimle kimi çarptın? 

 Ö1: Kısa kenarla uzun kenarı. 

 Araştırmacı: Evet. Ama işleme bak istersen burada kim çarpım durumunda? 

 Ö1: x+y ile x-y. 

 Araştırmacı: Hayır. y ile x çarpım durumunda diğerleri de toplam durumunda. 

 Ö1: Yanlış mı yaptım? 

 Araştırmacı: Küçük bir eksiğimiz var. 

 Ö1: Parantez mi? 

 Araştırmacı: Evet. 

 Ö1: Tamam. O zaman (x-y) . (x+y).  

  
 Şekil 14: Ö1 tarafından oluşturulan iki kare farkı özdeşliği. 

 Ö1 adlı katılımcının en kolay ve hızlı şekilde çözüme ulaştığı etkinlik olmuştur. 

Bu etkinlikte karenin ve dikdörtgenin alanları doğru şekilde kullanılmıştır ve bu sayede 

iki kare farkı özdeşliği oluşturulabilmiştir. 

 Ö2 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Büyük karenin alanı neydi? 

 Ö2: x’in karesi. 

 Araştırmacı: evet x’in karesinden neyi çıkardık? 

 Ö2: y’nin karesini. 

 Araştırmacı: Evet, yazalım bunları. 

 Ö2: x2 – y2 = 

 Bu kez Ö2 adlı öğrenci alanları doğru şekilde hesaplamıştır. İlk iki etkinlikte 

tanıdığı bu bilgiyi etkinlikte kolaylıkla kullanmıştır. 
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 Araştırmacı: Bu şekli az önce oluşturduğumuz kat izlerinden yola çıkarak 

keserek ekleyerek bildiğimiz bir geometrik şekil elde edebilirsin. Makas, cetvel yanında 

dilediğin gibi kesip ekleyebilirsin. 

 Ö2: Şekil mi olsun? 

 Araştırmacı: Evet, bildiğimiz bir geometrik şekil, öyle bir şekilde kes ve 

birleştir ki bildiğimiz bir geometrik şekil olsun. İstersen şu cebir karolarını da 

kullanabilirsin. 

 Ö2: (Birkaç yanlış alternatif üretmiştir.) 

 Ö2: Böyle mi? 

 Birinci etkinlikte cebir karolarıyla yeni bir şekil oluşturulurken biraz daha fazla 

zaman harcanmıştır. Fakat cebir karoları tanındığı için bu etkinlikte daha rahat bir 

şekilde istenen geometrik şekil oluşturulmuştur. 

 Araştırmacı: Çok güzel. Hangi geometrik şekil? 

 Ö2: Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanını nasıl buluyorduk? 

 Ö2: Büyük kenarı ile küçük kenarı çarparak. 

 Araştırmacı: Şu kısa kenarı bulmuştuk. Neydi? 

 Ö2: x-y.  

 Araştırmacı: Kısa kenarla uzun kenarı ne yapacağız? 

 Ö2: Çarpacağız. 

 Araştırmacı: Karışmasın diye ne yapalım? 

 Ö2: Parantez. 

 Araştırmacı: Şimdi uzun kenarı bulalım değil mi?  

 Ö2: x + y. 

 Araştırmacı: Çok güzel peki bu ikisinin arasındaki işlem ne? 

 Ö2: Çarpma. 

 Araştırmacı: Demek ki şu ifadenin özdeşi neymiş?  

 Ö2: (x-y) . (x+y). 

  
 Şekil 15: Ö2 tarafından oluşturulan özdeşlik. 
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 İlk iki etkinliğin sonunda özdeşlik kavramı tanınmıştır. Son etkinlikte ise; x2 – y2 

ifadesinin özdeşi Ö2 öğrencisi tarafından araştırmacı yardımıyla da olsa 

oluşturulmuştur.  

 Ö3 adlı öğrenci ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Ö3 : Tamam. Şimdi burası x’in karesiydi, bundan şurayı çıkardık. 

 Araştırmacı: Şimdi bu geriye kalan şekli istediğin gibi kesip birleştirerek 

alanını bildiğimiz bir geometrik şekil meydana getirelim. 

 Ö3 : Kesiyorum. x2 – y2. (Şekillerle oynamadan direkt işlem yapmaya çalıştı.) 

 İlk iki etkinlikte ilk defa görülen cebirsel ifadelerin özdeşini bulunduğundan 

dolayı benzer şekilde bu ifadenin de özdeşini bulmak için hemen işlem yapmaya 

çalışılmıştır. 

 Araştırmacı: Şimdi senden istediğim şu: büyük karemizin alanı neydi? 

 Ö3 : x’in karesi. 

 Araştırmacı: Bundan kimi çıkardığımda geriye kalanları istiyordu? 

 Ö3 : y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Evet, şimdi şekillerle bildiğimiz bir geometrik şekil oluşturmaya 

çalışalım. 

 Ö3: (Cebir karolarıyla seri bir şekilde bir dikdörtgen meydan getirir.) Böyle mi? 

 Araştırmacı: Bunun neye eşit olduğunu bulacağız. Bunun neye eşit olduğunu 

nasıl bulabiliriz. Şu elindeki geometrik şekil ne? 

 Ö3 : Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Evet, kısa kenarı ne? Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor öncelikle 

onu sorayım? 

 Ö3 : Kısa kenarı ile uzun kenar çarpılır. 

 Araştırmacı: Kısa kenar kaç? 

 Ö3 : x - y. 

 Araştırmacı: Uzun kenarımızı bulalım şimdi. 

 Ö3 : x - y + 2y. 

 Araştırmacı: Tamam, bunu da yazalım ve en sade şekle getirelim. 

 Ö3 : x + y mi? 

 Araştırmacı: Evet. Uzun kenar da bu. Onu da yazalım. 

 Ö3 : x-y çarpı x+y. 

 Araştırmacı: Yani x2 – y2’ nin özdeşi neymiş? 

 Ö3 : (x-y) . (x + y). 



61 
 

  
 Şekil 16: Ö3 tarafından oluşturulan özdeşlik. 

 Öğrencinin ilk iki etkinlikte kullandığı alanları, yaptığı işlemleri, çözüme 

ulaşmak için izlenen adımları son etkinliğe kolayca entegre ettiği görülmüştür. Özdeşlik 

kavramının son etkinlikte kolaylıkla oluşturulduğu gözler önüne serilmiştir. Araştırmacı 

en az direktifi Ö3 adlı öğrenciye vermiştir.  

Tablo 5 

Üçüncü etkinliğin RBC+C modeline göre incelenmesi 
Basamaklar Çalışma 

Grubu 

Verilen Örnekler Olası Gerekçeler 

 

R (Recognazing) 

Ö1  

 “x2, y2 .” 

Kare ve dikdörtgen alanları tüm katılımcılar 

tarafından tanınmaktadır. 

 

Ö2 

Ö3 

 

B (Building) 

Ö1 “Kısa kenarla uzun 

kenarı…” 

Alan bilgisi doğru yerlerde doğru şekillerde 

katılımcılar tarafından kullanılmıştır  

Ö2 “Büyük kenarı ile küçük 

kenarı çarparak.” 

Ö3 “Kısa kenarı ile uzun kenar 

çarpılır.” 

 

C (Constructing)  

Ö1   

“(x-y) . (x+y)” 

Özdeşlik oluşturulmuştur. 
Ö2 
Ö3 

+C (Consolidation) Ö1, Ö2, Ö3 “x2, y2 .” Alan ve cebirsel ifadeler konuları 
pekişmiştir. 

 İki kare farkı özdeşliği tüm katılımcıların en pratik ve hızlı şekilde oluşturdukları 

özdeşlik olmuştur. Özdeşliği, cebir karolarıyla basit birkaç adımda dikdörtgene 

benzetmişlerdir. Bu sayede dikdörtgenin alanını hesaplayarak özdeşlik seri bir şekilde 

oluşturulmuştur. 

Çalışma Grubuyla Gerçekleştirilen Etkinlikler ve Sonuçları 

 Bu bölümde çalışma grubu ile gerçekleştirilen etkinliklerden elde edilen bulgular 

ve bu bulguların değerlendirilmesine yer verilecektir. 

1. Etkinlik ve sonuçları 

Ö4, Ö5 ve Ö6 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları  

 Araştırmacı: Sizde döndürün. Şimdi bu karınca buraya geldi. 5cm hızla gitti. 

Sonra sola dönecek. 

 Ö4: Bu tarafa. (Parmağıyla kendi solunu işaret etmiştir.) 
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 Araştırmacı: O karıncaya göre solu neresi? 

 Ö6: Burası (Diyerek eliyle göstermiştir.) yukarı taraf. 

 Öğrencilerin dönme simetrisi konusunda bilgi eksiklikleri olduğu, cisme göre 

değil kendilerine göre yorum yapmalarından anlaşılmıştır. Bu konunun henüz 

pekişmediği söylenebilmektedir. 

 Araştırmacı: Hııh. Yukarı doğru kaç cm gidecek yine? 

 Ö4: 90 cm’lik açı ile. 

 Araştırmacı: 900 açı ile kaç cm? 

 Ö4: 5.  

 Araştırmacı: Şimdi diğer karıca için aynısını yapalım. En son buraya gelmişti. 

 Ö5: Sol ne tarafı. 

 Ö6: Yukarı.  

 Araştırmacı: Bunu farklı renkle çizelim. Bu diğer karınca belli olsun değil mi? 

 Ö5: (Çizilmiştir.) 

 Araştırmacı: Tamam. Sonra tekrar sola doğru 900 dönüyor. 

 Ö5: (Çizmiştir.) 

 Araştırmacı: Tamam. Birinci turda yapmış oldukları hareketleri gördük mü? 

Bir de ikinci turumuz var. 

  
 Şekil 17: Ö5 tarafından çizilen 1. turdaki karıncaların hareketi. 

 Araştırmacı: Tamam. Şimdi ikinci turda yapmış oldukları hareketi 

tanımlayalım. 

 Ö5: Ö6 çizecek bunu. Ya işte bak burası 5 gidecek, burası 12 gidecek bu sefer 

zıt yönde olacak. Burası 12 olunca burası 5. 

 Ö4: Tamam işte bende öyle çizeceğiz dedim. 
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 Ö6: (Zıt yönde 5 ve 12 cm’i çizmiştir.) 

 Ö6: 5 (Turu tamamlamıştır.)  

  
 Şekil 18: Ö6 tarafından çizilen 2. turdaki karıncaların hareketi. 

 Araştırmacı: Bir sonraki aşamayı okuyalım. 

 Ö5: (Sesli bir şekilde okumuştur.) Turlar sonunda ortaya çıkan geometrik şeklin 

alanını hesaplayacağız. 

 Araştırmacı: Bu hangi geometrik şekil? 

 Ö4: Kare. 

 Ö5: Kare. 

 Ö6: Kare. 

 Öğrenciler geometrik şekilleri tanıdıklarını göstermişlerdir. 

 Araştırmacı: Karenin alanını nasıl hesaplıyoruz? 

 Ö4: 2. 

 Ö5: Şey… 

 Ö6: Çarpıyoruz. 

 Araştırmacı: Neleri çarpıyoruz? 

 Ö4: 2 kenarı. 

 Alan hesaplama konusunda ciddi olmamakla birlikte küçük eksiklikler 

sezilmiştir. Fakat grup çalışması ile fikir alışverişi sayesinde hatırlanmıştır. 

 Araştırmacı: Hadi hesaplayalım. 

 Ö5: 25. 

 Araştırmacı: Diğeri? 

 Ö4: 12 çarpı 12. 

 Ö6: 121. 
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 Araştırmacı: 121 mi? Çarpın bakalım. 

 Ö4: 144. 

 Araştırmacı: Buranın da alanını da hesaplayalım. Bu da dikdörtgen değil mi?  

  Ö6: 12 . 5. 

 Araştırmacı: Ne yapar? 

 Ö6: 60. 

 Araştırmacı: Bundan 2 tane var. 

 Ö4: 120. 

 Ö5: 120. 

 Araştırmacı: Bize lazım olan alanlar neymiş? 

 Ö4: 25, 144. 

 Ö5: 120. 

 Araştırmacı: İki tur boyunca karıncaların yapmış olduğu geometrik şekli mi 

istiyor şimdi? 

 Ö4: Evet. 

 Ö4: Bunları birleştireceğiz yani? 

 Araştırmacı: Evet. Aynen. 

 Ö5: (Kesmeye başlar.  

(Diğerleri etkinliği okur.) 

 Ö4: Diğer kağıdı keser. Tutsana şurayı Ö5. 

 Araştırmacı: Tamam. Şimdi hangi geometrik şekillerimiz var? 2 tane kare biri 

büyük biri küçük, 2 tane eşit… 

 Ö5 ve Ö6: Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Size bunlara benzer cebir karoları vereyim her birinize. İsteyen 

kağıtları da kullanabilir, fark etmez. Bu iki tur sonunda meydana gelen geometrik şekli 

oluşturmamız isteniyor. Bu dört parçayı kullanarak bildiğimiz bir geometrik şekil 

oluşturacağız. 

 Ö6: (Hemen birleştirmiştir ama tam anlamıyla doğru değil.) (Aradan dakikalar 

geçer…) 
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    Şekil 19: Ö6 tarafından meydana getirilen yeni geometrik şekil. 

 Ö4 ve Ö6: (Birlikte doğru şekilde birleştirdi.) 

 Yeni şekli inşa etme biraz uzun sürmüştür. Mevcut şekiller kullanılarak yeni bir 

geometrik şekil meydana getirme aşaması uzun sürmüş olsa da sonunda doğru şekilde 

oluşturulmuştur.  

 Araştırmacı: Şimdi en son meydana getirdiğimiz bu karenin alanını da 

hesaplayalım mı? 

 Ö6: Bir kenarı ne? 

 Araştırmacı: Bir düşün bakalım. 

 Ö5: 12 bir de 5 var. 

 Ö4: 17 olmaz mı? 

 Araştırmacı: Evet. Bir kenarı 17 olan karenin alanını hesaplamanızı istiyorum. 

 Ö6: 17 . 17. 

 Ö5: Şey… 

 Ö4: 289 mu? 

 Araştırmacı: Evet. Daha önce hesaplamış olduğumuz bu geometrik şekillerin 

alanları ile en son bulduğumuz karelerin alanları arasında bir ilişki var mı? 

 Ö4: Bunların toplamı bu değil…. 

 Ö5: Şu 144 ü…  

 Ö6: Doğru, doğru. 

 Ö4: Evet. 

 Araştırmacı: Bunların her birinin alanları toplamı bunu mu veriyor? 

 Ö4 ve Ö6: Evet. 
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 Etkinliğin birinci aşaması tamamlanmıştır. Oluşturulan yeni şeklin, bu şekli 

meydana getiren şekillerin alanları toplamı olduğu kuralı sezilmiştir. 

 Araştırmacı: O zaman biz de x, y cinsinden hesaplarken şöyle diyebilir miyiz? 

Bu büyük karenin alanı bu şu her bir geometrik şeklin alanları toplamına mı eşit? 

 Ö6: Evet. 

 Araştırmacı: O zaman birine x, birine y diyelim. 

 Ö4: 12 cm’lik x. 

 Ö5: Şuraya x, şuraya y desek.  

 Araştırmacı: Tamam şimdi bu oluşturduğumuz karenin bir kenarı ne kadar? 

 Ö6: xy. 

 Ö4: x. 

 Araştırmacı: x ile y’yi çarpacağız mı? 

 Ö4 ve Ö6: Toplayacağız. 

 Araştırmacı: Yazalım. 

 Ö4: x + y. 

 Sayısal olarak karenin bir kenarını hesaplarken görüş ayrılıkları çıkmamasına 

rağmen, cebirsel ifadelerle işlem yaparken doğruya ipuçları ile ulaşılmıştır. Dolayısıyla 

cebirsel ifadeler konusunda da bilgi eksikliklerinin olduğu söylenebilmektedir. Sayısal 

olarak hesaplarken gidilen çözüm yolu, cebirsel ifadelerle işlem yapılırken 

kullanılamamıştır. 

 Araştırmacı: Alanını bulurken ne yapıyorduk karenin? 

 Ö4: Bir kenarı ile bir kenarı çarpılır. 

 Ö6: x + y çarpı x + y. 

 Araştırmacı: Şimdi ben burada y ile x i mi çarpacağım, yoksa x + y ile x + y’yi 

mi? 

 Ö6: Bununla bunu (diyerek ikinci ifadeyi işaret etmiştir). 

 Araştırmacı: O zaman kafamız karışmasın diye… 

 Ö4: Parantez. 

 Araştırmacı: Çok güzel. Şu ifadeyi çarpabilir misiniz? 

 Ö6: 2x + 2y. 

 Araştırmacı: Hayır, o toplamları. Bu ifadeyi çarpmayı öğrendik mi? 

 Ö4: Evet. Geçen sene şeyde. 

 Ö4: x + y. 

 Ö6: x + y’nin karesi. 
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 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanı?  

 Ö5: y çarpı x. 

 Ö6: Hı hı y.x.  

 Ö6: Bu da y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Bu ifadenin karesini almayı biliyor muyuz? 

 Ö6: Hayır. 

 Araştırmacı: Ama neyi biliyoruz? 

 Ö6: Bunların toplamı. 

 Araştırmacı: O zaman her bir ifadenin alanını bulduğumuza göre yazalım mı? 

 Ö5: Toplayalım. 

 Araştırmacı: Artı, dikdörtgenleri yazalım. 

 Ö4: yx + y2 + yx. 

              
 Şekil 20: Ö4 tarafından yazılan özdeşlik. 

 Cebirsel ifadelerle işlem konusundaki eksiklikler yine kendini göstermiştir. 

Katılımcıların sayısal olarak hesaplayarak ulaştıkları çözüm yolunu, cebirsel ifadelerle 

işlem yaparken kullanamadıkları görülmüştür. Araştırmacı direktifleri ile süreç 

hatırlatılmaya çalışılmıştır. Katılımcıların yalnızca geometrik şekilleri ve özelliklerini 

tanıdıkları görülmüştür. Öğrencilerin birinci etkinlik için kullanma, oluşturma ve 

pekiştirme aşamalarına ulaşamadıkları söylenebilmektedir. 

 Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Bir noktamız var. İki tane karıncamız var birbirlerine zıt yönde 

gidiyorlar. Bir karıncanın hızı? 

 Ö8: 12 cm. 

 Araştırmacı: Dakikada, diğeri? 

 Ö7 ve Ö8: 5 cm. 

 Araştırmacı: Ne yapıyor bu karıncalar? 

 Ö8: Zıt yönde ilerliyorlar. 

 Araştırmacı: Diğer karıncamız da farklı renk olsun. Diğer karıncamızda bunun 

zıt yönünde gidiyor? Kaç cm? 
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 Ö7 ve Ö8: 5. 

 Araştırmacı: Onu da çizelim. Peki daha sonra ne diyor? 

 Ö9: Her bir dakika sonunda 90 derecelik açı ile dönüyormuş. 

 Ö8: Sola. 

 Araştırmacı: Şimdi karıncamızın en son geldiği konum bu. Sola doğru dönecek. 

 Ö7 ve Ö8: Yukarıya doğru. 

 Araştırmacı: Ne kadardı hızı? 

 Ö7 ve Ö8: 12. 

 Araştırmacı:  Bu birinci karıncanın birinci turu, şimdi diğer karıncanın 

hareketlerini tamamlayalım. Neredeydi karıncamız? 

 Ö7: Burası. 

 Araştırmacı: Sonra sola dönecekti değil mi? 

 Ö7: Evet.  

 Araştırmacı: Tamam, bu birinci turda yapmış oldukları hareket. Tekrar etkinliği 

okuyalım. İkinci tura geçiyor karıncalarımız. 

 Ö8: Her iki karınca geldikleri istikamet doğrultusunda tekrar yollarına devam 

ederken ikinci turun her bir dakikası sonunda karşılıklı olarak hızlarını değiştirerek A 

noktasına geldiklerinde ikinci turu tamamlamış oluyorlar. 

 Araştırmacı: Yani ne yapıyoruz ikinci turda? Yine birbirlerine zıt yönde 

gidecekler ve ne oluyor her bir dakika sonunda hızları? 

 Ö7: Yani hızı 5 iken, 12 olacak. 

 Araştırmacı: Tamam 12 ile başlayalım, az önce çizdiğimiz gibi. 

 Ö8: (Çizdi.)  

 Ö7: Birinci tur sonunda meydana çıkan geometrik şekillerin alanlarını 

hesaplayınız. 

 Araştırmacı: Alanlarını bulalım geometrik şeklimizin. Bu geometrik şekil ne? 

 Ö9: Kare. 

 Araştırmacı: Karenin alanı nasıl bulunuyordu? 

 Ö9: Bir kenarıyla diğer kenarını çarpıyoruz. 

 Araştırmacı: Bulalım o iki karenin alanını?  

 Ö8: 12 çarpı 12. 

 Ö7: 144. 

 Araştırmacı: Diğer küçük karenin alanını bulalım. 

 Ö7: 5 çarpı 5, 25. 
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 Araştırmacı: Bir de şu ikinci turda yapmış olduğunuz geometrik şekil ne? 

 Ö7: Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Alanını nasıl bulacağız? 

 Ö7: Yükseklik çarpı taban. 

 Ö8: Bir kenarıyla bir kenarı… 

 Ö9: Kısa kenarıyla uzun kenar.  

 Araştırmacı: Birini bulalım o zaman?  

 Ö9: 60 oluyor. 

 Ö7: 12 çarpı 5.  

 Araştırmacı: İki tanesininki ne olur o zaman? 

 Ö8: 120. 

 Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı katılımcıların alan bilgilerinin yeterli olduğu 

söylenebilmektedir. Yani bu öğrenciler alan konusunda RBC+C modeline göre 

pekiştirme basamağında bulunmaktadırlar. 

 Araştırmacı: Bunlar birinci tur sonunda meydana gelenler, bunlar ikinci tur 

sonunda meydana gelenler. Bunlardan bir geometrik şekil elde etmemizi istiyor.  

 Ö8: Keselim mi? 

 Araştırmacı: Evet, buyurun. 

 Ö7: Yaptım. 

  
 Şekil 21: Ö7 tarafından oluşturulan kare. 

 Ö9: İki tur sonunda elde edilen geometrik şeklin alanını hem sayısal hem x, y 

cinsinden ifade ediniz. 

 Araştırmacı: Şimdi en son meydana gelen geometrik şeklin de alanını bulalım. 

 Ö7: 12 + 5. 
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 Ö9: 17. 

 Ö9: 12+5, 17. 

 Ö9: 17, 17. 

 Ö7: 17 . 17. 

 Araştırmacı: İşlem yapalım. 

 Ö7: Olmadı bir hata var. Elde var 4… 289. 

 Araştırmacı: Bu bulduğumuz 289 ile daha önce bulduğumuz alanlar arasında 

bir ilişki var mı? 

 Ö8: Hepsi toplanınca şeklin alanı çıkıyor işte. 

 Araştırmacı: Şimdi bu karenin kenar uzunluğu ne? 

 Ö7: 17. 

 Ö8: 17 cm. 

 Ö9: 17. 

 Araştırmacı: x, y cinsinden ne? 

 Ö7: x + y. 

 Araştırmacı: Kenarı x + y olan bu karenin alanını bulmak istersek ne yapmamız 

lazım? 

 Ö7: x + y üzeri 2. 

 Ö9: x + y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Yazalım.  

 Ö9: (Parantez içerisinde yazdı.) 

 Katılımcıların cebirsel ifadeler konusunda bilgi eksiklikleri olduğu anlaşılmıştır. 

Cebirsel ifadeler konusu katılımcılar tarafından pekiştirilmemiştir. 

 Araştırmacı: Bu ifadenin karesini almanızı istesem nasıl bir yol izlersiniz? 

 Ö8: x + y çarpı x + y. 

 Araştırmacı: Daha fazla ilerletelim. 

 Ö7: … 

 Ö8: … 

 Ö9: … 

 Cebirsel ifadelerle ilgili eksik bilgilerin bulunması sebebiyle süreç içerisindeki 

toplama ve çarpma işlemleri doğru olarak yapılamamıştır, bu da katılımcılar tarafından 

bu konunun pekişmediğini göstermektedir. Katılımcıların sayısal olarak hemen çözüme 

ulaştığı etkinlikte, cebirsel ifadenin özdeşinin bulunması istendiğinde aynı performansı 

sergileyemedikleri görülmüştür. 1. etkinlik için Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı katılımcıların aynı 
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çözüm yolunu ikinci aşamada kullanamadıkları görülmüştür ki henüz RBC+C 

modelinin kullanma aşamasına ulaşılamamıştır. 

 Araştırmacı: Peki az önce ne demiştik bu geometrik şeklin alanı onu oluşturan 

bu geometrik şekillerin alanları toplamı mıydı? 

 Ö7: Evet. 

 Araştırmacı: O zaman bu şekillerin her birini alanını x, y cinsinden 

hesaplayalım. 

 Ö7: Şunlar kare zaten, bunlar da eşitti dikdörtgenler. 

 Ö8: Şurası x’in karesi olur. 

 Ö9: Burası da y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenleri de bulalım. 

 Ö7: x çarpı y. 

 Ö8: x . y. 

 Araştırmacı: Çok güzel yazalım o zaman artık bunları. 

 Ö9: x2 + yx + yx … 

 Ö9: yx’in karesi. 

 Araştırmacı: Öyle mi olur onlar toplanınca? 

 Ö7: yx. 

 Ö9: Bir tane daha yx yazarım. 

 Araştırmacı: Artı.  

 Ö9: y2. 

 Araştırmacı: Burayı düzenlemenizi daha sade halde yazmanızı istiyorum. 

 Ö9: yx’in karesi mi yazacağız buraya? 

 Araştırmacı: yx ile yx toplanırsa yx’in karesi mi olur? 

 Ö9: Yok öyle değil, y 2 ile x 2’yi toplayınca… 

 Ö9: x’ten iki tane var onu yazsak olmaz mı? 

 Araştırmacı: Ama onu x olarak mı alacağız o terimi, yx olarak bir terim olarak 

mı alacağız?  

 Ö9: Hıı.  

 Araştırmacı: yx tek terim onu elma gibi düşünün. 1 elma, 1 elma daha kaç elma 

yapar? 

 Ö7: 2. 

 Ö8: 2 elma. 

 Ö9: 2. 
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 Araştırmacı: 2 elma olduğuna göre 2 tane ne olacak? 

 Ö9: yx. 

 Cebirsel ifadeler konusunda benzer terimler ifadesi henüz yerleşmemiştir. Bu 

sebeple toplama işleminde hangi terimlerin toplanacağı karmaşası yaşanmıştır, fakat 

genel itibariyle bu konunun, etkinlik genelindeki performansa bakılarak pekiştiği 

rahatlıkla görülmektedir. Yalnızca benzer terimler için tanıma basamağı söz konusu 

değildir. 

             
            Şekil 22: Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı öğrenciler tarafından keşfedilen özdeşlik. 

 Ö10, Ö11 ve Ö12 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Tamam. Cetvel de burada. Ölçerek karıncalardan birini 12 cm 

götürün, diğerini 5 cm götürün birbirine zıt olacak şekilde. Başlayalım bu birinci 

turumuz. 

 Ö11: Nasıl yani ya? 

 Ö10: Şuradan 12 cm mi alacağız? 

 Ö11: Şuradan 12 cm gidecek, zıt tarafa 5 cm gidecek. 

 Ö12: 12 cm ve 5cm’i nokta şeklinde belirlemiştir. 

 Araştırmacı: Evet. Diğer karıncayı farklı kalemle çizelim ama. Şu gittikleri 

yolu çizersek daha rahat görürsünüz. 

 Ö12: (12cm’i çizdi.) 

 Ö10: (5cm’i çizdi.) 

 Araştırmacı: Diğer karıncayı da hareket ettirelim farlı renkle çizelim ama. 

 Ö10: Ben çizeyim. Bu da tam tersi aşağı gidecek 5 cm. 

 Araştırmacı: Evet. Çok güzel. Şimdi 1. tur tamamlandı. İkinci tura geçelim. 

 Ö12: Yine birbirlerine zıt yönde harekete başlıyorlar ve her bir dakikanın 

sonunda sola 900 dönerek karşılıklı olarak hızlarını değiştiriyorlar. A noktasına 

geldiklerinde 2. turu tamamlamış oluyorlar. 

 Ö12: Yine zıt yönde hareketlerine devam ederken her bir dakikanın sonunda 

karşılıklı olarak hızlarını değiştiriyorlar. 

 Ö10: Her dakikada bir yer değiştiriyor. Yani bir tanesi 12 gidiyor diğeri 5 

gidiyor, öteki dakikada 5 gidecek, diğeri de 12 gidecek. 
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 Araştırmacı: Aynen öyle. Çizelim o şekli cetvel yardımıyla. 

 Ö12: (Cetveli alır ve çizmeye başlar.) 

 Ö10: Şimdi de 5 gidecek. 

 Ö10: Ne tarafa? 

 Ö11: Tamam, şimdi yukarı doğru çizin. 

 Araştırmacı: İlk turda meydana gelen geometrik şekiller neydi? 

 Ö10: Kare. 

 Ö12: Kare. 

 Araştırmacı: İkinci turda meydana gelen geometrik şekiller? 

 Ö11: Dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Şimdi diğer maddeye geçelim. 

 Ö12: Birinci tur sonunda meydana çıkan geometrik şekillerin alanlarını 

hesaplayınız. 

 Araştırmacı: Hesaplayalım. 

 Ö12: 12 kere 12, 144.  

 Ö10: Şunu yazın işte 5 kere 5, 25. 

 Araştırmacı: Peki o dikdörtgenlerin bir ilişkileri var mı?  

 Ö11: Eşit. 

 Araştırmacı: Hesaplayalım o zaman? 

 Ö11: 5 çarpı 12. 60. 

 Araştırmacı: Bir sonraki adıma geçelim. 

 Ö10: İki tur sonunda ortaya çıkan geometrik şeklin alanını hesaplayınız. 

 Araştırmacı: Orada makas yardımıyla o şekilleri kesip bir geometrik şekil 

meydana getirebilirsiniz. İsterseniz önünüzdeki cebir karolarını da kullanabilirsiniz. 

 Ö10: Koparabilir miyiz? 

 Ö11: Evet. 

 Ö12: Bir kare oldu. 

  
 Şekil 23: Ö12 tarafından oluşturulan kare. 
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 Araştırmacı: Alanını hesaplayalım o zaman? 

 Ö12: 289 mu? 

 Araştırmacı: Maşallah da önce bir işlem yapalım. 

 Ö11: Alanları toplamı işte. 

 Ö12: 12, 5 daha 17. 

 Ö10: 17 . 17, 289. 

 Araştırmacı: Az önce bulduğumuz geometrik şekillerin alanı bizim en son 

bulduğumuz büyük karenin alanına eşit. Çok güzel bir sonraki adıma geçelim.  

 Ö10, Ö11 ve Ö12 adlı katılımcılar hiçbir ipucu veya direktif olmadan istenen 

çözüm yolunu keşfetmişlerdir. Ayrıca alan bilgisinin pekiştiğini de açıkça görmekteyiz. 

 Ö10: 2 tur sonunda meydana gelen geometrik şeklin alanını hem sayısal hem x, 

y cinsinden hesaplayınız. 

 Araştırmacı: Dilediğiniz bir tanesine x, dilediğiniz bir tanesine y diyebilirsiniz.    

 Ö11: 12’ye, x de. 

 Ö10: Tamam. Şu küçük yerler de y. Tamam. 

 Araştırmacı: Şimdi de alanını bulmak için ne yapmalıyız? 

 Ö10: İki kenarı çarpacağız. 

 Araştırmacı: Bir kenarının uzunluğu ne? 

 Ö12: x + y. 

 Araştırmacı: Kenarı x + y olan karenin alanı nedir? 

 Ö11: Yani x + y çarpı x + y. 

 Ö12: x + y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Yazalım o zaman.   

 Ö10: (x + y)2. 

 Araştırmacı: Bu ifadenin karesini alabilir miyiz?  

 Ö11: Bunların alanını da bulacağız. 

 Ö12: Sonra da hepsini topla. 

 Araştırmacı: O zaman her bir şeklin alanını x, y cinsinden bulalım. 

 Ö11: x2. 

 Ö12: y2. 

 Ö11: x + y. 

 Ö11: Bir dakika y çarpı x diyecektim. 

 Araştırmacı: x + y’ nin karesi neye eşitmiş her bir şeklin alanının? 

 Ö11 ve Ö12: Toplamına. 
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 Ö11: x2 + 2yx + y2. 

  
 Şekil 24: Ö10, Ö11 ve Ö12 adlı öğrenciler tarafından yazılan özdeşlik.  

 Katılımcıların alan bilgileri gibi cebirsel ifadelerle işlemler bilgilerinin de 

pekiştiği söylenebilmektedir. Aynı zamanda sayısal olarak ulaştıkları çözüm yolunu 

cebirsel ifadelerle işlemler yaparken de aktarabilmişlerdir. Dolayısıyla kullanma 

basamağına ulaştıkları söylenebilmektedir. 

Tablo 6 

Birinci etkinliğin RBC+C modeline göre incelenmesi 
Basamaklar Çalışma Grubu Verilen Örnekler Olası Gerekçeler 

 

R (Recognazing) 

Ö4, Ö5, Ö6 “Bir kenarı ile bir 
kenarı çarpılır.” 

Kare ve dikdörtgen alanları tüm 

katılımcılar tarafından tanınmaktadır. 

 
Ö7, Ö8, Ö9 “Bir kenarıyla diğer 

kenarını çarpıyoruz.” 

Ö10, Ö11, Ö12 “İki kenarı 
çarpacağız.” 

 

B (Building) 

Ö4, Ö5, Ö6 “2x + 2y.” Alan bilgisi doğru şekilde katılımcılar 

tarafından kullanılamamıştır.  

Ö7, Ö8, Ö9 “x + y’nin karesi.” Alan bilgisi katılımcılar tarafından 

uygun şekilde kullanılmıştır. Ö10, Ö11, Ö12 “(x + y)2.” 

 

C (Constructing)  

Ö4, Ö5, Ö6  “yx + y2 + yx” Veriler toplanmış fakat cebirsel ifadeler 

konusu pekişmediğinden istenen 

özdeşlik tam olarak oluşturulamamıştır. Ö7, Ö8, Ö9 “x2 + yx + yx …” 

Ö10, Ö11, Ö12 “x2 + 2yx + y2” Özdeşlik oluşturulmuştur. 

+C (Consolidation) Ö4, Ö5, Ö6 “2x + 2y.” Alan kavramı pekişmemiştir. 

Ö7, Ö8, Ö9 “x2 + yx + yx …” Alan kavramının pekişmesine rağmen 
cebirsel ifadeler kavramının pekişmediği 
görülmektedir. 

Ö10, Ö11, Ö12 “x2 + 2yx + y2 Alan ve cebirsel ifadeler konuları 
pekişmiştir. 
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 Matematik ders başarısı düşük olan katılımcıların sayısal olarak hesaplayarak 

ulaştıkları çözüm yolunu, cebirsel ifadelerle işlem yaparken kullanamadıkları 

görülmüştür. Denklem kurma, alan ve cebirsel ifadeler konularında eksik bilgilerinin 

olduğu bu sebeple özdeşliği oluşturamadıkları söylenebilmektedir. Öğrencilerin birinci 

etkinlik için kullanma, oluşturma ve pekiştirme aşamalarına ulaşamadıkları 

söylenebilmektedir. 

 Katılımcılardan matematik ders başarısı orta olanlar, sayısal olarak hemen 

çözüme ulaştığı etkinlikte, cebirsel ifadenin özdeşinin bulunması istendiğinde aynı 

performansı sergileyemedikleri görülmüştür. Bu öğrencilerin alan konusunu 

pekiştirmesine rağmen cebirsel ifadelerle işlem ve denklem kurma konularını 

pekiştirmediği söylenebilmektedir. Birinci etkinlikte Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı katılımcıların 

aynı çözüm yolunu ikinci aşamada kullanamadıkları görülmüştür ki henüz RBC+C 

modelinin kullanma aşamasına ulaşılamamıştır. 

 Matematik ders başarısı iyi olan katılımcıların alan bilgileri gibi cebirsel 

ifadelerle işlemler bilgilerinin de pekiştiği söylenebilmektedir. Aynı zamanda sayısal 

olarak ulaştıkları çözüm yolunu cebirsel ifadelerle işlemler yaparken de 

aktarabilmişlerdir. Dolayısıyla kullanma basamağına ulaştıkları söylenebilmektedir. Ve 

birinci özdeşlik katılımcılar tarafından oluşturulmuştur. 

2. Etkinlik ve sonuçları 

Ö4, Ö5 ve Ö6 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Bize kare şeklinde bir kağıt veriliyor ve bu kare kağıttan 

arkadaşımıza hediye etmek üzere bir kutu yapmamızı ve bu kutunun taban alanını 

matematiksel denklemini yazdığımız takdirde indirim yapılacak. 

 Ö5: Ama hiç sayı vermemiş ki. 

 Ö6: Yani. 

 Araştırmacı: Evet. Bilmediğimiz şeyler için ne diyorduk peki? 

 Ö6: x. 

 Araştırmacı: Şu köşede oluşan en küçük karenin bir kenarı ne olsun? 

 Ö5: y o zaman. 

 Araştırmacı: O zaman şu kenarın uzunluğu ne olmalı? 

 Ö4: x + y. 

 Ö5: xy. 

 Ö6: x olur. 



77 
 

 Araştırmacı: Hayır. Bu karenin kenarı 10 olsun. Şu küçük karenin kenarı da 8 

olursa bu kenar kaç olur? 

 Ö5: 2. 

 Araştırmacı: Evet. O zaman x, y cinsinden bu kenar neye eşit olur? 

 Ö5: x - y mi? 

 Araştırmacı: Evet. şimdi kenarı x - y olan bu karenin alanını buluyorsunuz 

beraber? Fikir yürütün.  

 Ö4: Şurası x, şurası y. Şurayı bulmak için x’ten y’yi çıkardık. 

 Ö5: Çarpacağız. 

 Ö4: Çıkaracağız. Buranın tamamı x, şurası y, şurayı bulmak için x - y. Çıkacak.  

 Ö5: Burası x - y, burası da x – y, o zaman x - y çarpı x - y. 

 Ö4: Evet. 

 Ö6: x – y’nin karesi işte. 

 Ö5: Ama şimdi onun cevabını yazacağız. 

 Araştırmacı: Çok güzel. Peki biz x – y’nin karesinin neye eşit olduğunu 

bulabilir miyiz? 

 Ö6: Nasıl bulacağız ki? 

 Birinci etkinlikte ki süreç hiçbir katılımcının aklına gelmemiştir. Yine alanlar 

yardımıyla bilinmeyen (x-y)2 ifadesinin özdeşini bulmayı düşünememişlerdir. Yine 

araştırmacı ipuçları vermeye çalışmıştır. 

 Araştırmacı: Hani dün x + y’nin karesinin neye eşit olduğunu bulmuştuk ya 

şimdi de x – y’nin karesinin neye eşit olduğunu bulabilir miyiz? Fikir yürütün. 

Bildiklerimizden yola çıkalım. Orada neyi biliyorsunuz? Büyük karenin alanını biliyor 

musun? 

 Ö6: Evet. 

 Araştırmacı: Ne? 

 Ö6: x - y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Büyük kareninki? 

 Ö6: Ha doğru büyük kare. x’in karesi.  

 Araştırmacı: Peki o dikdörtgenlerin alanını biliyor musun? 

 Ö4: Evet. 

 Araştırmacı: Alanı da para gibi düşünelim, cebinizdeki parayı biliyorsunuz. Bir 

kısmını harcadıktan sonra cebinizde kalan parayı nasıl bulursunuz? 

 Ö4: Çıkartırız. 
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 Araştırmacı: Şekle biraz bakarsanız anlayacaksınız. Dün bu şeklin alanı neydi? 

 Ö5: Bunların hepsinin alanına eşit oluyor. 

 Araştırmacı: Evet. Bunların alanları toplamı büyük karemizi oluşturuyor. 

Büyük karenin alanını biliyoruz değil mi? 

 Ö4: Evet. 

 Ö6: Şu büyük kareninki mi? Hıı, x’in karesi. 

 Araştırmacı: Şu dikdörtgenlerin alanını bilsek ki biliriz bence. Şuranın 

uzunluğu ne? 

 Ö4: y. 

 Araştırmacı: Buranın uzunluğu ne?  

 Ö5: x. 

 Araştırmacı: Alanı ne olur? 

 Ö6 ve Ö5: x çarpı y. 

 Araştırmacı: Bundan kaç tane var? 

 Ö4: 2 tane.  

 Ö6: O iki dikdörtgeni topladım hepsini. 

 Araştırmacı: Evet, ne oldu onların alanları? 

 Ö6: x çarpı y’nin karesi oldu. 

 Araştırmacı: x çarpı y ile x çarpı y’yi topladığımıza x çarpı y’nin karesi mi 

olur? 

 Ö6: Aaa yok yok. 2 x çarpı y oluyor. 

 Bir önceki etkinlikte aynı ifadelerle aynı işlemler yapılmasına rağmen yine aynı 

yanlış sonuçlar bulunmuştur. Bu da cebirsel ifadeler konusunun pekişmediği, hatta 

henüz kullanma ve oluşturma basamaklarına ulaşılamadığı söylenebilmektedir. 

 Araştırmacı: Evet. Biz bu x çarpı y yi yazarken burayı kaç defa yazmıştık? 

 Ö5: 2.  

 Araştırmacı: Burayı da ne yapacağız? 

 Ö4: 1 defa çıkaracağız. 

 Araştırmacı: Peki buranın alanını bulabilir misiniz? 

 Ö6: y’nin karesi değil mi? 

 Araştırmacı: Yani 2 xy’den kimi çıkaracağız? 

 Ö5 ve Ö6: y’nin karesini. 

 Araştırmacı: O zaman yazalım bunları daha rahat görelim. 

 Ö4: 2xy – y2. 
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 Araştırmacı: Şimdi bu yazdığımız alanı büyük olan karenin alanından ne 

yapmamız gerekiyordu?  

 Ö4 ve Ö6: Çıkarmamız gereken. 

 Araştırmacı: Kimden çıkaracağız? 

 Ö5: Bunun alanından. 

 Ö6: x’in karesinden. 

 Araştırmacı: Yazalım bakalım. x’ in karesi eksi az önce bulduğumuz ifade. 

 Ö4 ve Ö6: (parantez yapmadan çıkardı.) 

  
 Şekil 25: Ö4 ve Ö6 tarafından yazılan özdeşlik. 

 Araştırmacı: Yapmış olduğunuz bu işlem doğru mu? 

 Ö5: Evet. 

 Araştırmacı ipuçları ile istenen sonuca tam olarak olmasa da ulaşılmıştır. 

Bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyene ulaşma diye adlandırılan denklem konusundaki 

ciddi eksiklikler göze çarpmaktadır. Denklem konusunun Ö4, Ö5 ve Ö6 adlı öğrenciler 

tarafından pekişmediği söylenebilmektedir. Öğrencilerin 1. etkinlik ile bu etkinlik 

arasında ilişki kuramadıkları, 1. etkinlikteki sürecin tersini kullanması gerektiğini 

kavrayamadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 1. etkinlikteki özdeşlik bulma süreci bu 

etkinliğe uyarlanamamıştır. Yani bu özdeşlik için oluşturma ve kullanma basamakları 

söz konusu değildir. 

 Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Evet aynen öyle, şu şekilde bir kare kağıdımız var. Ben sizler için 

bu kutuyu oluşturdum. Kutuyu açtığımızda oluşan kat izlerini kalemle çizdim. Meydana 

çıkan bu şekilde kutunun tabanını oluşturan bu büyük karenin alanını hesaplamanızı 

istiyorum. 

 Ö9: Kenar uzunluğunu vermeyecek misiniz? 

 Araştırmacı: Hayır. Bilmediğimiz şeyler için ne kullanıyorduk? 

 Ö9: x. 

 Araştırmacı: x tamam mı? Burada bu kenarın tamamı x, şu kadarlık bir girinti 

var. 

 Ö7: xy. 
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 Ö9: y. 

 Araştırmacı: y, o zaman şu kenarın uzunluğunu bulabilir miyiz? 

 Ö7: Buluruz. 

 Ö9: (Kafa salladı.) 

 Araştırmacı: Bulun. 

 Ö9: x. 

 Araştırmacı: Tamamına x dedik, o zaman burası ne olur? 

 Ö7: x - y. 

 Ö9: x + y. 

 Araştırmacı: x - y mi, x + y mi? 

 Ö7: x - y çünkü x’ten y’yi çıkaracağız. 

 Araştırmacı: Bu karenin bir kenar uzunluğunu bulduk neymiş? 

 Ö7 ve Ö8: x - y. 

 Araştırmacı: O zaman bu karenin alanı ne olur? 

 Ö9: x - y… 

 Ö7: x - y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Yazalım onu. Peki bu x – y’nin karesini bulabilir misiniz? 

 Ö7: Bulamayız. 

 Araştırmacı: O zaman bildiklerimizden yola çıkacağız. Mesela bu şekilde neyi 

biliyoruz? 

 Ö7: Şunlar eşit (dikdörtgenleri gösterdi). 

 Araştırmacı: Evet. Bir de bu kağıdın kenar uzunluğu neydi? 

 Ö8 ve Ö9: x. 

 Araştırmacı: Bu durumda bu büyük karenin alanı ne? 

 Ö8: x’in karesi. 

 Ö7 ve Ö9: x’in karesi. 

 Araştırmacı: Şu dikdörtgenin alanını bulabilir miyiz? 

 Ö7: Bulabiliriz. 

 Ö7: x . y. 

 Ö8: Burası da x . y. 

 Araştırmacı: En büyük karenin alanını biliyor muyuz? Şu dikdörtgenlerin 

alanını da bulduk. Şu bilmediğimiz alanı ne yaparak bulabiliriz. 

 Ö7: Çıkaracağız. 

 Araştırmacı: Neyden neyi? 
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 Ö7: x . y, 2xy’den onu çıkaracağız.  

 Araştırmacı: 2xy’den neyi çıkaracağız? 

 Ö7: İşte bu x – y’yi. x-y’nin karesini. 

 Araştırmacı: Hani dün x + y’nin karesini bulmuştuk hatırlıyor musunuz? Nasıl 

bulmuştuk? 

 Ö7: Her birinin alanını bulduk. 

 Ö8: Sonra topladık. 

 Araştırmacı: Şimdi tam tersini yapıyoruz. 

 Ö7: Hepsini toplayacağız, sonra da çıkaracağız mı? 

 Ö9: Şunları bulup, şundan çıkaracağız mı? 

 Araştırmacı: Evet, neyden neyi? 

 Ö9: Büyük kareden, şu dikdörtgenleri. 

 Araştırmacı: Evet bir dakika, şu dikdörtgenleri gösterirken bir hatam oluyor mu 

sizce? 

 Ö8: Bundan bir tane var (küçük kareyi işaret etti). 

 Ö9: Ama 2 defa oldu. 

 Araştırmacı: O zaman şu dikdörtgenler hesaplanırken bu kareyi ne yapacağız? 

 Ö7: Çıkaracağız. 

 Araştırmacı: Bu ifadenin alanı neydi? 

 Ö7: x . y. 

 Araştırmacı: Bundan kaç tane var? 

 Ö7: 2 x.y. 

 Araştırmacı: Bu 2 x.y’nin içinde bu kareyi kaç defa yazdık? 

 Ö7: - y2. 

 Araştırmacı: Bu ifadeyi yaz. x’in karesinden kimi çıkarıyormuşuz? 

 Ö7: 2 x.y 

 Ö9: -y2. 

 Araştırmacı: Ama şimdi bunu bu şekilde yazarsak x kareden neyi çıkarmış 

oluyoruz? 

 Ö7: 2 x.y olmayacak mı? 

 Araştırmacı: Ama amacımız x2’den  kimi çıkarmaktı, söyleyin. 

 Ö7: y2. Hayır hayır, 2xy - y 2. 

 Araştırmacı: O zaman o yazdığın ifade ile söylediğin ifade aynı mı? 

 Ö7: (Parantezi 2xy ifadesinin önüne ve y2’nin arkasına koymuştur.)  
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 Şekil 26: Ö7 tarafından (x – y)2 ifadesinin özdeşinin bulunması. 

 Bu etkinlikte katılımcılardan özdeşliği bulmak için bir önceki etkinlikle bağlantı 

kurmaları istendiğinde, kendi aralarında fikir alışverişleri ile uygun çözüm yolunu 

keşfetmeleri sağlanmıştır. Bir önceki etkinlikte izlenen çözüm yolu 2. etkinliğe 

uyarlanmıştır. Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı katılımcılar, bu etkinlikte özdeşlik bulunurken 

kullanma basamağına ulaşmışlardır. 

 Ö10, Ö11 ve Ö12 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Evet. Bakın şimdi bu kare şeklindeki kağıdın kenar uzunluğunu 

biliyor muyuz? 

 Ö10: Evet. x dersek yani. 

 Araştırmacı: x diyelim o zaman. Şu küçük karenin kenarını biliyor muyuz? 

 Ö12: Hayır. 

 Araştırmacı: Ne diyelim? 

 Ö12: y.  

 Araştırmacı: O zaman şu kenarın uzunluğunu bulabilir miyiz? 

 Ö10: Evet. x - y. 

 Ö12: x + y. 

 Ö11: Şurası mı? 

 Araştırmacı: Evet. 

 Ö11: Tamam. x - y. 

 Araştırmacı: Bu karenin alanı ne olur o zaman? 

 Ö11: x - y. 

 Ö10: x - y çarpı x - y. 

 Ö12: Karesi olur. 
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 Araştırmacı: Bu ifadenin eşitini bulmanızı istiyorum. Bulmamız istenen bu 

ifadeyi yazmakla başlayalım. 

 Ö10: (x-y)2. 

 Araştırmacı: Aferin. Bu ifadenin neye eşit olduğunu bulmak istiyoruz. 

 Ö10: x2 - y2 değil mi? 

 Araştırmacı: Büyük karemizin alanı ne? 

 Ö10: x2. 

 Araştırmacı: Şimdi büyük karemizin alanını biliyoruz. Şu kenarı x - y olan 

karenin alanını bulmak istiyorum. Peki bu dikdörtgenin alanını biliyor muyuz? 

 Ö10: Evet. Alanı mı? 

 Ö10 ve Ö12: x . y. 

 Araştırmacı: Peki burası? 

 Ö10, Ö11 ve Ö12: x . y. 

 Araştırmacı: Peki bu bildiklerimizden yola çıkarak bu bilmediğimiz alanı 

bulabilir miyiz? 

 Ö10 ve Ö12: Evet. 

 Araştırmacı: Nasıl bir işlem yapmamız gerekir? 

 Ö11: Hepsinden şu dikdörtgenleri çıkarırız. 

 Ö10: Aa anladım, anladım. 

 Ö11 adlı öğrenci özdeşliği yazma sürecini keşfetmiştir. 1. etkinlikteki 

özdeşlikten yola çıkarak bu etkinlikteki süreci kolaylıkla kullanabilmiştir.  

 Araştırmacı: Peki şu dikdörtgenlerin alanına ne demiştik? 

 Ö10 ve Ö12: x . y. 

 Araştırmacı: Şu iki dikdörtgeni birden hesapladığımız zaman bir yerde hata 

yapıyor muyuz? 

 Ö10: Evet. Karesi şey yapıyoruz. Kareyi ortak alıyoruz. 

 Araştırmacı: Yani burayı bir defa fazladan mı hesaplıyorum? 

 Ö10 ve Ö11: Evet. 

 Araştırmacı: O zaman o fazladan hesapladığım bir taneyi ne yapmam lazım? 

 Ö10: x . y + x . y – y . y. 

 Araştırmacı: Çok güzel. xy, xy daha ne yaptı? 

 Ö12: 2xy yani. 

 Araştırmacı: 2xy’den neyi çıkaracağız? 

 Ö10 ve Ö12: y2’yi. 
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 Araştırmacı: O zaman bu konuştuklarımızı işleme dökelim. Toplam alanımız 

neydi? 

 Ö11: x2. 

 Araştırmacı: x2’den neyi çıkaracağız? 

 Ö12: y2. 

 Ö10: 2xy kare. Kare değil mi? 

 Ö12: 2xy – y2, hııh tamam. 

 Araştırmacı: Evet. çıkaralım hadi. 

 Ö10: x2 - (2xy – y2). 

 Araştırmacı: Evet, aynen öyle. Peki o parantezden de kurtulabilir miyiz? 

 Ö10: Evet. Hepsini dağıtır mıyız? 

 Araştırmacı: Evet.  Yazalım o zaman? 

 Ö10: Eksiyle dağıttığımızda -2xy oluyor. Sonra eksi eksi pardon artı oluyor. 

Çünkü eksi eksiyi gördü. 

 Ö10: Buraya parantez koyacak mıyız? 

 Ö11: Hayır, bitti tamam. 

 Araştırmacı: Demek ki x – y’nin karesinin özdeşi neymiş? 

 Ö12: x2 - 2xy + y2. 

  
 Şekil 27: Ö12 tarafından oluşturulan özdeşlik. 
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 Birinci etkinlikteki özdeşlik bulma işlemi katılımcılara yol göstermiştir. İlk 

etkinlikten hareketle 2. etkinlikteki özdeşlik katılımcılar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 7 

İkinci etkinliğin RBC+C modeline göre incelenmesi 
Basamaklar Çalışma Grubu Verilen Örnekler Olası Gerekçeler 

 

R (Recognazing) 

Ö4, Ö5, Ö6 “x - y mi?” Cebirsel ifadelerle çıkarma işlemi 

tanınmaktadır. Ö7, Ö8, Ö9 “x - y çünkü x’ten y’yi 
çıkaracağız.” 

Ö10, Ö11, Ö12 “evet. x - y.” 

 

B (Building) 

Ö4, Ö5, Ö6 “x – y’nin karesi işte.” Alan bilgisi cebirsel ifadelerde rahatlıkla 

kullanılmıştır.  Ö7, Ö8, Ö9 “x – y’nin karesi.” 

Ö10, Ö11, Ö12 “(x-y)2” 

 

C (Constructing)  

Ö4, Ö5, Ö6 “x2 - 2xy- y2” Parantez sembolü doğru şekilde işleme 

entegre edilemediğinden istenen özdeşlik 

doğru şekilde oluşturulamamıştır. 

Ö7, Ö8, Ö9 “x2 –(2xy – y2)” 

Ö10, Ö11, Ö12 “x2 - 2xy + y2” Özdeşlik oluşturulmuştur. 

+C 

(Consolidation) 

Ö4, Ö5, Ö6 “x2 - 2xy- y2” Alan kavramı pekişmiş; fakat cebirsel 
ifadeler hala pekişmemiştir. Ö7, Ö8, Ö9 “x2 –(2xy – y2)” 

Ö10, Ö11, Ö12 “x2 –(2xy – y2)” Cebirsel ifadeler ve alan konuları 
pekişmiştir. 

 Matematik ders başarısı düşük olan öğrencilerin birinci etkinlik ile ikinci 

etkinlik arasında ilişki kuramadıkları, birinci etkinlikteki sürecin tersini kullanması 

gerektiğini kavrayamadığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla birinci etkinlikteki özdeşlik 

bulma süreci bu etkinliğe uyarlanamamıştır. Yani bu özdeşlik için kullanma ve 

oluşturma basamakları söz konusu değildir. 

 Bu etkinlikte katılımcılardan matematik ders başarısı orta olanlar, özdeşliği 

bulmak için bir önceki etkinlikle bağlantı kurmaları istendiğinde, kendi aralarında fikir 

alışverişleri ile uygun çözüm yolunu keşfetmişlerdir. Bir önceki etkinlikte izlenen 

çözüm yolu 2. etkinliğe uyarlanmıştır. Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı katılımcılar bu etkinlikte 

özdeşlik bulunurken kullanma basamağına ulaşmışlardır. 

 Birinci etkinlikteki özdeşlik bulma işlemi katılımcılara yol göstermiştir. İlk 

etkinlikten hareketle 2. etkinlikteki özdeşlik matematik ders başarısı iyi olan katılımcılar 

tarafından oluşturulmuştur. 

3. Etkinlik ve sonuçları 

Ö4, Ö5 ve Ö6 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Ne istiyor bizden? Bu yanlışlıkla koparıldıktan sonra geriye kalan 

şeklin alanını istiyor. Şu an elinizdeki şekil hangi geometrik şekil? 

 Ö6: Böyle mi? Az önceki mi? 
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 Araştırmacı: Çıkarıldıktan sonra. 

 Ö5: Yamuk desek. 

 Araştırmacı: Yamuk böyle mi olur? 

 Ö5: Hayır. 

 Araştırmacı: Peki bu şekilde alanını bulabilir misiniz? 

 Ö4: Hayır. 

 Araştırmacı: O zaman elinizdeki bu kağıdı dilediğiniz gibi kesip birleştirerek 

alanını bildiğiniz bir geometrik şekle benzetebilirsiniz. Herkesin makası var mı? 

 Ö4: Keselim mi? 

 Ö5: Evet.  

 Araştırmacı: Elinizdeki kâğıttan küçük parça çıkarılmadan önceki karenin alanı 

neydi? 

 Ö6: x’in karesi. 

 Araştırmacı: Yazalım onu önce. 

 Ö4: x’in karesi. 

 Araştırmacı: Bu x’in karesinden kimi çıkardık? 

 Ö6: y’nin karesini.  

 Ö4: - y’nin karesi. 

 Araştırmacı: Eşittir bu ifadenin eşitini bulmaya çalışıyoruz.  

 Ö4: Kestim ben. 

 Araştırmacı: Tamam bildiğimiz bir geometrik şekle benzetelim bu parçaları 

kullanarak. 

 Ö4: (Farklı alternatifler üretildikten sonra…) Böyle mi? 

 Ö5: Aa evet dikdörtgen. 

  
 Şekil 28: Ö4 tarafından meydana getirilen dikdörtgen. 
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 Araştırmacı: Peki o dikdörtgenin alanını bulabilir miyiz? 

 Ö5: Buluruz. 

 Araştırmacı: Önce dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyor? 

 Ö4, Ö5 ve Ö6: (Hep bir ağızdan) Kısa kenarıyla uzun kenarı çarpılır. 

 Araştırmacı: Çok güzel. Kısa kenarımızın uzunluğu ne? 

 Ö4: x. 

 Ö5: Burası x değil mi zaten? 

 Ö6: Hayır hayır, burası da y değil mi? x - y. 

 Araştırmacı: Evet. Çok güzel. Yazalım. Sıra geldi uzun kenarı bulmaya. 

 Ö6: x. 

 Araştırmacı: Burası x’e mi eşit? Bakın buradan karşılaştırarak bulabilirsiniz. 

 Ö5: Burası yine x. 

 Ö6: Bir de y ekledik. x + y. 

 Araştırmacı: Evet. Yazın onu da. Çok güzel. Bunları ne yapacağız. 

 Ö6: Çarpacağız. 

 Ö5: Böyle mi? 

  
 Şekil 29: Ö5 tarafından bulunan iki kare farkı özdeşliği. 

 Ö4: Ben parantezsiz yazdım ama. 

 Araştırmacı: Parantez yapmazsak ne olur? Y ile x i çarparız onu da x den 

çıkarırız, sonra da y ekleriz demek olur değil mi? 

 Bu etkinlik, Ö4, Ö5 ve Ö6 adlı öğrencilerin en kolay çözüme ulaştıkları etkinlik 

olmuştur. 1. etkinlikten sonra, cebir karolarıyla yeni bir şekil inşa etme süreci 

hızlanmıştır. Şekli doğru şekilde oluşturmaları cebir karoları kullanımı adına oluşturma 

basamağına örnek verilebilmektedir. 1. ve 2. etkinliklerde istenen ifadelerin özdeşi 

bulunduğundan, son etkinlikte iki kare farkının özdeşi seri bir şekilde bulunmuştur. Bu 

etkinlikte katılımcılar, ilk iki etkinlikteki süreci kavrayarak iki kare farkı özdeşliğini 

oluşturabilmişlerdir.  
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 Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Araştırmacı: Evet ama bu kez bu kareyi yanlışlıkla kesiyormuş. Biz de keselim. 

O parçayı kestikten sonra geriye kalan şeklin alanını bulmamız isteniyor. 

 Ö7: İşlem yapalım mı? 

 Araştırmacı: Bu elinizdeki şeklin geometrik bir adı var mı? Alanını bulabilir 

miyiz? 

 Ö7: Hayır, bulamayız.  

 Araştırmacı: Önce neyi bulmak istediğimize karar verelim. İlk başta şeklin adı 

neydi? 

 Ö9: Kare. 

 Araştırmacı: Alanı neydi? 

 Ö7: x’in karesi. 

 Araştırmacı: x’in karesinden neyi çıkardık? 

 Ö7: y2. 

 Araştırmacı: Yazalım ve bunun eşitini bulalım. Nasıl bulacağız bunun 

özdeşini? İsterseniz vermiş olduğum cebir karolarını kullanın isterseniz bu kağıdı 

çizgilerinden kesip birleştirip bildiğimiz bir geometrik şekil oluşturarak alanı 

bulabilirsiniz. 

 Ö9: Kesmeden ayrı ayrı bunların alanlarını bulup toplasak. 

  
 Şekil 30: Alanı bulunması istenen geometrik şekil. 

 Katılımcı diğer etkinliklerde kullanılan yöntemi tercih etmiştir. Bu da önceki 

etkinliklerde tanımlanan yöntemi kullandığının göstergesidir. 

 Araştırmacı: Olur, yap bakalım. 

 Ö7: Böyle olur mu? 
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 Araştırmacı: Evet. Bu hangi geometrik şekil? 

 Ö7: Dikdörtgen. 

  
 Şekil 31: Ö7 tarafından meydana getirilen dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Hayır, dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? 

 Ö9: Kısa kenarı ile uzun kenar çarpılır. 

 Araştırmacı: Kısa kenarımızın uzunluğu ne? 

 Ö7 ve Ö9: x - y. 

 Araştırmacı: Evet. Yazalım. 

 Ö7, Ö8 ve Ö9: (Yazarlar.) 

 Araştırmacı: Uzun kenar ne? 

 Ö7 ve Ö9: x + y. 

 Araştırmacı: Kısa kenarla uzun kenar çarpılır. Yani x2 – y2’ nin özdeşi neymiş? 

 Ö7: (x – y) . (x + y). 

  
 Şekil 32: Ö7, Ö8 ve Ö9 tarafından bulunan iki kare farkı özdeşliği. 

 Eldeki geometrik şekiller kullanılarak yeni geometrik şekil başarıyla 

oluşturulmuştur. Son etkinlik diğer etkinliklere nazaran daha hızlı ve daha doğru şekilde 

tamamlanmıştır. Yani ilk iki etkinlik bu etkinlikte yol gösterici olmuştur. İlk iki 

etkinlikte öğrenilen yöntemler burada rahatlıkla kullanılmıştır. Küçük birkaç ipucu 

sayesinde son özdeşlik katılımcılar tarafından oluşturulmuştur.  
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 Ö10, Ö11 ve Ö12 adlı öğrenciler ile gerçekleştirilen etkinliğin sonuçları 

 Ö12: Şuradan alayım. Bu kare kağıdı keserken tam köşesinden kare şeklinde bir 

parçayı yanlışlıkla kesiyor ve satın alacağımız bu şeklin alanının matematiksel 

denklemini oluşturmamız halinde indirim uygulayacağını söylüyor. Bu koşullar altında 

en uygun alışverişi nasıl yapabiliriz? 

 Ö11: Nasıl yani şu kareyi kesiyor muyuz? 

 Ö12: Tekrar alacağım. 

 Ö10: Yanlışlıkla şu küçük kareyi kesiyormuş ona göre yazacağız yani denklemi. 

 Araştırmacı: Keselim o zaman. Geriye kalan şeklin alanını hesaplamak 

istiyoruz. Öncelikle, kesmeden önceki bu karenin alanı ne? 

 Ö11: x2. 

 Araştırmacı: Neyi bulmak istediğimize karar verelim o zaman önce. X2’den 

kimi çıkartıyoruz. 

 Ö11 ve Ö12: “Bunu” diyerek küçük kareyi işaret ettiler. 

 Araştırmacı: Alanı? 

 Ö10: y2. 

 Araştırmacı: Neyi bulacakmışız yani? 

 Ö10: x2’ den y2’yi çıkaracağız. 

 Araştırmacı: Yazalım. 

 Ö10: Bir şey sorabilir miyim? 

 Araştırmacı: Evet. 

 Ö10: (x-y)2 yapsak olmaz mı? Hani kareyi ikisine de dağıtıyorduk ya. 

 Araştırmacı: Sence o ikisi aynı şey mi? 

 Ö10: Aa anladım anladım, hayır. 

 Ö12: Birinde karesinden çıkarıyorsun, diğerinde çıkarıp karesini alıyorsun. 

 Araştırmacı: Evet, süper. x2 – y2’nin eşitini bulacağız. Kağıtlar sizin. Buyurun. 

Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta isterseniz cebir karolarını da kullanabilirsiniz. 

Ama öncelikle bu kesmiş olduğumuz şekil ne? 

 Ö10: Yamuk. 

 Ö12: Kareye benzer… 

 Ö10: Altıgen mi? 

 Araştırmacı: Yani bu şeklin alanını hesaplamayı biliyor muyuz? 

 Ö10: Hayır. 
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 Araştırmacı: Yine bildiklerimizden yola çıkarak hesaplayacağız. İstediğiniz 

gibi kesip birleştirebilirsiniz. Cebir karolarıyla da yapabilirsiniz.  

 Ö10, Ö11 ve Ö12: (Kesmeden işlem yapmaya çalışıyorlar.) 

 Araştırmacı: Şekillerde değişiklik yapabilirsiniz. 

 Ö10, Ö11 ve Ö12: (Hala kesmeden işlem yapmaya çalışıyorlar.) 

 Katılımcılar ilk iki etkinlikteki yaptıkları işlemlerden yola çıkarak bu özdeşliği 

oluşturmaya çalışmışlardır; fakat cebir karolarıyla sürecin daha kolay olacağını 

keşfedememişlerdir. 

 Araştırmacı: Bence şekiller üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. 

 Ö10: (Cebir karolarıyla çalışmaya başladı.) 

  
 Şekil 33: Ö10 tarafından meydana getirilen yanlış geometrik şekil. 

 Ö11: İşte böyle dikdörtgen oluyor. 

  
 Şekil 34: Ö11 tarafından oluşturulan dikdörtgen. 

 Araştırmacı: Dikdörtgenin alanını nasıl buluyoruz peki? 

 Ö12: x . y. 

 Araştırmacı: x . y derken? 
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 Ö11: Uzun kenar çarpı kısa kenar. 

 Araştırmacı: Şimdi oluşturduğumuz dikdörtgenin uzun kenarını ve kısa 

kenarını bulalım birlikte. Kısa kenarımız ne?  

 Ö11: x… 

 Ö12: x - y. 

 Araştırmacı: Yazalım o zaman kısa kenar çarpı, x - y. Uzun kenarı bulalım. 

 Ö11 ve Ö12: 2y + x. 

 Ö11: 2y.. 

 Ö11: Hayır. 2y + x - y. 

 Ö12: Evet. 

 Araştırmacı: Evet. Orayı toparla güzelce söyle. 

 Ö10: Hıı. 

 Ö11: Topluyorsun onları. y + x. 

 Araştırmacı: Ya da?  

 Ö11: x + y. 

 Araştırmacı: Kısa kenarımız x - y, uzun kenarımız x + y. 

 Ö10: x - y çarpı…  

 Ö12: x + y. 

 Araştırmacı: Bunu bu şekilde mi yazmalıyız? 

 Ö11: Parantez içinde… 

  
 Şekil 35: Ö10, Ö11 ve Ö12 adlı öğrenciler tarafından oluşturulan iki kare farkı 

özdeşliği. 

 İlk iki etkinlikteki özdeşlik bulma işlemi katılımcılara yol göstermiştir. Bu 

etkinliklerden hareketle son etkinlikteki özdeşlik katılımcılar tarafından 

oluşturulmuştur.  
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Tablo 8 

Üçüncü etkinliğin RBC+C modeline göre incelenmesi 
Basamaklar Çalışma Grubu Verilen Örnekler Olası Gerekçeler 

 

R (Recognazing) 

Ö4, Ö5, Ö6  

 “x2, y2, x . y .” 

Kare ve dikdörtgen alanları tüm 

katılımcılar tarafından tanınmaktadır. 

 

Ö7, Ö8, Ö9 

Ö10, Ö11, Ö12 

 

B (Building) 

Ö4, Ö5, Ö6 “Kısa kenarıyla uzun 
kenarı çarpılır.” 

Alan bilgisi doğru yerlerde doğru 

şekillerde katılımcılar tarafından 

kullanılmıştır  
Ö7, Ö8, Ö9 “Kısa kenarı ile uzun 

kenar çarpılır.” 
Ö10, Ö11, Ö12 “Uzun kenar çarpı kısa 

kenar.” 
 

C (Constructing)  

Ö4, Ö5, Ö6   

“(x-y) . (x+y)” 

Özdeşlik oluşturulmuştur. 

Ö7, Ö8, Ö9 

Ö10, Ö11, Ö12 

+C 

(Consolidation) 

Katılımcıların 

hepsi 

“x2, y2, x . y .” Alan ve cebirsel ifadeler pekişmiştir. 

 Matematik ders başarısı düşük olan katılımcıların şekli doğru şekilde 

oluşturmaları cebir karoları kullanımı adına oluşturma basamağına örnek 

verilebilmektedir. Birinci ve ikinci etkinliklerde istenen ifadelerin özdeşi 

bulunduğundan, son etkinlikte iki kare farkının özdeşi seri bir şekilde bulunmuştur. Bu 

etkinlikte katılımcılar, ilk iki etkinlikteki süreci kavrayarak iki kare farkı özdeşliğini 

oluşturabilmişlerdir.  

 Eldeki geometrik şekiller kullanılarak yeni geometrik şekil matematik ders 

başarısı orta olan katılımcılar tarafından başarıyla oluşturulmuştur. Son etkinlik diğer 

etkinliklere nazaran daha hızlı ve daha doğru şekilde tamamlanmıştır. Yani ilk iki 

etkinlik bu etkinlikte yol gösterici olmuştur. İlk iki etkinlikte öğrenilen yöntemler 

burada rahatlıkla kullanılmıştır. Küçük birkaç ipucu sayesinde son özdeşlik katılımcılar 

tarafından oluşturulmuştur. 

 İlk iki etkinlikteki özdeşlik bulma işlemi matematik ders başarısı iyi olan 

katılımcılara yol göstermiştir. Bu etkinliklerden hareketle son etkinlikteki özdeşlik 

katılımcılar tarafından oluşturulmuştur.  
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

 Bu çalışmanın temel hedefi; özdeşlik kavramı ile ilgili hiçbir ön bilgiye sahip 

olmayan 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersi başarı düzeylerine göre bilgi oluşturma 

süreçlerinin incelenmesidir. 

 Araştırma süresince kullanılan etkinlikler, özdeşlikleri görsel boyutta ele 

almıştır. Araştırmaya katılan tüm katılımcılar tarafından özdeşlikleri cebirsel olarak 

yazmaları istendiğinde zorluk yaşanmasına rağmen, cebir karolarıyla özdeşlikler daha 

kolay ve seri şekilde oluşturulmuştur. Bu şekilde konunun zihinde algılanması ve 

özümsenmesi kolaylaştırılmıştır. Özdeşlik konusunun öğretimi esnasında da bu gibi 

etkinliklerden, cebir karolarından yararlanılması dersi daha etkili hale dönüştürecektir. 

Aynı şekilde Özer ve Şan (2013) tarafından görsel materyal destekli öğretim 

etkinliğinin özdeşlikler konusunun öğretilmesine etkisi, geleneksel öğretim etkinliğiyle 

karşılaştırılarak incelendiği çalışmada elde edilen sonuçlarda; görsel materyal destekli 

öğretim yapılan öğrencilerin akademik başarılarının yaklaşık olarak yüzde altmış 

oranında arttığı görülmektedir. Bu sonuç, Koç’un (2002) da belirttiği gibi matematik 

dersinde görselleştirilmiş öğretim kullanımının etkili olduğunu göstermektedir.  

 Matematik dersi başarı düzeyi düşük olan gruptaki katılımcıların alan 

bilgilerindeki ve cebirsel ifadelerle işlem konusundaki eksiklikleri bu konunun 

pekişmediğini göstermektedir. Özdeşliklerin açılımında kenar uzunluğu ile alan arası 

ilişkinin kavranabilmesi için öncelikle alan korunumunun kavranmış olması 

gerekmektedir (Koylahisar, 2012).  

 Matematik ders başarısı düşük olan katılımcıların 1. etkinlikte (x+y)2 özdeşliğini 

oluşturmaları istendiğinde, sayısal olarak hesaplayarak ulaştıkları çözüm yolunu, 

cebirsel ifadelerle işlem yaparken kullanamadıkları görülmüştür. Benzer şekilde Yılmaz 

(2011) tarafından yürütülen çalışmada soyutlama süreci içinde ortaya çıkan sonuçlardan 

birisi de bazı katılımcıların cebirsel işlemlerde ve formüllerdeki eksiklikleri olmuştur. 

Bu sonuç Hershkowitz, Schwarz ve Dreyfus’un (2001) soyutlama süreci için soyutlama, 

çözümle uğraşan kişinin, kişisel geçmişine dayanır şeklindeki vurguları ile 

örtüşmektedir.  

 Araştırmacı direktifleri ile süreç hatırlatılmaya çalışılmıştır. Matematik başarısı 

düşük olan öğrencilerin birinci etkinlik için kullanma, oluşturma ve pekiştirme 

aşamalarına ulaşamadıkları söylenebilmektedir. Benzer şekilde Yeşildere ve Türnüklü 

(2008) tarafından yapılan çalışmada bilgi oluşturma süreçleri incelenen öğrencilerden 
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matematiksel gücü düşük olan öğrencilerin hiçbiri kullanma ve oluşturma eylemlerini 

gerçekleştirememiştir.   

 Matematik başarı düzeyi düşük olan katılımcıların bilinenlerden yola çıkarak 

bilinmeyene ulaşma diye adlandırılan denklem konusundaki ciddi eksiklikleri göze 

çarpmaktadır. Fakat matematik başarısı yüksek olan grubun denklem konusunu 

pekiştirdiği 1. etkinlikteki süreçten görülmektedir. Başarılı öğrenciler yaptıkları 

şeylerde daha çok aktif olurlar ve daha çok açıklama yaparlar; başarısız öğrenciler, 

yaptıkları şeyleri kısa bir şekilde açıklarlar ve nadiren bunları sınıflarlar (Ayanoğlu, 

2012). Bu öğrenciler, parçaları analiz etme çabası göstermezler (Akay, 2006).  

 İlk iki etkinlikte istenen özdeşlikler matematik başarısı düşük ve orta olan 

katılımcılar tarafından oluşturulamamıştır. Benzer şekilde Özcan (2012) tarafından 

ilköğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin geliştirilmesinde bilgiyi 

oluşturma süreçlerinin incelendiği çalışmada, öğrencilerden geometrik düşünme düzeyi 

düşük olan öğrencilerin hiçbiri oluşturma eylemlerini gerçekleştirememiştir. Son 

etkinlikte bütün katılımcılar, ilk iki etkinlikteki süreci kavrayarak iki kare farkı 

özdeşliğini oluşturabilmişlerdir.  

 Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı, yani matematik dersi başarı düzeyi orta olan katılımcıların 

alan bilgilerinin yeterli olduğu söylenebilmektedir. Yani bu öğrenciler alan konusunda 

RBC+C modeline göre pekiştirme basamağında bulunmaktadırlar. Fakat cebirsel 

ifadeler konusunda bilgi eksiklikleri olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların sayısal olarak 

hemen çözüme ulaştığı etkinlikte, cebirsel ifadenin özdeşinin bulunması istendiğinde 

aynı performansı sergileyemedikleri görülmüştür. 1. etkinlik için Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı 

katılımcıların aynı çözüm yolunu ikinci aşamada kullanamadıkları görülmüştür ki henüz 

RBC+C modelinin kullanma aşamasına ulaşılamamıştır.  

 Cebirsel ifadeler konusunda benzer terimler ifadesi matematik ders başarısı orta 

olan katılımcılarda henüz yerleşmemiştir. Yalnızca benzer terimler için tanıma 

basamağı söz konusu değildir. Bunlara ek olarak, birinci etkinlikte izlenen çözüm yolu 

2. etkinliğe uyarlanmıştır. Ö7, Ö8 ve Ö9 adlı katılımcılar bu etkinlikte özdeşlik 

bulunurken kullanma basamağına ulaşmışlardır. Aynı seviye 3. etkinlik için de 

geçerlidir. Bu etkinlikte de kullanma basamağı söz konusudur. Kullanma eylemi, 

öğrenciye ipucu verilmesi gibi bir kaynağın öğrenciye hatırlatılması ile de 

gerçekleşebilir (Hershkowitz, ve ark., 2001). Yeşildere ve Türnüklü (2008) tarafından 

yapılan çalışmada öğrencilerin verilen ipucunu değerlendirerek çözümlerine yön 

vermeleri noktasında farklılık gösterdikleri gözlemlenmiştir ki matematiksel gücü 
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yüksek olan öğrenciler ipuçlarını kullanarak hatalarını fark etmekte ya da çözümlerini 

ilerletmekteyken; ipuçlarını fark ederek kullanma matematiksel gücü düşük olan 

öğrencilerde gözlemlenmemiştir. Bu durumun nedeni öğrencilerin ipucunu 

yakalamalarını sağlayacak yapılara sahip olmamaları veya yanlış oluşturmuş 

olmalarından ötürü tanımamalarından kaynaklanıyor olabilir. 

 Matematik dersi başarı düzeyi yüksek olan katılımcıların alan bilgileri gibi 

cebirsel ifadelerle işlemler bilgilerinin de pekiştiği söylenebilmektedir. Benzer şekilde 

ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin olasılık bilgisini oluşturma ve pekiştirme 

sürecinin Katrancı ve Altun (2013) tarafından incelendiği çalışmada, matematik başarısı 

yüksek olan katılımcılar olasılık konusu ile ilgili soyutlanması beklenen bilgi 

yapılarının basitten karmaşığa doğru birçok formunu üretmişlerdir. Dolayısıyla, olasılık 

konusu ile ilgili bilgi yapılarında bir derinleşme (Dreyfus ve ark., 2006) olduğu 

söylenebilir. Aynı şekilde Altun ve Yılmaz (2010) tarafından yapılan çalışmada, başarı 

seviyesi yüksek olan çalışma grubu parçalı fonksiyonların basitten karmaşığa giden 

birçok şeklini üretmeyi başarmışlardır. 

 Matematik dersi başarı düzeyi yüksek olan grubun sayısal olarak ulaştıkları 

çözüm yolunu cebirsel ifadelerle işlemler yaparken de aktarabildikleri görülmüştür. 

Dolayısıyla kullanma basamağına ulaştıkları söylenebilmektedir. Ayanoğlu (2012) 

çalışmasında, matematik başarısı yüksek olan katılımcıların birinci dereceden iki 

bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik grafiği bilgisi oluşturma sürecinde daha hızlı yol 

aldığını ve oluşturma basamağına giden yoldaki tanıma ve kullanma basamağındaki 

eksikliklerini diğer grup üyelerine nazaran daha hızlı bir şekilde giderdikleri sonucuna 

ulaşmıştır.  

Birinci etkinlikteki özdeşlik bulma işlemi matematik başarısı yüksek olan 

katılımcılara yol göstermiştir. İlk etkinlikten hareketle 2. etkinlikteki özdeşlik 

katılımcılar tarafından oluşturulmuştur. Bu sonuca benzer olarak Akın, Harman ve 

Gönen (2010) tarafından yapılan çalışmada da çalışma grubunun “iki terimin toplamının 

karesi ve küpü” özdeşliklerini elde etmedeki başarıları programlara göre 

karşılaştırıldığında Eğitim Fakültesinin hem Ortaöğretim hem de İlköğretim 

programlarında öğrenim gören öğrencilerin başarı düzeylerinin Fen Fakültesi 

Matematik programına devam eden öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Fen Fakültesinin Matematik öğrencileri ile Eğitim Fakültesinin İlk ve Ortaöğretim 

Matematik programlarına devam eden öğrencilerin Yükseköğretim Programlarına 

Yerleştirilme puanları arasında karşılaştırma yapıldığında, Eğitim Fakültesinin 
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Matematik programlarında öğrenim gören öğrencilerin daha yüksek puanlarla yerleştiği 

görülmektedir.  

 Katılımcıların tümü kenar uzunluğu bilinen kare ve dikdörtgenin alan 

hesaplamalarını etkinlik sonunda tanımışlardır. Akın ve Pesen (2010) tarafından yapılan 

çalışmada sekizinci sınıf matematik dersindeki; özdeşlik konusunun yapılandırmacı 

öğrenme yaklaşımının uygulandığı deney grubu öğrencileri ile geleneksel öğretim 

yaklaşımının uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin deneysel işlem sonrası 

öğrendikleri bilgileri hatırda tutma düzeyleri arasında, deney grubu lehine anlamlı bir 

farklılık vardır. Yapılandırmacı programa göre hazırlanan etkinliklerde katılımcılardan 

matematik başarı düzeyi orta ve yüksek olanlarda da hatırda tutma yani tanıma 

basamağı anlam kazanmıştır. Davidson (1971); Üredi (1999); Pesen, Odabaş ve Bindak 

(2000) ile Uslu (2006) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir.  

 Ayrıca ilk iki etkinlikteki özdeşlik bulma işlemi katılımcılara yol göstermiştir. 

İlk iki etkinlikten hareketle son etkinlikteki özdeşlik matematik başarı düzeyi farklı olan 

tüm katılımcılar tarafından oluşturulmuştur. Benzer şekilde Altun ve Memnun (2012) 

tarafından yapılan araştırma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, matematik 

konusunda başarılı olan katılımcıların cebirsel işlemleri ve bu işlemlerde kat ilişkisi ile 

tablo bilgisini, grafik bilgisini tanıyıp kullandıkları, iki bilinmeyenli denklemi 

oluşturdukları ve ardından da pekiştirdikleri anlaşılmıştır. 

Matematik başarı düzeyi birbirinden farklı olan öğrenci grupları ile 

gerçekleştirilen bu çalışmada öğrencilerin soyutlama basamaklarına ulaşma hızları ve 

yolları farklıdır. Buna rağmen iletişimin engellenmediği ortamda her öğrencinin bilgi 

yapılarını artırdığı anlaşılmıştır. Matematik başarısı yüksek olan öğrencilerin süreci 

diğerlerine göre daha iyi bir şekilde içselleştirdiği, daha hızlı ve pratik şekilde özdeşlik 

kavramlarını oluşturabildikleri görülmüştür. 

Elde edilen sonuçlara rağmen hala açıklama bekleyen bazı konuların olduğu 

görülmektedir. Bu çalışma küçük grup çalışmasını kapsamaktadır. Ancak, öğrenme- 

öğretme süreçlerinde bazen bireysel, bazen küçük gruplarca bazen de sınıfça etkinlikler 

yapılır. Bu etkinliklerin tüm sınıf veya daha çok sayıdaki öğrenci grubu için etkili 

olarak uygulanabilmesi önemli araştırma konuları olarak görülmektedir. 

 Bu araştırmada çalışma grubunu oluşturan öğrenciler iyi, orta ve düşük 

matematik başarı düzeylerine sahip öğrencilerdir. Çalışmadaki gruplar daha farklı 

gruplaşmaları içerecek şekilde yeniden oluşturularak benzer araştırmalar yapılabilir. 
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 Bu çalışmada öğrencilerin daha önceden öğrenmedikleri özdeşlik oluşturma 

süreci incelenmiştir. Çalışmanın devamı niteliğinde yine sekizinci sınıf öğrencilerinin 

öğrenmedikleri başka bir konu seçilerek bilgi oluşturma süreci incelenebilir.  

 RBC+C modeli kullanılarak sınıf içerisindeki farklı yaklaşımlara göre 

oluşturulmuş öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin bilgi oluşturma süreçleri 

gözlemlenerek analiz edilebilir.  

 Öğretmenler hizmet içi eğitimlerle bilgi oluşturma süreçleri konusunda 

kendilerini geliştirme fırsatı kazanabilirler.  
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