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ÖZET 

Yüksek Lisans Tezi 

�LKÖ�RET�M 1. VE 2. KADEMES� �LE ORTAÖ�RET�M 10. SINIF 
Ö�RENC�LER�N�N MATEMAT���N TEMEL KAVRAMLARINDAK� EKS�K 

VE YANLI� Ö�RENMELER�N�N  KAR�ILA�TIRILMASI 

Cemile �irin USLU 

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaö�retim Fen ve Matematik Alanları 
E�itimi Anabilim Dalı Matematik Ö�retmenli�i Programı 

Danı�man : Prof.Dr.E�ref HATIR 

          2006,      104 Sayfa   

               Jüri : Prof. Dr. E�ref HATIR 

Prof. Dr. Hasan �ENAY 

Prof. Dr. Halil ARDAHAN 

 

          Ülkemizde ilkö�retim I. kademede görülen kesir ve ondalık kesir kavram 
yanılgılarının ilkö�retim II. kademede de devam etti�i ve kalıcı oldu�u tespit 
edilmi�tir. Fakat bu konudaki yanlı�ların düzeltilmedi�i literatür taramalarında 
görülmü�tür. Bu ara�tırmada, yetersizlikler kar�ıla�tırılarak, hangi kavramlardaki 
eksik ve yanılgıların bir üst gruba aktarıldı�ı, hangi kavramlardaki eksik ve 
yanılgıların bir üst grup da fark edilerek giderildi�i sorularına cevap arandı. Konya 
ilinin Çumra ilçesinde iki ilkö�retim, iki ortaö�retim okulu seçildi. Seçilen okulların 
5., 8., 10. sınıfları evren olarak alındı. Seçilen ilkö�retim okullarının be�inci 
sınıflarından 182, sekizinci sınıflarından 180, ortaö�retim onuncu sınıflarından 143 
ö�renciye Te�his Testi uygulandı. Elde edilen veriler analiz edildi. Te�his testinde 
elde edilen tüm sonuçlar de�erlendirmeye alındı. Te�his testi; matematikteki temel 
kavramların çok fazla ve te�his testi uygulanacak ö�rencilerin grup aralıklarının çok 
geni� olması nedeni ile kesirler, ondalık kesirler ve ölçüler konuları göz önüne 
alınarak hazırlandı. Tüm ö�rencilere aynı sorular yöneltilece�i için soruların 
içerikleri, istenen kavramı açı�a çıkarabilecek, 5. sınıf ö�rencilerine zor, 10. sınıf 
ö�rencilerine basit gelmeyecek �ekilde hazırlandı. Ara�tırma sonucunda elde edilen 
veriler incelendi�inde; bazı kavramlardaki yanılgıların bir üst sınıfa düzeltilmeden 
aynen aktarıldı�ı, bazı kavramlardaki eksik ve yanılgıların bir üst sınıfa geçerken 
düzeltildi�i görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Matematik ö�retimi, Hata ve yanılgılar, Te�his edici 
ö�renme 
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ABSTRACT 

 
Higher License Thesis 

 
COMPARISON OF THE D�F�C�ENC�ES AND M�SCOMCEPT�ONS ON THE 
BAS�C CONCEPTS OF MATHEMATH�ES �N THE 1st AND 2nd  GRADE OF 

PR�MEY EDUCAT�ON W�TH 10th CLASS STUDENTS  
OF THE SECONDASY  EDUCAT�ON 

 
Cemile �irin USLU 

 
UNIVERSTY OL SELCUK COLLEGE OF SCIENCE 

Secondary Education Field Of Science and Math’s 
Education, Math’s Teaching Programme 

 
Consultant: Prof. Dr. E�ref HATIR 

2006, 104 page 
 

Jury:  Prof. Dr. E�ref HATIR 

         Prof. Dr. Hasan �ENAY 

                                                        Prof. Dr. Halil ARDAHAN 

It is determined that misconeptions on fraetions and decimal fraetions in 1st 
grade of primary Educations are continions and permament in the Secandary 
Eduaetion. It is seen from the reseasch of literature that there misconceptions are not 
corrected in the Secondary Educations In this research, it is compred in the 
deficiancies and misconceptions in the 1st grede of primary Educations with the 10th 
class students of the  Secandary Educations. The answer is tried to be found for the 
questions of on which concepts the mistakes and defaults are noticed and removed in 
the upper group, which mistakes and defaults are not noticed and go on as it is. 5th, 
8th and 10th classes are taken as environment. 2 elementary and 2 secondary schools 
in the Çumra district of Konya province have been chosen. Diagnosis test has been 
applied for 182 students of the 5th class, 180 students of the 8thclass of elementary 
and 143 students of the 10th class of secondary school of the chosen schools. 
Conclusions have been analysed. All the conclusions of the diagnosis test have been 
taken into consideration. Diagnosis test is programmed by considering the subject of 
fraction, decimal fraction and mea urements for the reason of the high number of 
concept in math’s, and the wideness of the gap between the student groups. Contents 
of the questions are prepared to make the key concept obvious, neither difficult for 
the 5th, nor easy for the 10th class students When the conclusions this research are 
studied carefully, is has been seen that; Although, some basic concepts are 
comprehended bether in the elementary education, some others are not grasped in it 
but in secondary education. 

Key words: Teaching mathemahics, Errors and miscomephims, Piagnostic 
Teaching 
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ÖN SÖZ 
 
 
 
 

 Ö�rencilerin matematik dersindeki ba�arılarının dü�ük oldu�u sıkça 

kar�ıla�ılan bir bulgudur. 2002 Yılında Türkiye genelinde E�itim Ara�tırma ve 

Geli�tirme Daire Ba�kanlı�ı, �lkö�retim Genel Müdürlü�ü, E�itim Teknolojileri 

Genel Müdürlü�ü i�birli�i ile Ö�renci Ba�arı Belirleme Sınavı (ÖBBS) yapılmı� ve 

ö�rencilerin matematik dersindeki ba�arılarının %40 ‘larda kaldı�ı görülmü�tür.  

 

Van de Wella ‘a (1989) göre, matematik dersinde ö�rencilere kazandırılması 

gereken amaçlar “ili�kisel anlama” dır. �li�kisel anlamayı; matematikteki yapıları 

(kavramları ve bunların ö�elerini) anlama, sembollerle ifade etme ve bunun 

kolaylıklarından yararlanma, matematikteki i�lemlerin tekniklerini anlama ve bunları 

sembolle ifade etme, metotlar, semboller ve kavramlar arasındaki ba�ıntılar veya 

ili�kileri kurma olarak açıklamı�tır. Buradan da anla�ılaca�ı üzere kavramların 

matematikteki önemi azımsanmayacak kadar çoktur. Böylece matematik derslerinde 

ba�arının dü�ük olma sebepleri arasında kavramların tam olarak ö�renilmemesi veya 

yanlı� ö�renilmesi gösterilebilir ( Kaynak  ve akr.,  2002 ). 

 

Eksik ö�renilen kavramlar anlamlı ö�renmeler için büyük bir engel 

olu�turmaktadır. Hele kalıcı olan yanlı�ların zamanla giderilmemesi matematik 

ö�retiminin hedeflerine ula�ması için büyük zorluklar olu�turur. Matemati�in ön-�art 

ili�kileri güçlü olan ve ö�renmelerin sonraki ö�renmelere ortam hazırladı�ı bir bilim 

dalı oldu�u da göz önüne alınırsa, kavram bilgisi yetersiz olan bir ö�rencinin, yeni 

ö�renmelerde ba�arısız olması ve matematik dersine kar�ı olumsuz tutum 

geli�tirmesi kaçınılmaz olur (Baykul,  2002). 

 

 Bu çalı�maya, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 27/06/2005 tarihinde 

ba�lanmı�tır. Okullarda uygulanacak te�his testi, gerekli yerlerden izinler alınıp, 

01.03.2006 tarihinde uygulanmı�tır. 
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Bu çalı�ma VI bölümden olu�maktadır. Birinci bölümde ilkö�retim ve 

ortaö�retim matematik dersindeki ortak kavramlar tespit edilmi�, ara�tırmanın amacı 

ve önemi belirtilmi�tir. �kinci bölümde kaynak ara�tırması sonuçları verilmi�tir. 

Üçüncü bölümde materyal ve metot ara�tırılmı�tır. Dördüncü bölümde ara�tırmanın 

sonuçları tablolar halinde verilmi�, ö�renci yetersizlikleri ve yanılgılara de�inilip,  

tartı�ma yapılmı�tır. Be�inci bölümde ara�tırmanın sonuçları özetlenerek önerilere 

yer verilmi�tir. Altıncı bölümde ise kaynaklar listesi ve ekler verilmi�tir. 

    

  

 Cemile �irin USLU     
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   1. G�R��: 

 

 

 

 

Ö�rencilerin matematik dersindeki eksik ö�renme ve yanılgılarının bir 

sonraki konunun ö�renilmesini nasıl etkiledi�i, 5., 8., 10., sınıf ö�rencilerinin 

belirlenen ortak konulardaki eksik ve yanlı� ö�renmelerinin  neler oldu�u sorusuna 

cevap aranmaktadır. 

 

 

          1.1   Ara�tırmanın  Amacı 

 

 

 

Matematik; ön-�art ili�kileri güçlü olan ve ö�renmelerin sonraki ö�renmelere 

ortam hazırlayan bir bilim dalı oldu�u için  kavram bilgisi yetersiz olan bir 

ö�rencinin, yeni ö�renmelerde ba�arısız olması ve matematik dersine kar�ı olumsuz 

tutum geli�tirmesi kaçınılmazdır (Baykul, 2002). Matematikte bir konunun 

ö�retimine ba�lanılmadan önce, bu konu ile ön-�art durumundaki ö�renmelerin 

gerçekle�ip gerçekle�medi�ine bakılmalıdır. Neden ve niçinler ile ö�renilmeyen 

konular  ancak ezberlenir. Bu ara�tırma ile ilkö�retimin I. ve II. kademesi ile 

ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinin matemati�in belirlenen temel kavramlarındaki 

eksik ve yanlı� ö�renmelerini tespit etmek, grupları birbiri ile kar�ıla�tırmak ve 

geli�meyi sa�layıcı öneriler ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ö�rencilerin eksikleri  

ve yanılgıları tespit edilmez ve bir sonraki sınıflara aynen aktarılırsa, birbiri ile 

ili�kiler bütünü olan matematik dersinde, anlamlı ö�renmeler olmayaca�ı için 

ö�rencilerin matematik dersinden ba�arısız olmaları kaçınılmaz olacaktır. 

Ülkemizde, ilkö�retim ö�rencilerinin matemati�in temel kavramlarındaki 

eksik ve yanlı� ö�renmeleri ara�tırılmı�, buna ra�men 5., 8., 10., sınıf ö�rencilerinin 

matemati�in temel kavramlarındaki eksik ve yanlı� ö�renmelerinin kar�ıla�tırılması 

konusunda yeterli veri olmadı�ı görülmü�tür. Bu amaçla böyle bir çalı�ma 

yapılmı�tır. 
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1.2   Ara�tırmanın Önemi 

 

 

 

Baki’ye (1998) göre, i�lem yanlı�lıkları  (hata) ve bireyin yanlı� inanı�ları  

ve deneyimleri sonucu  ortaya çıkan davranı�lar (yanılgılar), ö�renmeyi etkileyen 

etkilerdendir (Ceylan, 2001). Baki ve Bell’e (1997) göre, ö�renciler yeni �eyler 

ö�renirken bunları daha önceki bilgileri üzerine in�a ederler. Sahip oldukları ön 

birikimler bazen yeni kavramların ö�renilmesinde yanlı� ö�renmelere neden olur. Bir 

problemin çözümü veya bir i�lemin yürütülmesi ö�rencinin mantı�ına, önceki 

birikimlerine uygun dü�ebilir ama yaptıklarının matematiksel geçerlili�inin 

olmadı�ını da bilmeyebilir. ��te bu durumda kavram veya i�lem yanılgılarının 

geli�mesi söz konusudur (Ceylan, 2001). 

Ço�u basit yanılgılar, geleneksel ölçme de�erlendirme anlayı�ımızın bir 

sonucu olarak ö�rencilerin ba�arısızlıkları olarak de�erlendiriliyor. Yanılgılar te�his 

edilerek düzeltilme yoluna gidilmedi�i için ö�rencinin yanlı� anlamaları sistem 

içinde ortaya çıkmıyor ve dolayısıyle ö�renci de yanlı�larını düzeltme fırsatı 

bulamıyor (Baki ve Bell, 1997). Baki‘ ye (1998) göre, de�erlendirme anlayı�ımızı, 

ö�rencilerin ba�arısızlıklarını ölçmeden eksikleri belirleyici, tanı koyucu bir 

de�erlendirmeye do�ru de�i�tirmeliyiz. Böyle bir yakla�ım, ö�rencinin herhangi bir 

konu ile ilgili olarak daha önce olu�turdu�u kökü derinlere varan yanlı� anlamaları  

ortaya çıkarır ve tanımlar bu yolla ö�rencilerin düzeylerini, eksikliklerini, yanlı� 

anlamalarını ve hedef davranı�larla ö�rencilerin düzeyleri arasındaki bo�lu�u 

belirleyen ö�retmen yeni ünitenin veya konunun ö�retimini ona göre planlama ve 

farklı ö�retim yöntemleri uygulayarak hedef davranı�larla ö�rencilerin düzeyleri 

arasındaki bo�lu�u kapatmak için bireysel ihtiyaçlara göre ö�retim yapma fırsatı 

bulmu� olur (Ceylan, 2001). 

Ülkemizde Matematik Ö�retimi ö�retmen merkezli, ö�rencinin pasif oldu�u 

metotla yapılmaktadır. (2005-2006 E�itim Ö�retim yılında ö�renci merkezli e�itime 

geçilmi�tir.) Bu metotla ö�rencilerin eksik ve yanlı�ları ortaya çıkmamakla beraber, 

bu yanlı� anlamaların sistem içinde düzeltilmedi�i de görülmektedir. Okullarımızda 

genellikle de�erlendirme testleri kullanılmakta ve bunların neticesine göre 

ö�rencilere not verilmektedir. Bu testler ö�retmene, ö�retimin ne kadar etkili 
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oldu�una dair dönüt vermektedir. Bu testlerin gayesi, ö�rencinin hangi adımda yanlı� 

yaptı�ının tespiti de�ildir.              

Dolayısıyla, ö�rencinin niçin yanlı� yaptı�ının üzerinde durulmaz. Bu 

yöntemle ö�rencilerin yanlı� anlamalarını ortadan kaldırıcı bir faaliyette bulunulmaz. 

Böylece ö�renci yanlı� ö�rendi�i bilgilerle ba� ba�a kalır. Yanlı� ya da eksik 

anla�ılan konular daha sonraki ö�renmeleri olumsuz yönde etkiler. 

Baykul’ a (1995) göre, sonuçları ö�rencilere duyurmak amacıyla yapılan 

ölçme ve de�erlendirme çalı�malarına “formatif de�erlendirme”, bu amaçla 

kullanılan testlere de “izleme testleri” adı verilmektedir. �zleme testleri te�his 

edicidirler. Bu bakımdan ö�renme sürecini bütünleyicidirler. �zleme testleri 

genellikle ünitenin sonunda verilir. Bu testle, ö�rencinin, o ünitede veya konuda 

kazandırılmak istenen davranı�ları ne derece ö�rendiklerini ortaya koyar. Sonuçta 

ö�retim hizmetlerinin nasıl takviye edilmesi hakkında bilgiler verilir. Bu tür 

de�erlendirme, ö�rencinin daha sonraki konulara yanlı� ya da eksik bilgi ile 

girmesini önler. Ö�renci de do�ru,  yanlı� ve eksiklerini  görerek nasıl ö�rendi�inin 

ve neleri ö�renmesi gerekti�inin bilincine varır. A�amalı olarak düzenlenen ö�renme, 

ünitelerin her birinin sonunda verilen bu testin hem ö�renciye hem de ö�retmene 

anında bilgi sa�layarak, gerekli düzeltmelerin ve de�i�ikliklerin yapılmasını mümkün 

kılar (Ceylan, 2001). 

Kalıcı bir ö�renim sa�layan te�his testleri ülkemizde 1999 yılından  itibaren 

Ardahan ve arkada�ları tarafından uygulanıp, ö�rencilerin eksik ve yanlı� 

ö�renmelerinin neler oldu�u konusunda  bilgi sahibi olunmu�tur. 

Son yıllarda yapılan çalı�malarda te�his testlerinin ö�renmeyi olumlu yönde 

etkiledi�i fark edilmi�, bu do�rultuda  ilkö�retim müfredat programı etkinlikler 

bakımından zenginle�tirilerek yeniden düzenlenmi�tir. Yapılan literatür çalı�masında 

ilkö�retimdeki eksik ve yanlı�ların tespit edilmesine ra�men, ortaö�retimdeki eksik 

ve yanılgıların  neler oldu�u konusunda herhangi bir kayna�a rastlanmamı�tır. 
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2.KAYNAK ARA�TIRMASI:     

 

 

 

   

Günümüzde ö�rencilerin büyük bir kısmının matematik dersinde ba�arısız 

oldu�u bilinmektedir. Son yıllarda yapılan çalı�malarda ba�arısızlık nedenleri 

ara�tırılmaktadır. Ara�tırmalar sonucunda ba�arıyı etkileyen bir çok faktör oldu�u 

görülmü�tür. Bu faktörlerin büyük bir kısmını yanlı� ö�renmeler, eksik ö�renmeler, 

yanılgılar olu�turmaktadır. Hart ve ark. (1985), matemati�in farklı konuları ile ilgili 

te�his testleri geli�tirip, bunlarla ilgili ö�renci hatalarını analiz etmi�lerdir.  Dünyada 

ve Türkiye'de de bir çok ara�tırmacı eksik ve yanlı� ö�renmeler, yanlı� ö�renmelere 

ortam hazırlayan faktörler ile ilgili çalı�malar yapmı�lardır.             

Baykul  (1990), ilkokul 5. sınıftan lise ve dengi okulların son sınıflarına 

kadar matematik ve fen derslerine kar�ı tutumda görülen de�i�iklikleri incelemi�tir. 

Bu ara�tırmada ö�rencilerin matemati�e kar�ı tutumlarının ilkokul 5. sınıftan lise ve 

dengi okulların son sınıflarına do�ru sürekli olumsuz yönde de�i�mekte oldu�unu 

gözlemi�tir. Baykul (1994), “�lkö�retim Okullarında Matematik Ö�retimine Bir 

Bakı�” da ilkö�retim okullarında matematik ö�retimi ve sorunlarını incelemi�tir. 

 Newstead ve  Murray (1998), bu konuda açık uçlu bir anket hazırlayıp 4. ve 

6. sınıf ö�rencilerine uygulamı�, çalı�mada ö�rencilerin yüzde olarak ba�arıları ve 

yaygın kavram yanılgıları ele alınmı�lardır. Hart ve ark. (1995), matematiksel 

i�lemlerle ilgili açık uçlu bir anket hazırlamı� ve 6. sınıf ö�rencilerine 

uygulamı�lardır. Newstead ve Olivier (1999), matematiksel problemlerden olu�an 

açık uçlu bir anket hazırlayıp 6. ve 7. sınıf ö�rencilerine uygulamı�lardır. Newstead 

ve Olivier (1999), çalı�malarında ö�rencilerin yüzde olarak ba�arılarını ve yaygın 

kavram yanılgılarını ele alarak istatistik analiz yapmı�lardır.  

Ersoy ve Erba� (2000) , sunu� yöntemi ile yapılan ö�retme etkinlikleri, 

çoktan seçmeli ölçme-de�erlendirme araçları, ö�rencilerin gerçek ya�amda 

kullandıkları problemleri çözmelerinde gerekti�ince etkili olmadı�ı, kavramsal 

ö�renmeye yardım etmedi�i  sonucuna varmı�lardır. 

 Kaynak ve ark. (2000),  yaptı�ı çalı�malarda, ö�rencilerin genellikle 

yaptıkları hataları incelemi�lerdir. Ayrıca elde ettikleri bulgularda sınıf düzeyi 
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yükseldikçe kimi kavramların daha iyi olu�tu�u (kullanıldıkça zihne yerle�mesi 

bakımından olabilir) ancak buna kar�ılık kimi kavramların kayboldu�u (ÖSS sınav 

kaygısı olabilir) sonucuna ula�mı�lardır. 

Özdemir (2000), matematik ö�retiminde tanım, terim ve sembollerin önemi  

üzerinde özellikle durup, e�itimin bir süreç oldu�unu ve en ba�ından  tüm 

kavramların do�ru ö�retilmesi gerekti�ini vurgulamı�tır. Hart ve ark. (1985), 

matemati�in cebir ve geometri  konuları ile ilgili te�his testleri geli�tirip, ö�renci 

hatalarını analiz etmi�lerdir. Ardahan (1999), yönlü sayılarla ilgili sözel 

problemlerde olası yanılgıları ve ö�retmen tanılarını ara�tırıp, ilkö�retim 

ö�rencilerinin sözel problemlerindeki yanılgılarının neler oldu�unu incelemi�tir.  

�ngiltere yapılan bir dizi matematik ö�renme-ö�retme ile ilgili 

ara�tırmalarda; sözel problemlerin  çözüm stratejileri, yanılgıların sınıflandırılması, 

iyile�tirme, araç-gereç ve yöntem geli�tirme, e�itsel süreç boyunca kar�ıla�ılan 

güçlüklerin neler oldu�u sorularına cevap aranmı�tır (Geregor ve Stacey, 1997).  

Haser ve Ubuz (2000), ö�rencilere kavramsal sorular yönelterek 

ö�rencilerdeki kavram hatalarını tespit ettikleri ve hataların sebeplerini belirttikleri 

görülmü�tür. Cankoy (2000), ö�rencilerdeki kavram eksikliklerinin olu�masında 

ö�retmenlerin de azımsanmayacak bir rolünün oldu�unu belirtmektedir. Yılmaz ve 

ark. (2000), geometri ö�retiminin ilkö�retimden ba�layarak yeterince 

kavratılmamasının ortaö�retimde geometri ö�retiminin  ve bu dala ba�lı di�er 

kolların kavratılmasında büyük sıkıntılar yarattı�ını tespit etmi�lerdir. Do�an (2000), 

sınıf ö�retmenlerinin matemati�e kar�ı olumlu tutum içinde olmalarının 1. kademede 

matematik ö�renimine yarar sa�layaca�ını tespit etmi�tir . 

 

 Sleeman (1984), ö�rencilere LMS (Leeds Modelling System) adlı  cebir 

ödevleri setinin sonuçlarını rapor eden bir yazılı test vermi� ve 4 ay sonunda 

ö�rencilerle detaylı görü�meler yapılmı�tır. Bu görü�meler LMS testinin 

belirleyemedi�i pek çok yanlı� anlamayı ortaya çıkarmı�tır. Bu ara�tırma sonucunda 

ö�rencilerde adaptasyon, ki�isel hatalar ve matematiksel ifade yetersizlikleri oldu�u 

görülmü�tür. Buradaki matematiksel ifade yetersizlikleri kavram bilgisinin olmaması 

olarak da anla�ılabilir. 
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2002 Yılında E�itim Ara�tırma ve Geli�tirme Daire Ba�kanlı�ı, �lkö�retim 

Genel Müdürlü�ü, E�itim Teknolojileri Genel Müdürlü�ü i�birli�i ile Ö�renci Ba�arı 

Belirleme Sınavı (ÖBBS) yapılarak Türkiye genelinde 4., 5., 6., 7., 8. sınıf 

ö�rencilerine belirlenen konularla ilgili ortak sorular da sorulmu�, bazı konularda 

ba�arı artarken bazı konularda ba�arının azaldı�ı görülmü�tür. 
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3.MATERYAL VE METOD: 

 

 

 

 

Bu bölümde ara�tırmanın modeli, evreni ve örneklemi, bilgi toplama araçları, 

bilgilerin toplama tekni�i, toplanan bilgilerin analizi ve yorumları ile ilgili bilgiler 

verilmektedir. Bu ara�tırmanın evreni Konya ili Çumra �lçesinde bulunan  �ehit 

Koçak �lkö�retim Okulu, Merkez Atatürk �lkö�retim Okulu, Cumhuriyet Lisesi, 

Çumra Anadolu Lisesi okulları olarak alınmı�tır. 

Evren korunacak �ekilde seçilen okulların tüm 5., 8. ve 10. sınıfları 

örnekleme alınmı�tır. Örneklemi olu�turan ö�renci sayıları Tablo 3.1 ‘de verilmi�tir.        

 
 
 
 
                 Tablo 3.1 Te�his Test Uygulanana Gruplardaki Ö�renci  Sayıları 
 
 

 

 

 

 

                           

                         

 

3.1. Bilgi Toplama Araçları: 

 

 

 

Ara�tırma için gerekli olan bilgiler, örnekleme alınan ö�rencilere uygulanan 

“Te�his Testi” ile toplandı. Te�his testi EK-A ‘da cevap anahtarı  ile birlikte 

sunulmu�tur. Te�his Testi’nin hazırlanmasında; 

Okul/sınıf Ö�renci Sayısı Gruplardaki ö�renci Sayısı 

Atatürk �lkö.5 86 182 

�ehit K. �lkö. 5 96  

Atatürk �lkö.8 86 180 

�ehit K. �lkö. 8 94  

Cumhuriyet L.10. 76 143 

Anadolu L 10. 67  
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• Ülkemizde Ardahan ve Ersoy tarafından geli�tirilen “Kesir ve Ondalık 

Kesirler Te�his Testi’nden, Ardahan tarafından geli�tirilen “Sözel 

Problemlerdeki Yanılgıların Te�his Testi’nden, istifade edildi. Neticede; 

•  �lkö�retim  5., 8. ve Orta Ö�retim 10. sınıfları  matematik dersi ortak 

müfredat konuları içinden, birbiri ile ili�kili oldu�u bilinen kesirler, ondalık 

kesirler ve ölçüler konuları seçilerek bu konular ile ilgili ö�rencide aranacak 

kavramlar  a�a�ıdaki gibi belirlenmi�tir. 

• Kesirler:   14 soru 

� �ekil veya �ema ile verilen kesrin denkli�i (1.soru) 

� �ekil veya �ema ile verilen kesri sadele�tirebilme (2.soru) 

� �ekil veya �ema ile verilen kesri geni�letebilme (3.soru) 

� �ekil veya �ema ile verilen kesrin birimi  (4. ve 5.sorular) 

� �ekil veya �ema ile verilen kesrin e�itli�i (6.soru) 

� Sayı do�rusunda verilen kesrin sayı de�erini yazma (7.soru) 

� Verilen kesir sayısını sayı do�rusunda gösterebilme  (8.soru) 

� Verilen  kesir sayısının okunu�unu yazabilme (9.soru) 

� Verilen kesir sayısını ondalık kesirlere çevirebilme  (10.soru) 

� Sayı do�rusunda verilen i�lemi yazabilme (11.soru) 

� Kesirler ile ilgili problem çözebilme (12.soru) 

� Verilen kesrin modelini çizebilme (13.soru) 

� Kesir ve kesir sayısı kavramlarını ayırt edebilme (14.soru) 

• Ondalık Kesirler:  4 soru 

� Ondalık kesirlerin e�itli�ini ifade edebilme  (15.soru) 

� Ondalık  kesirlerde büyüklük küçüklük ili�kisini bilme (16.soru) 

� Verilen ondalık kesri , kesir sayısına çevirebilme (17.soru) 

� Ondalık kesirleri model kurarak gösterebilme (18.soru) 

• Ölçüler:Temel olması bakımından uzunluk ölçüsü birimi alınmı�tır.  5 soru 

� Uzunluk ölçüsü birimleri arasındaki ili�kiyi söyleme  (19.soru) 
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� Verilen bir uzunlu�u istenilen uzunluk birimi cinsinden yazabilme 

(20.soru) 

� Birden fazla birimle ifade edilen bir ölçme sonucunu, istenilen birime 

çevirip sonucu söyleyip yazabilme (21. ve 22.sorular) 

� Verilen farklı ölçüm birimlerini istenilen birime çevirip toplayıp 

çıkartabilme (23.soru) 

olmak üzere toplam 23 sorudan olu�an te�his testi hazırlandı. Bu test okullarda 

uygulanmadan önce gerekli yerlerden izinler alınmı�tır. Bu izinler ekler kısmında 

EK-B ‘de sunulmu�tur. Hazırlanan 23 soruluk te�his testi 5., 8., 10. sınıf 

ö�rencilerine uygulandı. 

 

 

3.2  Bilgilerin Toplanması ve Analizi: 

 

 

 

“Te�his Test”inin uygulanması için, Konya Valili�inin 04.01.2006 tarih ve 

B.08.M.E.M.4.42.00.09/558 sayılı onayı ile izin alınmı�, Konya ili Çumra ilçesinde 2 

ilkö�retim, 2 ortaö�retim toplam 4 okula gidilmi�tir. �lkö�retim 5. sınıf ö�rencilerine 

50dk. , ilkö�retim 8. sınıf ö�rencilerine 45dk. , ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerine 30 

dk süre verildi. 

Ara�tırmadan çıkan tüm sonuçlar de�erlendirmeye alınmı�tır. 
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4.ARA�TIRMA SONUÇLARI VE YORUMLAR 

 

 

 

 

Sorular ve bulgularla ilgili ö�renci cevaplarının yüzdeleri, do�ru ve yanlı� 

cevapların da�ılımları a�a�ıda tablolar halinde verilmi�tir. 

 

 

4.1 Ara�tırma Sonuçları ve Tartı�ma 

 

 

 

4.1.1 �ekil veya �ema ile verilen kesrin denkli�ini 

 

 

1.SORU: 

                

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesirler denk midir? Niçin? 

 

 

                                 Tablo 4.1   1. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 

Ö�renci 

Sayısı Do�ru Yanlı�  Bo�  

Atatürk �lkö�r.5 86 6 71 9 

�ehit K. �lkö�r. 5 96 5 90 1 

Atatürk �lkö�r.8 86 1 77 8 

�ehit K. �lkö�r. 8 94 1 81 12 

Cumhuriyet L.10. 76 4 56 16 

Anadolu L 10. 67 1 64 2 
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                               Tablo 4.2  1. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 

Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% Bo� % 

Atatürk �lkö.5 86 7 83 10 

�ehit K. �lkö. 5 96 5 94 1 

Atatürk �lkö.8 86 1 90 9 

�ehit K. �lkö. 8 94 1 86 13 

Cumhuriyet L.10. 76 5 74 21 

Anadolu L 10. 67 1 96 3 

                       

1 

Birinci soruda ö�rencilerdeki kesir ve kesir sayısı kavramlarının olu�up 

olu�madı�ı tespit edilmek istenmi�, Tablo 4.1 ve Tablo 4.2 bakıldı�ında ö�rencilerin 

büyük ço�unlu�unda (%96,5) bu kavramların olu�madı�ı gözlenmi�tir. Bunun 

yanında ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerin de kesir kavramını; ilkö�retim 2. kademe 

ve ortaö�retim ö�rencilerine göre daha iyi düzeyde olu�tu�u Tablo 4.2’den  

görülmektedir. Ö�rencilerin büyük bir kısmının (%89) soruya  “evet denk 

kesirlerdir” , “her biri bütünün üçte birini gösterir” �eklinde cevap vermeleri, sorunun 

“kesir sayıları denk midir?” �eklinde anla�ıldı�ını ve buna ba�lı olarak ö�rencilerde 

kesir ile kesir sayısı kavramlarının olu�madı�ını göstermektedir. 

 

Ayrıca tüm ö�rencilerin soruya do�ru cevap verme yüzdelerinin çok dü�ük 

(%3,5) olması bu kavramların tam olu�madı�ını göstermektedir. �lkö�retim 

ö�rencilerinin, genele bakıldı�ında daha ba�arılı (%6) olma sebepleri; �ema ve 

�ekillerle  konuların somutla�tırılarak i�lenmesi, ö�renilen bilgilerin yeni olması, 

sürekli aynı konuların tekrarlanması olarak, ortaö�retim ö�rencilerinde ba�arının 

dü�ük olma sebepleri; bu kavramların basit oldu�u için üzerinde durulmaması, ÖSS 

sınavlarında bu tür sorular yer verilmemesi olarak sıralanabilir. 
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4.1.2 �ekil veya �ema ile verilen kesri sadele�tirebilme 

 

 

 

2.SORU:  

 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile sadele�tirilmesini model ile 

gösteriniz? 

                               Tablo 4.3    2. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 

Ö�renci 

Sayısı Do�ru Yanlı�  Bo�  

Atatürk �lkö.5 86 5 71 10 

�ehit K. �lkö. 5 96 0 81 15 

Atatürk �lkö.8 86 1 66 19 

�ehit K. �lkö. 8 94 5 70 19 

Cumhuriyet L.10. 76 2 62 12 

Anadolu L 10. 67 1 65 1 

                   

 

                       

                             Tablo 4.4   2. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 

Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% Bo� % 

Atatürk �lkö.5 86 6 83 12 

�ehit K. �lkö. 5 96 0 84 16 

Atatürk �lkö.8 86 1 77 22 

�ehit K. �lkö. 8 94 5 74 20 

Cumhuriyet L.10. 76 3 82 16 

Anadolu L 10. 67 1 97 1 

         

 

�kinci soruda model üzerinde sadele�tirme kavramının ö�rencilerde ne 

düzeyde olu�tu�u tespit etmek istenmi�tir. Tablo 4.3  ve Tablo 4.4 ‘e  bakıldı�ında 

ö�rencilerin soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin, üst sınıflara do�ru azaldı�ı  buna 

ba�lı olarak yanlı� cevaplama yüzdelerinin artı�ı gözlenmektedir. Ö�rencilerin 
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büyük bir bölümü (%82 ) verilen kesri; kesir sayısına çevirip, iki ile sadele�tirdikten 

sonra buldukları sonuçlar do�rultusuna rasgele bir bütün çizip, o bütünü sonuca göre 

taradıkları, sadele�tirme i�lemini kesir sayısı üzerinde yapmalarına ra�men 

ba�langıçta verilen kesrin korunması gerekti�inin göz ardı ettikleri görülmü�tür.  

Böylelikle ö�rencilerin kesir sayısı üzerinde sadele�tirme yapabildikleri halde 

model ile sadele�tirme yapamadıkları tespit edilmi�tir. 1. soru ile paralel olarak 

ö�rencilerde kesir kavramının geli�medi�i ilkö�retim 2. kademe ile ortaö�retim 

ö�rencilerinde bu kavramların neredeyse hiç olu�madı�ı Tablo 4.4’ de açıkça 

görülmektedir. 

 

 

4.1.3 �ekil veya �ema ile verilen kesri geni�letebilme 

 

 

 

3.SORU: 

 

 

 �ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile geni�letilmesini model ile 

gösteriniz? 

 

 

             Tablo 4.5  3. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 7 63 16 

�ehit K. �lkö. 5 96 5 83 8 

Atatürk �lkö.8 86 5 65 16 

�ehit K. �lkö. 8 94 18 62 14 

Cumhuriyet L.10. 76 21 50 5 

Anadolu L 10. 67 10 54 3 
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                               Tablo 4.6   3. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 8 73 19 

�ehit K. �lkö. 5 96 5 86 8 

Atatürk �lkö.8 86 6 76 19 

�ehit K. �lkö. 8 94 19 66 15 

Cumhuriyet L.10. 76 28 66 7 

Anadolu L 10. 67 15 81 4 

 

Üçüncü soruda, ö�renciler model üzerinde verilen bir kesri geni�letebiliyorlar 

mı?, Bu konuda kar�ıla�ılan yanılgılar nelerdir? sorularına cevap aranmı�tır. Tablo 

4.5 ve Tablo 4.6 ‘ya bakıldı�ında ö�rencilerin büyük bir kısmının (%74.6) model 

üzerinde geni�letilmesi istenen kesrin, kesir sayısını hesaplayıp, elde ettikleri kesir 

sayısını temsil edecek daha büyük bir model çizdikleri görülmü�tür. Ba�arının ya� 

ilerledikçe giderek artı�ı fakat genel olarak çok dü�ük oldu�u (%13.6) Tablo 4.6’da 

açıkça görülmektedir. Ö�rencilerin kesir sayısını geni�letebildikleri fakat kesir ile 

kesir sayısı kavramlarının tam bilmedikleri için model üzerinde geni�letme 

yapamadıkları tespit edilmi�tir. 

 
 
4.1.4 �ekil veya �ema ile verilen kesrin birimi 
 

 

4.SORU:  

                                  

      �ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin birim kesri nedir? Açıklayınız?  

                  Tablo 4.7    4. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 41 23 22 

�ehit K. �lkö. 5 96 44 34 18 

Atatürk �lkö.8 86 6 54 26 

�ehit K. �lkö. 8 94 9 51 34 

Cumhuriyet L.10. 76 0 62 14 

Anadolu L 10. 67 11 55 1 
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                             Tablo 4.8     4. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 48 27 26 

�ehit K. �lkö. 5 96 46 35 19 

Atatürk �lkö.8 86 7 63 30 

�ehit K. �lkö. 8 94 10 54 36 

Cumhuriyet L.10. 76 0 82 18 

Anadolu L 10. 67 16 82 1 

                                    

 

 Dördüncü soruda birim kesir kavramının ö�rencilerde ne düzeyde olu�tu�u ve 

bu kavramla ilgili yanılgıların neler oldu�u sorularına cevap aranmı�tır. Te�his testi 

sonuçlarına, Tablo 4.7 ve Tablo 4.8 ‘e bakıldı�ında ilkö�retim 1. kademede birim 

kesir kavramının, ilkö�retim 2. kademe ve ortaö�retim ö�rencilerine göre daha iyi 

düzeyde olu�tu�u,  birim kesir kavramının kullanılmadı�ı için giderek unutuldu�u 

verilen cevaplarda görülmü�tür.  Özellikle ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinin soruya 

do�ru cevap verme oranlarının ( %9.4) çok dü�ük oldu�u Tablo 4.8 ‘de 

görülmektedir. 

 

5.SORU: 

 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren �ekli iki ile sadele�tirirsek birim kesir ne 

olur? Neden? 

 

                       Tablo 4.9     5. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 7 51 28 

�ehit K. �lkö. 5 96 12 73 11 

Atatürk �lkö.8 86 1 56 29 

�ehit K. �lkö. 8 94 2 61 31 

Cumhuriyet L.10. 76 1 59 16 

Anadolu L 10. 67 13 53 1 
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                      Tablo 4.10  5. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                   

                                 

 Be�inci soruda 2. ve 4. sorunu birle�imi olarak; ö�rencilerde kesri model 

üzerinde sadele�tirme ve birim kesir kavramının ne düzeyde olu�tu�u tespit edilmek 

istenmi�tir. Te�his testti sonuçlarına bakıldı�ında  2. ve 4. sorularda kar�ıla�ılan 

problemlere paralel sonuçlar elde edildi�i görülmü�tür. Tablo 4.9 ve Tablo 4.10 ‘a 

bakıldı�ında  Çumra Anadolu Lisesi ö�rencilerinin bu soruda di�er ö�rencilere göre 

daha ba�arılı (%19 ) oldukları görülmü�tür. Çumra Anadolu lisesi hariç ilkö�retim 1.  

kademe ö�rencilerinin, ilkö�retim 2. kademe ve ortaö�retim ö�rencilerine göre daha 

ba�arılı oldukları, Çumra Anadolu lisesi hariç di�er ortaö�retim okulunda ba�arının 

çok dü�ük (%1) oldu�u görülmü�tür. 

 
 
4.1.5 �ekil veya �ema ile verilen kesrin e�itli�i 
 
 
 
 
6.SORU: A�a�ıda verilen �ekillerden hangisi bütünün aynı miktarını 

göstermez? Açıklayınız? 

 

 

 

 

 

 

 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 8 59 33 

�ehit K. �lkö. 5 96 13 76 11 

Atatürk �lkö.8 86 1 65 34 

�ehit K. �lkö. 8 94 2 65 33 

Cumhuriyet L.10. 76 1 78 21 

Anadolu L 10. 67 19 79 1 
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                      Tablo 4.11    6. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 29 32 25 

�ehit K. �lkö. 5 96 48 35 13 

Atatürk �lkö.8 86 40 25 21 

�ehit K. �lkö. 8 94 34 36 24 

Cumhuriyet L.10. 76 32 14 30 

Anadolu L 10. 67 65 1 1 

                         

                  Tablo 4.12    6. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 34 37 29 

�ehit K. �lkö. 5 96 50 36 14 

Atatürk �lkö.8 86 47 29 24 

�ehit K. �lkö. 8 94 36 38 26 

Cumhuriyet L.10. 76 42 18 39 

Anadolu L 10. 67 97 1 1 

                           

Altıncı soruda, ö�rencilerin verilen �ekil ve �emaların e�itli�ini ne düzeyde 

kavradıkları tespit edilmek istenmi�tir. Tablo 4.11 ve Tablo 4.12 ‘ye bakıldı�ında 

ö�rencilerin  bir kısmı (%28.3) bütünün aynı miktarını gösteren kesir (Denk Kesri) 

modelini, e�it  kesir sayısı olarak yanlı� algıladıkları bu durumun birinci kademede 

(%36.8 ) daha belirgin, ikinci kademede yanılgının aynen devam etti�i (%33.8 ) , 

ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinde yanılgının biraz (%8.2) düzeldi�i, Çumra 

Anadolu lisesi 10. sınıf ö�rencilerinde yanılgının büyük ölçüde giderildi�i (%1.4 ) 

yukarıdaki  sonuçlara bakılarak söylenebilir. 

 
 
4.1.6 Sayı do�rusunda verilen kesrin sayı de�erini yazma 
 

 

 

7.SORU: Sayı do�rusunda ? yerine a�a�ıdakilerden hangisi gelmelidir.? 
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                           Tablo 4.13    7. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf Ö�renci 

Sayısı 

 

Do�ru 

 

Yanlı� 

 

Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 66 15 5 

�ehit K. �lkö. 5 96 66 30 0 

Atatürk �lkö.8 86 53 23 10 

�ehit K. �lkö. 8 94 66 27 1 

Cumhuriyet L.10. 76 44 30 2 

Anadolu L 10. 67 60 6 1 

                                  

                         Tablo 4.14    7. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 77 17 6 

�ehit K. �lkö. 5 96 69 31 0 

Atatürk �lkö.8 86 62 27 12 

�ehit K. �lkö. 8 94 70 29 1 

Cumhuriyet L.10. 76 58 39 3 

Anadolu L 10. 67 90 9 1 

    

Yedinci soruda ö�rencilerin; sayı do�rusunda verilen bir noktanın, hangi 

kesir sayısını gösterdi�i sorusuna verdikleri cevaplar incelenmi�tir. Tablo 4.14 ‘de 

soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin, ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerinde daha 

yüksek oldu�u (%72.5), ilkö�retim 2. kademe ö�rencilerinde ba�arının biraz azaldı�ı 

(%66.1), ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinde do�ru cevaplama yüzdelerinin daha da 

az oldu�u (%57 ) görülmektedir. (Çumra Anadolu Lisesinin ba�arısının %89,5 



 

 19 

oldu�u ve bu sonucun di�er ortaö�retimden oldukça iyi oldu�u görülmektedir. ) 

Ba�arının azalma sebepleri arasında; sınavlarda bu tür sorular yer verilmemesi, 

konunun basit olması nedeni ile üzerinde fazla durulmaması ve en önemlisi aralıkları 

sayarken ba�langıç noktasını göz ardı edip, direk aralıkları saydıklar ve bu yanılgının 

düzeltilmedi�i için üst sınıflara aynen aktarıldı�ı görülmektedir. Genel olarak tüm 

ö�rencilere bakıldı�ında ö�rencilerin %26’nın ölçek okuyamadı�ı görülmü�tür. 

Ardahan ve Ersoy’un (2002), yapmı� oldukları Materyal Destekli Matematik 

Ö�retimi konulu çalı�malarında ö�rencilerin %59 ‘unun ölçek okuyamadı�ı tespit 

edilmi� olup, aradan geçen dört yılda ö�rencilerde olumlu de�i�iklikler oldu�u 

söylenebilir. 

 
 
4.1.7Verilen kesir sayısını sayı do�rusunda gösterebilme 
 

 

 

8.SORU: 

     

    

              0                    1                  2                    3                   4                   5 

 

Yukarıdaki sayı do�rusunda 
17
5   kesrinin yerini gösteriniz? 

                             

                            Tablo 4.15     8.  Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf Ö�renci 

Sayısı 

 

Do�ru 

 

Yanlı� 

 

Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 23 42 21 

�ehit K. �lkö. 5 96 45 48 3 

Atatürk �lkö.8 86 26 25 35 

�ehit K. �lkö. 8 94 28 34 32 

Cumhuriyet L.10. 76 17 26 33 

Anadolu L 10. 67 38 28 1 
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                           Tablo 4.16    8.  Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 27 49 24 

�ehit K. �lkö. 5 96 47 50 3 

Atatürk �lkö.8 86 30 29 41 

�ehit K. �lkö. 8 94 30 36 34 

Cumhuriyet L.10. 76 22 34 43 

Anadolu L 10. 67 57 42 1 

                                 

 Sekizinci soruda ö�rencilerin verilen kesir sayısını, sayı do�rusunda 

göstermeleri istenmi� ve cevaplar do�rultusunda Tablo 4.15 ve Tablo 4.16 

olu�turulmu�tur. �lkö�retim 1. kademe ö�rencilerinin bu i�lemi daha do�ru yaptı�ı 

(%37,3), ilkö�retim 2. kademe ö�rencilerinin do�ru cevaplama yüzdelerinin 1. 

kademe ö�rencilerine göre daha dü�ük oldu�u (%30), ortaö�retim 10. sınıf 

ö�rencilerinin soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin ilkö�retim ö�rencilerine göre 

daha az oldu�u (%22,3), Çumra Anadolu Lisesinin ba�arısının oldukça yüksek  %85 

oldu�u tespit edilmi�tir. Burada en çok görülen ve bir üst sınıflara aktarılan 

yanılgının her tam sayı aralı�ının e�it bölmelerden olu�tu�unun göz ardı edilmesidir. 

 
 
4.1.8 Verilen kesir sayısının okunu�unu yazabilme 
 
 
 

9.SORU: Dünyanın 
3
4 ‘ü denizlerle kaplıdır. Bu cümleden ne anlıyorsunuz? 

Açıklayınız?  

                    Tablo 4.17   9. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 30 39 17 

�ehit K. �lkö. 5 96 46 45 5 

Atatürk �lkö.8 86 58 12 16 

�ehit K. �lkö. 8 94 58 20 16 

Cumhuriyet L.10. 76 52 15 9 

Anadolu L 10. 67 63 4 0 
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                         Tablo  4.18    9. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 35 45 20 

�ehit K. �lkö. 5 96 48 47 5 

Atatürk �lkö.8 86 67 14 19 

�ehit K. �lkö. 8 94 62 21 17 

Cumhuriyet L.10. 76 68 20 12 

Anadolu L 10. 67 94 6 0 

                                    

 Dokuzuncu soruda ö�rencilerin kesir sayısı kavramından ne anladıkları tespit 

edilmek istenmektedir. Ö�rencilerin kesir sayısı kavramını yorumlamaları, 

matemati�in yoruma dayalı bir bilim olması açısından önemlidir. Ö�rencilerden 

alınan cevaplar %75’i karadır, %25’i denizdir, 4’de 3’ü karadır, 4’de 1’i denizdir, 

�eklinde olup, Tablo 4.18 ‘de ö�rencilerin azımsanmayacak bölümü (%12,4) soruya 

aynen yazarak, %26,7’da 3’de 4’ü karadır, 1’de 4’ü sudur gibi aynı cevapları 

verdikleri ve aynı yaygın yanlı�ları yaptıkları görülmü�tür. Cumhuriyet Lisesi 

ö�rencilerinden birinin sorunun altına yazdı�ı not dikkat çekicidir. “Dünyanın 
3
4 ’ü 

denizlerle kaplı de�ildir.
4
3 ’ü denizlerle kaplıdır. ” Bunun yanında konu ile ilgili 

eksikliklerin 1. kademeden 2. kademeye geçildi�in de büyük ölçüde düzeltildi�ini, 

ilkö�retim 2. kademe ile ortaö�retimin ba�arı yüzdelerinin çok yakın oldu�u ve 

Çumra Anadolu lisesinin bu konuda oldukça ba�arılı oldu�u görülmü�tür. 

 
 
4.1.9 Verilen kesir sayısını ondalık kesirlere çevirebilme 
 
 
 
10.SORU: A�a�ıda verilen kesirleri ondalık kesir olarak yazınız? Bu 

kesirlerden ne anladı�ınızı yazınız? 

            
6

100
=  

  26
45
1000 = 
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�ki maddedeki do�ru ve yanlı� yüzdeleri aynı oldu�u için ortak bir tablo 

olu�turulmu�tur.  

               Tablo 4.1    10. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         Tablo  4.20  10. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 52 23 24 

�ehit K. �lkö. 5 96 50 44 6 

Atatürk �lkö.8 86 55 23 22 

�ehit K. �lkö. 8 94 39 35 26 

Cumhuriyet L.10. 76 58 34 8 

Anadolu L 10. 67 82 18 0 

 

                Onuncu soruda ö�renciler, ondalık kesirleri okuyup anlayabiliyor mu?, 

anladı�ı kesir sayısını yazabiliyor mu? sorularına cevap aramı�tır. Tablo 4.19 ve 

Tablo 4.20 ‘e bakıldı�ında ilkö�retim 1. kademede ondalık kesirlerin okunu�u 

üzerinde daha fazla durulmasına ra�men, 1. kademe ö�rencilerinin bu konuda 

ba�arısız oldukları, genel olarak büyük bir kısmının (%31,7) paydadaki sıfırları 

sayarak virgül kaydırma i�lemi yaptıkları ve bu yanılgının 2. kademeye aynen 

aktarıldı�ı tespit edilmi�tir. Ortaö�retim ö�rencileri ise sayısal i�lem becerisi 

kazandıkları için verilen ondalık kesri ezbere kesir sayısı olarak yazmı�, hiçbir 

açıklama yapma gere�i duymamı�tır. Cumhuriyet Lisesi ö�rencilerinin soruyu do�ru 

cevaplama yüzdelerinin (%58), ilkö�retim 1. ve 2. kademe ö�rencilerinin do�ru 

cevaplama yüzdelerine (%48) çok yakın oldu�u dikkat çekicidir. Çumra Anadolu 

lisesi ö�rencilerinin do�ru cevaplama yüzdesinin di�er ö�rencilere göre oldukça 

yüksek (%82) oldu�u tablodan görülmektedir. 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 45 20 21 

�ehit K. �lkö. 5 96 48 42 6 

Atatürk �lkö.8 86 47 20 19 

�ehit K. �lkö. 8 94 37 33 24 

Cumhuriyet L.10. 76 44 26 6 

Anadolu L 10. 67 55 12 0 
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4.1.10 Sayı do�rusunda verilen i�lemi yazabilme 
 
 
 
11.SORU: A�a�ıdaki �ekle bakarak hangi i�lemlerin yapıldı�ını kesir sayısı 

olarak yazınız?  
 

     

 

                  Tablo 4.21   11. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 8 47 31 

�ehit K. �lkö. 5 96 8 82 6 

Atatürk �lkö.8 86 9 48 29 

�ehit K. �lkö. 8 94 10 55 29 

Cumhuriyet L.10. 76 10 31 35 

Anadolu L 10. 67 42 21 4 

                                 

 

                         Tablo  4.22   11. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru  

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 9 55 36 

�ehit K. �lkö. 5 96 8 85 6 

Atatürk �lkö.8 86 10 56 34 

�ehit K. �lkö. 8 94 11 59 31 

Cumhuriyet L.10. 76 13 41 46 

Anadolu L 10. 67 63 31 6 

                                   

 Onbirinci soruda ö�renciler, sayı do�rusunda verilen i�lemleri kesir sayısı 

olarak ifade edebiliyor mu?, verilen birden fazla i�lemi yazabiliyor mu?, ok 

i�aretlerine bakarak hangi i�lemlerin yapıldı�ını yazabiliyor mu? sorularına cevap 
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aranmı�tır. Tablo 4.21 ve Tablo 4.22 ‘ye bakıldı�ında ilkö�retim ve ortaö�retim 

(Çumra Anadolu Lisesi hariç) ö�rencilerinin soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin 

birbirine çok yakın oldu�u (%9-%10), edinilen yanlı� ö�renmelerin benzer olması 

nedeni ile bu yanlı�lıkların bir üst sınıfa aynen aktarıldı�ı görülmektedir. Ardahan  ve 

Ersoy ‘un  (2002) yapmı� oldu�u çalı�malarda ö�renci yanılgıları tespit edilmi�, sayı 

do�rusunda verilen i�lemlerin kesir sayısı olarak do�ru ifade edilebilme yüzdesi  %1 

olarak bulunmu�tur. Tarafımdan yapılan bu çalı�manın 2006 yılında yapıldı�ı göz 

önüne alınırsa ilkö�retimin genel ba�arısının %10, ortaö�retimde ise ba�arının %53 

oldu�u görülmü�tür. 2002 yılından  2006 yılına ba�arının fark edilir oranda arttı�ı 

yinede yetersiz oldu�u tespit edilmi�tir. 

 
 
4.1.11 Kesirler ile ilgili problem çözebilme 
 

 

 

12.SORU: Ay�e hanım güzel bir kek yapıp bu kekin yarısını misafirlerine 

ikram ediyor. Geriye kalanın yarısını e�i Mehmet beyle beraber yiyor. Kalan parçayı 

ise okuldan gelen üç çocu�una e�it olarak payla�tırıyor. En küçük çocuk pastanın 

kaçta kaçını yemi�tir.? Problemi model kurarak çözünüz 

 

 

                   Tablo 4.23   12.Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 5 49 32 

�ehit K. �lkö. 5 96 42 44 10 

Atatürk �lkö.8 86 13 55 18 

�ehit K. �lkö. 8 94 12 46 36 

Cumhuriyet L.10. 76 17 42 17 

Anadolu L 10. 67 55 12 0 
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                         Tablo 4.24  12.Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 6 57 37 

�ehit K. �lkö. 5 96 44 46 10 

Atatürk �lkö.8 86 15 64 21 

�ehit K. �lkö. 8 94 13 49 38 

Cumhuriyet L.10. 76 22 55 22 

Anadolu L 10. 67 82 18 0 

                                  

 Onikinci soruda ö�renciler, verilen probleme ait model kurabiliyor mu? 

sorusuna cevap aranmı�tır. Ö�rencilerin verdikleri cevaplar incelendi�inde özellikle 

ortaö�retim ö�rencilerinin önce kesir sayısı ile i�lem yaptıkları buldukları sonucun 

sa�lamasını yapmak için sonucu verecek �ekilde tersten giderek bütünü elde ettikleri, 

bazı ö�rencilerin bütüne ait kesri çizerken e� aralıklar (birim) kavramı ile ili�kisi 

olmayan rasgele �ekiller çizdikleri tespit edilmi�tir. Tablo 4.23 ve Tablo 4.24 

incelendi�inde ilkö�retim 1. kademe, 2. kademe ve ortaö�retim (Çumra Anadolu 

lisesi hariç) ö�rencilerinin soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin birbirine oldukça 

yakın oldu�u görülmektedir. Çumra Anadolu Lisesi ö�rencilerinin do�ru cevaplama 

yüzdesinin di�er okullardan oldukça yüksek oldu�u (%82) görülmektedir.  

  
 

4.1.12 Verilen kesrin modelini çizebilme 
 

 

13.SORU: 2
1
5  kesrini �ekil çizerek (model kurarak) gösteriniz? 

                     

                  Tablo 4.25   13.Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 38 36 12 

�ehit K. �lkö. 5 96 33 52 11 

Atatürk �lkö.8 86 19 41 26 

�ehit K. �lkö. 8 94 18 46 30 

Cumhuriyet L.10. 76 12 42 22 

Anadolu L 10. 67 48 17 2 
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                            Tablo 4.26   13.Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri  

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 44 42 14 

�ehit K. �lkö. 5 96 34 54 11 

Atatürk �lkö.8 86 22 48 30 

�ehit K. �lkö. 8 94 19 49 32 

Cumhuriyet L.10. 76 16 55 29 

Anadolu L 10. 67 72 25 3 

     

        

Onüçüncü soruda ö�rencilerden, verilen kesir sayısının modelinin çizilmesi 

istenmi� ve Tablo 4.25 ile Tablo 4.26 ‘dan  ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerinin bu 

konuda daha ba�arılı oldukları görülmü�tür. �lkö�retim 1. kademe ö�rencilerinde 

görülen genel yanılgı (%48,3); kesir sayısının ondalık kısmını yazarken bütünün 

birimini alıp parçalanmamasıdır. Ö�renciler ondalık kısmı daha ayrıntılı göstermek 

için bütünden daha büyük bir model çizip o modeli parçalamı�lardır. Bu yanılgının 2. 

kademede daha fazla oldu�u, yanlı� ö�renmelerin ortaö�retime aynen aktarılmakla 

beraber soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin ortaö�retimde çok daha dü�ük oldu�u 

(%16) Tablo 4.26 ‘dan görülmektedir. Buna ra�men Çumra Anadolu lisesi 

ö�rencilerinin do�ru cevaplama yüzdelerinin di�er ö�renci gruplarına göre yüksek 

oldu�u (%72) tespit edilmi�tir. 

 
 
4.1.13 Kesir ve kesir sayısı kavramlarını ayırt edebilme 
 
 
 
14.SORU: 

            

�ekildeki taralı kısma ili�kin kesir ve kesir sayısı kavramlarını nasıl 

açıklarsınız? Yazınız. 
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                  Tablo 4.27   14. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 1 40 45 

�ehit K. �lkö. 5 96 0 69 27 

Atatürk �lkö.8 86 0 52 34 

�ehit K. �lkö. 8 94 1 43 50 

Cumhuriyet L.10. 76 1 43 32 

Anadolu L 10. 67 0 65 2 

                 

                            Tablo 4.28  14.  Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 1 47 52 

�ehit K. �lkö. 5 96 0 72 28 

Atatürk �lkö.8 86 0 60 40 

�ehit K. �lkö. 8 94 1 46 53 

Cumhuriyet L.10. 76 1 57 42 

Anadolu L 10. 67 0 97 3 

                                      

 Ondördüncü soruda ö�rencilerin kesir ve kesir sayısı kavramlarından ne 

anladıklarını tespit edilmek istenmi� ve genel olarak ö�rencilerin bu iki kavramı ayırt 

edemedikleri, iki kavramı tek bir kavram gibi algıladıkları gözlenmi�tir. Tablo 4.27 

ve Tablo 4.28 ‘den ilkö�retim 1. kademe, ilkö�retim 2. kademe ve ortaö�retim 10. 

sınıf ö�rencilerinde bu kavramı eksikli�inin aynı düzeyde oldu�u görülmektedir. 

Okullarda anket çalı�maları yapılırken özellikle bu soru ö�retmenlere yöneltilmi�, 

ö�retmenlerden de açık ve net cevaplar alınmamı�tır. 1. soruda elde edilen  “kesir ve 

kesir sayısının aynı oldu�u  yanılgısı”,sonucuna paralel bir sonuç elde edilmi�tir. 

 
 
4.1.14 Ondalık kesirlerin e�itli�ini bilme   
 
 
 
15.SORU: 5,6  ………..  5,60 ………….. 5,600 ………… 5,6000      
Yukarıdaki sıralanı�ta …………. yerine <, >, = i�aretlerinden uygun olanı 

yazınız. 
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                                Tablo 4.29   15. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 15 63 8 

�ehit K. �lkö. 5 96 28 66 2 

Atatürk �lkö.8 86 28 44 14 

�ehit K. �lkö. 8 94 28 58 8 

Cumhuriyet L.10. 76 24 42 10 

Anadolu L 10. 67 59 8 0 

                                     

    

                         Tablo 4.30   15. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 17 73 9 

�ehit K. �lkö. 5 96 29 69 2 

Atatürk �lkö.8 86 33 51 16 

�ehit K. �lkö. 8 94 30 62 9 

Cumhuriyet L.10. 76 32 55 13 

Anadolu L 10. 67 88 12 0 

                                     

 Onbe�inci soruda, ö�rencilerdeki denk ondalık kesir kavramını ne düzeyde 

olu�tu�u ölçülmek istenmi�tir. Tablo 4.29 ve Tablo 4.30 ‘a bakıldı�ında ilkö�retim  

1. kademe ö�rencilerinde denkli�in tam kavranmadı�ı, ondalık kesrin sa�ındaki sıfır 

rakamının artmasıyla ondalık kesrin de�erinin büyüdü�ü, sa�daki sıfırın hiçbir 

anlamının olmadı�ı yanılgısının oldukça fazla oldu�u (%70,8) görülmü�tür. 

�lkö�retim 1. kademe ö�rencilerinin genel ba�arıları  % 23,6 dır. Bunun dı�ında 

ö�rencilerin büyük bir kısmı ondalık kesirlerin denk oldu�unu söyleyememi�tir. 

�lkö�retim 2. kademe ö�rencilerinin aynı mantıkla hareket ettikleri fakat ilkö�retim 

1. kademe ö�rencilerine göre bu ondalık kesirlerin denk olduklarını açıklayamasalar 

da soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin daha yüksek (%31,1) oldu�u görülmü�tür. 

Ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinin soruya do�ru cevap verme yüzdelerinin 

ilkö�retim 2. kademe ö�rencilerinin do�ru cevap verme yüzdelerine oldukça yakın 

oldu�u (%32) ve ö�rencilerin açıklama dahi yapmadıkları, sadece bu ondalık 

kesirlerin denk oldu�unu söylemekle yetindikleri tespit edilmi�tir. Çumra Anadolu 
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Lisesinin soruya do�ru cevap verme yüzdesi di�er gruplara göre oldukça yüksek 

bulunmu�tur (%88). 

 
 
4.1.15 Ondalık kesirlerde büyüklük küçüklük ili�kisini bilme 
 
 
 
16.SORU: 2.6156, 2.0978, 2.6078 verilen ondalık sayıları büyükten küçü�ü 

do�ru sıralayınız? 

 

                            Tablo 4.31   16. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 52 27 7 

�ehit K. �lkö. 5 96 61 28 7 

Atatürk �lkö.8 86 49 28 9 

�ehit K. �lkö. 8 94 57 24 13 

Cumhuriyet L.10. 76 26 32 18 

Anadolu L 10. 67 40 26 1 

                               

          

                          Tablo 4.32   16.Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 60 31 8 

�ehit K. �lkö. 5 96 64 29 7 

Atatürk �lkö.8 86 57 33 10 

�ehit K. �lkö. 8 94 61 26 14 

Cumhuriyet L.10. 76 34 42 24 

Anadolu L 10. 67 60 39 1 

                                      

 Onaltıncı soru ile ö�rencilerde; ondalık kesirlerde sıralama ve basamak 

kavramlarının ne düzeyde olu�tu�u ve gruplar arasındaki ba�arı oranları gözlemek 

istenmi�tir. Tablo 4.31 ve Tablo 4.32 ‘de ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerinin 

sıralama i�leminde daha ba�arılı oldu�u (%62), ilkö�retim 2. kademe ö�rencilerinin 

ba�arı yüzdelerinin (%58), ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinin ba�arı yüzdesine 
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(%58,8) çok yakın oldu�u, Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arı yüzdesinin 

(%60) oldu�u görülmektedir. Ö�rencilerin genel olarak yaptıkları hataların soruyu 

do�ru okumamaktan kaynaklanıp, büyükten küçü�e sıralama istendi�i halde, 

küçükten büyü�e do�ru sıralama yapmaları, yanılgılar ise ondalık kısımdaki 

basama�a bakılmadan nerede büyük rakam varsa o ondalık sayıyı büyük kabul 

etmeleri olarak sıralanabilir. Böylelikle ö�rencilerde ondalık kesirlerde basamak 

kavramının tam olu�madı�ı görülmü�tür. 

 Ardahan ve Ersoy ‘un (2002) yapmı� oldukları Materyal Destekli Matematik 

Ö�retimi konulu çalı�malarında ö�rencilerin %100’de ondalık kesirlerde basamak 

kavram yanılgıları oldu�u tespit edilmi�tir. 

 
 

4.1.16 Verilen ondalık kesri, kesir sayısına çevirebilme 
 

 

 

17.SORU: A�a�ıda verilen ondalık kesirleri kesir sayısına çeviriniz? 

           

0,005= ? 

          

  24,406= ? 

                            

                            Tablo 4.33  17. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 60 16 10 

�ehit K. �lkö. 5 96 55 32 9 

Atatürk �lkö.8 86 45 25 16 

�ehit K. �lkö. 8 94 44 25 25 

Cumhuriyet L.10. 76 34 29 13 

Anadolu L 10. 67 58 7 2 
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                           Tablo 4.34    17. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 70 19 12 

�ehit K. �lkö. 5 96 57 33 9 

Atatürk �lkö.8 86 52 29 19 

�ehit K. �lkö. 8 94 47 27 27 

Cumhuriyet L.10. 76 45 38 17 

Anadolu L 10. 67 87 10 3 

                                                                 

                              

 Onyedinci soruda ö�rencilerin, verilen ondalık kesri,  kesir sayısı olarak 

do�ru yazabilmeleri e�er do�ru yazamıyorlarsa ne tür yanılgılara sahip oldukları 

tespit edilmek istenmi�tir. Tablo 4.33 ve Tablo 4.34 ‘de ilkö�retim 1. kademe 

ö�rencilerinin verilen ondalık kesri, kesir sayısı olarak yazma yüzdelerinin yüksek 

olmalarına ra�men (%63.1), ilkö�retim 2. kademe ö�rencilerinin ba�arı yüzdelerinin 

dü�ük (%49.4), ortaö�retim ö�rencilerinin do�ru cevaplama yüzdelerinin (%45) daha 

dü�ük oldu�u, bunun yanında Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin do�ru cevaplama 

yüzdelerinin (%87) di�er ö�rencilere göre oldukça iyi oldu�u görülmektedir. 

Ö�rencilerin, bir kısmında ondalık kesirlerdeki basamak kavramını sayarken 

virgülden hemen sonraki basama�ı birde bir kabul edip daha sonra gelen aslında 

yüzde birler olan basama�ı onda birler oldu�u yanılgısının oldu�u görülmü�tür. 

 
 
4.1.17 Ondalık kesirleri model kurarak gösterebilme 
 

 

 

18.SORU: A�a�ıdaki ondalık kesirleri �ekil ile gösteriniz? 

 

a)2,5 
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                       Tablo 4.35   18. Sorunun A �ıkkı �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 

Ö�renci 

Sayısı 

 

Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 22 53 11 

�ehit K. �lkö. 5 96 16 70 10 

Atatürk �lkö.8 86 23 38 25 

�ehit K. �lkö. 8 94 19 48 27 

Cumhuriyet L.10. 76 11 41 24 

Anadolu L 10. 67 40 26 1 

                        

 

                   Tablo 4.36   18.  Sorunun A �ıkkı �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 26 62 13 

�ehit K. �lkö. 5 96 17 73 10 

Atatürk �lkö.8 86 27 44 29 

�ehit K. �lkö. 8 94 20 51 29 

Cumhuriyet L.10. 76 14 54 32 

Anadolu L 10. 67 60 39 1 

                         

 Onsekizinci soruda ö�rencilerden, verilen ondalık kesrin modelini çizmeleri 

istenmi� ve onda birler basama�ına kadar verilen bu ondalık kesrin do�ru 

cevaplanma yüzdeleri Tablo 4.36 ‘da verilmi�tir. Tablodan görülece�i gibi  

ilkö�retim 1. kademe ve 2. kademe  ö�rencilerinin  do�ru cevaplama yüzdeleri  

birbirine  oldukça  yakın   (1. kademe %20.8, 2. kademe %23.3) oldu�u, ortaö�retim 

ö�rencilerinin  do�ru cevaplama yüzdelerinin oldukça dü�ük (%14), Çumra Anadolu 

lisesi ö�rencilerinin do�ru cevaplama yüzdelerinin di�erlerine göre oldukça yüksek 

(%60) oldu�u görülmektedir. Ö�rencilerin iki tam bir yarım model olu�turmaları 

beklenirken, iki tam olu�turmalarına ra�men bütünün biriminden yarımı elde etmek 

yerine daha büyük bir �ekil çizip o büyük modelin yarısını aldıkları tespit 

edilmektedir. Böylece 13. soru ile paralel sonuçların çıktı�ı görülmektedir. 

 

 



 

 33 

b) 2,05 

                       Tablo 4.37   18.Sorunun B �ıkkı �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 5 58 23 

�ehit K. �lkö. 5 96 7 71 18 

Atatürk �lkö.8 86 10 32 44 

�ehit K. �lkö. 8 94 5 36 53 

Cumhuriyet L.10. 76 1 30 45 

Anadolu L 10. 67 23 41 3 

                       

 

                �ekil 4.38  18. Sorunun B �ıkkı  �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 6 67 27 

�ehit K. �lkö. 5 96 7 74 19 

Atatürk �lkö.8 86 12 37 51 

�ehit K. �lkö. 8 94 5 38 56 

Cumhuriyet L.10. 76 1 39 59 

Anadolu L 10. 67 34 61 4 

                    

 

 Sorunun b �ıkkında modeli çizilmesi istenen ondalık kesrin yüzde birler 

basama�ının bulunması ile basamak kavramının ne ölçüde olu�tu�unun daha iyi 

anla�ılaca�ı hedeflenmi�tir. Tablo 4.37 ve Tablo 4.38 ‘den ilkö�retim 1. kademe ve 

2. kademe ö�rencilerinin soruyu do�ru cevaplama yüzdeleri (1. kademe %6.59,       

2. kademe % 8.3) dü�ük oranda iken ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinin do�ru 

cevaplama yüzdesi %1’de kaldı�ı görülmektedir. Çumra Anadolu lisesi 10. sınıf 

ö�rencilerinde ise do�ru cevaplama yüzdesinin %34’de çıktı�ı görülmü�tür.  

 

Ö�rencilerin yanılgılarının ortak oldu�u a �ıkkında ve 13. sorudaki 

yanılgıların aynen devam etti�i tespit edilmi�tir. 
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4.1.18 Uzunluk ölçüsü birimleri arasındaki ili�kiyi söyleme 
 
 
 
19.SORU: 1dm =10cm e�itli�inden ne anladı�ınızı açıklayınız? 

               Tablo 4.39  19.  Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 1 52 33 

�ehit K. �lkö. 5 96 0 70 26 

Atatürk �lkö.8 86 4 44 38 

�ehit K. �lkö. 8 94 4 50 40 

Cumhuriyet L.10. 76 9 27 40 

Anadolu L 10. 67 31 35 1 

                                     

 

                        Tablo 4.40    19. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 1 60 38 

�ehit K. �lkö. 5 96 0 73 27 

Atatürk �lkö.8 86 5 51 44 

�ehit K. �lkö. 8 94 4 53 43 

Cumhuriyet L.10. 76 12 36 53 

Anadolu L 10. 67 46 52 1 

                                

 Ondokuzuncu soruda ö�rencilere “birbirine e�it olarak verilen farklı uzunluk 

birimlerinden ne anladıkları“ sorusu yöneltilerek birimler hakkında yorum yapıp 

yapamadıkları ölçülmek istenmi�tir. Tablo 4.39 ve Tablo 4.40 ‘da ilkö�retim  1. 

kademe ö�rencilerinin soruyu do�ru cevaplama yüzdelerinin %1’de kaldı�ı, 2. 

kademe ö�rencilerin de do�ru cevaplama yüzdelerinin %4.4, ortaö�retim 10. sınıf 

ö�rencilerinde ba�arının %12, Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin do�ru cevaplama 

yüzdelerinin %46 oldu�u görülmektedir. �lkö�retim 1. kademe ö�rencilerinin 

ezberledikleri tanımları aynen yazdıkları, soruyu aynen yazdıkları, ya�ın ilerlemesi 

ile beraber ö�rencilerin yorum yapma becerilerinin arttı�ı ve kendi cümleleri ile  

soruya cevap verdikleri görülmektedir. 
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4.1.19 Verilen bir uzunlu�u istenilen uzunluk birimi cinsinden yazabilme 
 
 
 
20. SORU: A�a�ıdaki bo�lukları doldurunuz. 

                   18dam=…………...m 

                  251cm=…………….m 

 

                             Tablo 4.41    20.Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 21 43 22 

�ehit K. �lkö. 5 96 20 62 14 

Atatürk �lkö.8 86 21 40 25 

�ehit K. �lkö. 8 94 34 39 21 

Cumhuriyet L.10. 76 14 27 35 

Anadolu L 10. 67 59 8 0 

                                  

 

                              Tablo 4.42    20.Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 24 50 26 

�ehit K. �lkö. 5 96 21 65 15 

Atatürk �lkö.8 86 24 47 29 

�ehit K. �lkö. 8 94 36 41 22 

Cumhuriyet L.10. 76 18 36 46 

Anadolu L 10. 67 88 12 0 

 

 �lkö�retim ve ortaö�retim müfredatı incelendi�inde ölçüler konusunun 

ilkö�retim müfredatında bulundu�u, ortaö�retim müfredatında ele alınmadı�ı fark 

edilmi� ve ö�rencilerde bu konunu ne kadar kalıcı oldu�u, ne kadar kavrandı�ı tespit 

edilmek istenmi�tir. Tablo 4.41 ve Tablo 4.42 ‘de ilkö�retim 1. kademe ve 2. kademe 

ö�rencilerinin soruya do�ru cevap verme yüzdelerinin (1. kademe %22.5, 2. kademe 

%30.5) ortaö�retim 10. sınıf ö�rencilerinin do�ru cevaplama yüzdelerinden (%18) 

yüksek oldu�u, böylelikle ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerinin, ortaö�retim 10. sınıf 
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ö�rencilerinden daha ba�arılı oldu�u bu durumun konuların ortaö�retimde tekrar 

edilmemesi ve ö�rencilerin tekrar edilmeyen konuları unutmaları ile ilgili oldu�u 

tespit edilmi�tir. Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin soruyu do�ru cevaplama 

yüzdelerinin %88 olması Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin di�er ö�rencilere 

oranla açık ara önde oldu�unu göstermektedir. 

 
 
4.1.20 Birden fazla birimle ifade edilen bir ölçme sonucunu, istenilen 

birime çevirip sonucu söyleyip yazabilme 

 
 
 

21. SORU: 5m kuma�ın dörtte biri a�a�ıdakilerden hangisine e�ittir? 

     A) 1,25cm 

     B) 1,50cm 

     C) 1m  75cm 

     D) 1m  25cm           

                                Tablo 4.43    21.Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 24 50 12 

�ehit K. �lkö. 5 96 54 42 0 

Atatürk �lkö.8 86 38 35 13 

�ehit K. �lkö. 8 94 54 33 7 

Cumhuriyet L.10. 76 25 37 14 

Anadolu L 10. 67 59 7 1 

                                  

                        Tablo 4.44    21.Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo� 

 % 

Atatürk �lkö.5 86 28 58 14 

�ehit K. �lkö. 5 96 56 44 0 

Atatürk �lkö.8 86 44 41 15 

�ehit K. �lkö. 8 94 57 35 7 

Cumhuriyet L.10. 76 33 49 18 

Anadolu L 10. 67 88 10 1 
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Yirmibirinci soruda ö�rencilerde ölçülmek istenen kavram, ölçüler 

konusundaki kavram eksikli�inin yanında, ö�rencilerin ondalık sayılarda bölme 

i�lemindeki yanılgılarının neler oldu�udur. 20. soruda elde edilen verilere paralel 

sonuçlar elde edilmektedir. Tablo 4.43 ve Tablo 4.44 ‘de ilkö�retim 1. kademe 

ö�rencilerinin ba�arılarının yüksek (%42.8), ilkö�retim 2. kademe ö�rencilerinin, 

ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerinden daha ba�arılı oldu�u (%51,1) (kanunun 

müfredatta olması, peki�tirilmesi), bunun yanında ortaö�retim ö�rencilerinin soruya 

do�ru cevap verme yüzdelerinin ilkö�retim ö�rencilerine göre çok dü�ük oldu�u 

(%33), Çumra Anadolu lisesi 10. sınıf ö�rencilerinin soruya do�ru cevap verme 

yüzdelerinin (%88) oldukça iyi oldu�u görülmektedir.  

Maddelerin frekansları incelendi�inde A �ıkkının frekansının yüksek olması 

ö�rencilerin bölme i�lemini do�ru yapıp, birim yazarken yanılgıya dü�tüklerini 

göstermektedir. 

 

 

  22.SORU: 7km +8hm +3 dam  i�lemi a�a�ıdaki seçeneklerin hangisinde 

do�ru olarak çözülmü�tür? 

 

   A)  (7+8+3)dam = 18dam 

   B) 7km +0,8km +0,03km =(7+0,8+0,03)km =7,83km 

   C) 7000dam + 800dam + 30dam = (7000+800+30)dam =7830dam 

    D) 70m +8m +0,3m =(70+8+0,3)m =78,3m             

 

                             Tablo 4.4     22.Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 25 43 18 

�ehit K. �lkö. 5 96 46 46 4 

Atatürk �lkö.8 86 33 31 22 

�ehit K. �lkö. 8 94 47 40 7 

Cumhuriyet L.10. 76 31 23 22 

Anadolu L 10. 67 61 4 2 
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                           Tablo 4.46   22. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�   

% 

Atatürk �lkö.5 86 29 50 21 

�ehit K. �lkö. 5 96 48 48 4 

Atatürk �lkö.8 86 38 36 26 

�ehit K. �lkö. 8 94 50 43 7 

Cumhuriyet L.10. 76 41 30 29 

Anadolu L 10. 67 91 6 3 

                            

 Ö�rencilerin verilen bir birimi istenen birime çevirip i�lem yapabilmedeki 

yanılgıları tespit edilmek istenmektedir. Tablo 4.46 ‘da  ilkö�retim 2. kademe 

ö�rencilerinin soruya do�ru cevap verme yüzdelerinin ilkö�retim 1. kademe 

ö�rencilerine göre yüksek oldu�u (2. kademe %44.4, 1. kademe %33.5),  konunun   

2. kademede daha iyi anla�ıldı�ı ve yanılgıların giderildi�i, ortaö�retim 10. sınıf 

ö�rencilerinin soruya do�ru cevap verme yüzdelerinin (%41), 1. kademenin do�ru 

cevaplama yüzdesine daha yakın oldu�u görülmü�tür. Çumra Anadolu lisesi 

ö�rencilerinin do�ru cevap verme yüzdelerinin %91 oldukça iyi oldu�u 

görülmektedir. Ö�rencilerin ezber yolu ile ö�rendikleri bilgileri zamanla unuttukları 

gözlenmi�tir. Maddelerin frekansları incelendi�inde C �ıkkının frekansının yüksek 

olması ö�rencilerin birimlerin birbirine çevrilmesinde yanılgıya sahip olduklarını 

göstermektedir. 

 
 
4.1.21 Verilen farklı ölçüm birimlerini istenilen birime çevirip toplayıp 

çıkartabilme 
 

 

 

23.SORU: Kı�a girerken dört ton kömür alan Semra hanım, kı� sonunda iki 

çuval kömürünün arttı�ını görüyor. Her çuval 50kg. oldu�una göre Semra Hanım kı� 

boyunca kaç kg. kömür tüketmi�tir? Soruyu açıklayarak çözünüz? 
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                                 Tablo 4.47    23. Soru �le �lgili Cevap Da�ılımları 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 
Do�ru  Yanlı� Bo� 

Atatürk �lkö.5 86 7 48 31 

�ehit K. �lkö. 5 96 45 42 9 

Atatürk �lkö.8 86 8 24 54 

�ehit K. �lkö. 8 94 23 26 45 

Cumhuriyet L.10. 76 26 21 29 

Anadolu L 10. 67 64 2 1 

                                   

    

                        Tablo 4.48    23. Soru �le �lgili Cevaplarının Yüzdeleri 

Okul/sınıf 
Ö�renci 

Sayısı 

Do�ru 

% 

Yanlı� 

% 

Bo�  

% 

Atatürk �lkö.5 86 8 56 36 

�ehit K. �lkö. 5 96 47 44 9 

Atatürk �lkö.8 86 9 28 63 

�ehit K. �lkö. 8 94 24 28 48 

Cumhuriyet L.10. 76 34 28 38 

Anadolu L 10. 67 96 3 1 

                             

 12. soru ile 23. sorunun te�his testine alınma sebebi ö�rencilerin sözel olarak 

verilen bir problemi model kurarak çözüp çözemedi�ini anlayabilmektir. �ki soruda 

da kar�ıla�ılan problemlerin paralel oldu�u görülmektedir. Tablo 4.48 ‘de 

ö�rencilerin ilkö�retim 1. kademe de yorum yapabilme kabiliyetlerinin çok alt 

seviyede (%28.5), ilkö�retim 2. kademede biraz az (%17.2), ortaö�retim 10. sınıftan 

itibaren özellikle Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinde ba�arının oldukça yüksek 

oldu�u (%96) görülmektedir. 

 
 
4.2. Te�his Edilen Yetersizlikler Ve Ö�renci Yanılgıları 
 
 
 

 Bu bölümde, ö�rencilerin cevap ka�ıtlarında sıkça kar�ıla�ılan  yanlı�lar 

ö�rencilerin ifadeleri ile  aynen yazılmı�tır. 
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1.SORU: 

                                                                

 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesirler denk midir? Niçin 

• Bütün kesirler 
1
3  ‘e e�it oldu�u için denktir. 

•  Açılar e�it olmadı�ı için denk de�ildir. 

• 
1
3 =

1
3 =

1
3 =

1
3   

• 2. ve 3. �ekiller denktir çünkü aynı �ekil 

• Denktir çünkü bütünü üç parçaya bölmü�ler birini almı�lar 

• Hepsi üç parçaya bölünmü� 

 

2.SORU: 

 

 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile  sadele�tirilmesini model ile 

gösteriniz?.  

•          

•          

•        

•         

•          
4 :2
8 :2  =

2
4  

•          
1
2  
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 3.SORU: 

 

  �ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile geni�letilmesini model ile 

gösteriniz 

•        

•      

•       

•       
3 . 2
4 . 2  =

6
8  

•       
6
8  

 

 

 

4.SORU:  

    

 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin birim kesri nedir? Açıklayınız? 

• 
3
4  

• 
4
3  

• Dört parçadan üçü alınmı� 

 

5.SORU: 
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�ekildeki taralı bölgeyi gösteren �ekli iki ile sadele�tirirsek birim kesir ne 

olur? Neden? 

• 
4 :2

10 :2  =
2
5  

• 
10 :2
4 :2  =

5
2  

• 
1
2  ‘dir çünkü iki ile bölünür. 

6.SORU: A�a�ıda verilen �ekillerden hangisi bütünün aynı miktarını 

göstermez? Açıklayınız? 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

• Dördüncü �ekil daha çoktur. 

• 
1
2  =2  ,    

2
4  =2    ,  

2
6  =3    ,  

4
8  =2 

• Üç �ekilde birbirine e�it de�ildir. 

• 4
9

20   

• Hiçbiri e�it de�ildir. Çünkü aynı sayıya bölünmemi�. 

 

7.SORU: Sayı do�rusunda ? yerine a�a�ıdakilerden hangisi gelmelidir.? 

               

                             0                1                 2               3 

 

                                                            ? 

    

 

A) 2
2
3                      B)  1

2
3                  C) 

2
3                         D) 1

1
3  
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8.SORU: 

 

 

        

   

     0                      1                     2                    3                     4            

 

 

Yukarıdaki sayı do�rusunda 
17
5   kesrinin yerini gösteriniz? 

• Ö�rencilerin sıfır ile bir arasını 17 parçaya bölüp 5’ ini aldıkları,  

• Her tamsayı arasını be� çizgi çizerek altı parçaya böldükleri, 

• 
17
5  kesir sayısını 3

2
5  olarak yazıp sayı do�rusunda 

5

2
’i 

i�aretledikleri,  

      görülmü�tür. 

9.SORU: Dünyanın 
3
4  ‘ü denizlerle kaplıdır. Bu cümleden ne 

anlıyorsunuz? Açıklayınız? 

 

• Ö�rencilerin büyük bir kısmı yorum yapmayıp soruyu aynen yazmı�tır. 

•  

 

 

10.SORU: A�a�ıda verilen kesirleri ondalık kesir olarak yazınız? Bu 

kesirlerden ne anladı�ınızı yazınız? 

 

6
100

=        00.6,  0.6,  6.00                
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26
45
1000 =  26.45,  26.4500,  26.451000,  0.00045 

                   

11.SORU: A�a�ıdaki �ekle bakarak hangi i�lemlerin yapıldı�ını kesir sayısı 

olarak yazınız? 

 

• 
14

21

14

3

14

13

14

5
=++  

• 
14

3

14

10

14

8

14

5
=++  

•  
14

21

14

3

14

13

14

5
 

• 
14

15

14

3

14

13

14

5
=+ −  

• 5+8-10=3 

• 
14

23

14

10

14

8

14

5
=++  

 

12.SORU: Ay�e hanım güzel bir kek yapıp bu kekin yarısını misafirlerine 

ikram ediyor. Geriye kalanın yarısını e�i Mehmet beyle beraber yiyor. Kalan parçayı 

ise okuldan gelen üç çocu�una e�it olarak payla�tırıyor. En küçük çocuk pastanın 

kaçta kaçını yemi�tir? Problemi model kurarak çözünüz? 

 

• Yarısını misafir, di�er yarısını baba yiyor,  çocu�a kek kalmaz. 

•  
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•  

 

13.SORU: 2
1
5  kesrini �ekil çizerek (model kurarak) gösteriniz 

 

•       

 

 

•       

 

 

•     

 

14.SORU: 

    

�ekildeki taralı kısma ili�kin kesir ve kesir sayısı kavramlarını nasıl 

açıklarsınız? Yazınız 

 

• 
1
3  
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15.SORU: 5,6  ………..  5,60………….. 5,600………… 5,6000      

Yukarıdaki sıralanı�ta ………….yerine <,> ,= i�aretlerinden uygun olanı yazınız. 

• 5,6  <  5,60 <  5,600 < 5,6000      

 

16.SORU:  2.6156, 2.0978, 2.6078   verilen ondalık sayıları büyükten küçü�ü 

do�ru sıralayınız? 

 

• 2.0978    <   2.6078     < 2.6156      

• 2.0978    >   2.6156     >2.6078       

 

17.SORU: A�a�ıda verilen ondalık kesirleri  kesir sayısına çeviriniz? 

          

           0,005=   
5

100      , 
0

005  

         

          24,406=   
24
406   ,     24

206
100       ,       

24 ,206
100  

 

 

18.SORU: A�a�ıdaki ondalık kesirleri �ekil ile gösteriniz? 

 

2,5 = 

•  

                     

•     

 

•      
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2,05=  

•  

   

•  

       

 

 

•    Çizemem  

 

•  

             

 

19.SORU: 1dm =10cm e�itli�inden ne anladı�ınızı açıklayınız? 

 

• 10 ar 10 ar artıp azaldı�ını anlıyorum 

• 1dm =10cm     

• Desimetrenin küçük oldu�unu anlıyorum 

 

20.SORU: A�a�ıdaki bo�lukları doldurunuz. 

                   18dam=    1,8  m   =     1800m 

                   251cm=   2510 m  =  25,1m 
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21.SORU: 5m kuma�ın dörtte biri a�a�ıdakilerden hangisine e�ittir? 

   

   X  A) 1,25cm                5m : 4 = 1,25 cm 

       B) 1,50cm 

       C) 1m  75cm 

       D) 1m  25cm 

                 

   22.SORU: 7km +8hm +3 dam i�lemi a�a�ıdaki seçeneklerin hangisinde 

do�ru olarak çözülmü�tür? 

 

     A)  (7+8+3)dam = 18dam 

     B) 7km +0,8km +0,03km =(7+0,8+0,03)km =7,83km 

X  C) 7000dam + 800dam + 30dam = (7000+800+30)dam =7830dam 

    D) 70m +8m +0,3m =(70+8+0,3)m =78,3m             

 

             23.SORU: Kı�a girerken dört ton kömür alan  Semra hanım, kı� sonunda iki 

çuval kömürünün arttı�ını görüyor. Her çuval 50kg oldu�una göre Semra Hanım kı� 

boyunca kaç kg kömür tüketmi�tir? Soruyu açıklayarak çözünüz? 

 

• 2*50=100                     4- 100 = i�lem yapılmaz 

 

• 4*1000=4000               2*50=100               4000+100=4100 

 
 
4.3 Tartı�ma 
 
 
 
 
�lkö�retim 1. kademe, 2. kademe ve ortaö�retim ö�rencilerinin belirlenen 

ortak konulardaki eksik ve yanlı� ö�renmelerinin kar�ıla�tırılması yapılmı�tır. 

Ardahan ve Ersoy (2002),  “Materyal Destekli Matematik Ö�retimi” çalı�malarında 

kesirler ve ondalık kesirler ile ilgili te�his testi hazırlanmı� ve ö�rencilere 

uygulanmı�lardır. �ki çalı�madaki ortak konular ile ilgili elde edilen sonuçlar a�a�ıda 

kar�ıla�tırılmı�tır. 
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• 2002 yılında yapılan çalı�mada ilkö�retim ö�rencilerinin %22’ si bile�ik 

kesirleri sözel olarak ifade edememi�tir. 2006 yılında yapılan bu 

çalı�mada bu oran %27 çıkmı�tır. Ortaö�retim ö�rencilerine bu oran  

%25,1 dir. 

• 2002 yılında yapılan çalı�mada ilkö�retim ö�rencilerinin %50’ si kesirleri 

model ile göstermede ciddi zorluklara ve yanılgılara sahip oldukları tespit 

edilmi�tir. 2006 yılında yapılan bu çalı�mada bu oran %55,5 çıkmı�tır. 

Ortaö�retim ö�rencilerine bu oran % 47,5 dir. 

• 2002 yılında yapılan çalı�mada ilkö�retim ö�rencilerinin %53’ ü günlük 

hayattaki bir problemi kesirlerle ifade etmede ba�arısızdır. 2006 yılında 

yapılan bu çalı�mada bu oran %53 çıkmı�tır. Ortaö�retim ö�rencilerine 

bu oran % 37,7 dır. 

• 2002 yılında yapılan çalı�mada ilkö�retim ö�rencilerinin %66’ sı birim 

kesir kavramını anlamamı�tır. 2006 yılında yapılan bu çalı�mada bu oran 

%84 çıkmı�tır. Ortaö�retim ö�rencilerine bu oran % 81,8 dir. 

• 2002 yılında yapılan çalı�mada ilkö�retim ö�rencilerinin %71’ i kesirlerin 

toplanmasını ve çıkartılmasını ihtiva eden sayı do�rusu modelini ifade 

edememi�tir. 2006 yılında yapılan bu çalı�mada bu oran %64 çıkmı�tır. 

Ortaö�retim ö�rencilerine bu oran % 36,3 dir. 

• 2002 yılında yapılan çalı�mada ilkö�retim ö�rencilerinin %100’ ü ondalık 

kesirlerde denklik kavramını açıklayamıyor. 2006 yılında yapılan bu 

çalı�mada oran %64 çıkmı�tır. Ortaö�retim ö�rencilerinde bu oran %36,3 

dır. 

Yukarıdaki açıklamalardan  aradan dört yıl geçmesine ra�men ilkö�retim 

ö�rencilerinin  bile�ik kesirleri sözel olarak ifadede, kesirleri model ile göstermede, 

birim kesir kavramlarında  aynı yanlı� ö�renmelere devam ettikleri ve bu yanlı�ların 

arttı�ı, kesirlerin toplanmasını ve çıkartılmasını ihtiva eden sayı do�rusu modelini 

ifade etmede, ondalık kesirlerin denkli�ini yazama da ö�rencilerin biraz daha ba�arılı 

oldukları, yanlı�ların giderildi�i, günlük hayattaki bir problemi kesirlerle ifade 

etmede konusunda ba�arının aynı oranda kaldı�ı görülmektedir. 
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5 . SONUÇLAR VE ÖNER�LER 
 
 
 
 

5.1.Sonuçlar 
 
 
 

 Uygulanan te�his testi sonuçları a�a�ıda verilmi�tir. Buna göre ö�rencilerin; 
 

1. �ekil veya �ema ile verilen kesrin denkli�ini ifade edip yazmada problem 

ya�adıkları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri 

(1. kademe %6,  2. kademe %1, ortaö�retim %5, Çumra Anadolu lisesi 

%1 ) �eklinde olup bu konuda ilkö�retim 1. kademe ö�rencilerin; 2. 

kademe ve Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerine göre daha ba�arılı, normal 

lise ö�rencileri ile aynı düzeyde oldukları tespit edilmi�, genel olarak 

do�ru cevaplama yüzdelerinin çok dü�ük oldu�u görülmü�tür. 

2. Ö�rencilerin verilen kesir sayısını sadele�tirilmelerine ra�men �ekil veya 

�ema ile verilen kesri sadele�tirebilmede yanılgılara sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1.kademe 

%2.7, 2. kademe %3.3, ortaö�retim %3, Çumra Anadolu lisesi %1 ) 

�eklinde olup, ö�renci ba�arısının 1. kademeden 2. kademeye geçerken 

artı�ı, bunun yanında 2. kademeden ortaö�retime geçerken ba�arının 

dü�tü�ü, Çumra Anadolu lisesinde ise ba�arının çok alt düzeyde oldu�u 

tespit edilmi�tir. 

3. Ö�rencilerin verilen kesir sayısını geni�letebilmelerine ra�men �ekil veya 

�ema ile verilen kesri geni�letmede yanılgılara sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%6.5,  2. kademe %12.7, ortaö�retim %28,  Çumra Anadolu lisesi %15 ) 

�eklinde olup ö�rencilerin 1. kademeden 2. kademeye ve ortaö�retime 

geçerken ba�arılarının artı�ı bunun yanında Çumra Anadolu lisesi 

ö�rencilerinin ba�arılarının 2. kademe ö�rencilerinin ba�arısı ile çok 

yakın oldu�u görülmü�tür. 

4. �ekil veya �ema ile verilen kesrin birimi yazmada eksik bilgiye sahip 

oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri 
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(1. kademe % 28, 2. kademe % 4.8, ortaö�retim %1, Çumra Anadolu 

lisesi %17.5 ) �eklinde olup ö�renci ba�arısının bir üst sınıfa geçerken 

giderek azaldı�ı görülmektedir. Bunun yanında Çumra Anadolu lisesi 

ö�rencilerinin ba�arılarının 1. kademe ö�rencilerinin ba�arılarından da 

dü�ük oldu�u  tespit edilmi�tir. 

5. �ekil veya �ema ile verilen kesrin e�itli�ini yorumlayıp yazamadıkları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%42.3, 2. kademe %41.1, ortaö�retim %42, Çumra Anadolu lisesi %97 ) 

�eklinde ö�renci ba�arıları birbirine çok yakın olmakla beraber, bir üst 

sınıfa geçtikçe ba�arının azaldı�ı, bunun yanında Çumra Anadolu lisesi 

ö�rencilerinin ba�arılarının oldukça yüksek oldu�u tespit edilmi�tir. 

6. Sayı do�rusunda verilen kesrin sayı de�erini yazmada yanılgıya sahip 

oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri 

(1. kademe %72.5, 2. kademe %66.1, ortaö�retim %58, Çumra Anadolu 

lisesi % 90 ) �eklinde olup bir üst sınıfa geçtikçe ba�arının azaldı�ı, bunun 

yanında Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının oldukça yüksek 

oldu�u tespit edilmi�tir. 

7. Verilen kesir sayısını sayı do�rusunda gösterebilmede yanılgıya sahip 

oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri 

(1. kademe %37.3, 2. kademe % 30, ortaö�retim %22, Çumra Anadolu 

lisesi %57 ) �eklinde olup bir üst sınıfa geçtikçe ba�arının azaldı�ı, bunun 

yanında Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının oldukça yüksek 

oldu�u tespit edilmi�tir. 

8. Verilen kesir sayısının okunu�unu yazmada yanılgıya sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%41.7,  2. kademe %64.4, ortaö�retim %68, Çumra Anadolu lisesi % 94 ) 

�eklinde olup ö�renci ba�arısının bir üst sınıfa geçtikçe fark edilir oranda 

artı�ı görülmektedir. 

9. Verilen kesir sayısını ondalık kesirlere çevirmede yanılgılara sahip 

oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri 

(1. kademe %51, 2. kademe %46.6, ortaö�retim %58, Çumra Anadolu 

lisesi %82 ) �eklinde olup 1. kademeden 2. kademeye geçerken ö�renci 
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ba�arısının azaldı�ı bunun yanında ortaö�retime geçerken ba�arının artı�ı 

görülmektedir. 

10. Sayı do�rusunda verilen i�lemi yazmada yanılgılara sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%8.7, 2. kademe % 10.5, ortaö�retim %13, Çumra Anadolu lisesi %63 ) 

�eklinde olup ö�renci ba�arısının bir üst sınıfa geçtikçe artı�ı, Çumra 

Anadolu lisesindeki ba�arının di�erlerine göre yüksek oldu�u 

görülmektedir. 

11. Kesirler ile ilgili problem çözmede yanılgılara sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%25.8, 2. kademe %13.8, ortaö�retim %22, Çumra Anadolu lisesi %82 ) 

�eklinde olup ö�rencilerin 1. kademeden 2. kademeye geçerken ba�arı 

oranlarının azaldı�ı, 2. kademeden ortaö�retime geçerken ba�arının biraz 

artı�ı, bunun yanında Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının 

oldukça yüksek oldu�u görülmü�tür. 

12. Verilen kesrin modelini çizmede yanılgılara sahip oldukları görülmü�tür. 

Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe %39, 2. 

kademe %20.5, ortaö�retim %16, Çumra Anadolu lisesi %72 ) �eklinde 

olup  bir üst sınıfa geçtikçe ba�arının azaldı�ı, bunun yanında Çumra 

Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının oldukça yüksek oldu�u tespit 

edilmi�tir. 

13. Kesir ve kesir sayısı kavramlarını ayırt edemedikleri görülmü�tür. Soruya 

do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe %0.5, 2. kademe 

%0.5 ortaö�retim %1, Çumra Anadolu lisesi %0 ) �eklinde olup; 

ilkö�retim 1. kademe, 2. kademe ve ortaö�retim ö�rencilerinin ba�arıları 

hemen hemen aynı düzeyde bulunmu�, bunun yanında Çumra Anadolu 

lisesi ö�rencilerinden do�ru cevap alınamamı�tır. 

14. Ondalık kesirlerin e�itli�ini yazmada yanılgılara sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%23.6,  2. kademe %31.1,  ortaö�retim %32, Çumra Anadolu lisesi %82 ) 

�eklinde olup ö�renci ba�arısının bir üst sınıfa geçtikçe artı�ı, Çumra 
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Anadolu lisesindeki ba�arının di�erlerine göre yüksek oldu�u 

görülmektedir. 

15. Ondalık kesirlerde büyüklük küçüklük ili�kisini yazmada yanılgılara 

sahip oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin 

yüzdeleri (1. kademe %67.5, 2. kademe %58.8, ortaö�retim %34, Çumra 

Anadolu lisesi %60 ) �eklinde olup bir üst sınıfa geçtikçe ba�arının 

azaldı�ı, bunun yanında Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının 

2. kademe ö�rencilerinin ba�arı yüzdesine oldukça yakın, ilkö�retim 1. 

kademeden dü�ük oldu�u görülmektedir. 

16. Verilen ondalık kesri, kesir sayısına çevirmede yanılgılara sahip oldukları 

görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe 

%63.1, 2. kademe %49.4, ortaö�retim %45, Çumra Anadolu lisesi %87 ) 

�eklinde olup bir üst sınıfa geçtikçe ba�arının azaldı�ı, bunun yanında 

Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının oldukça yüksek oldu�u 

tespit edilmi�tir. 

17. Ondalık kesirleri model kurarak gösteremedikleri görülmü�tür. Soruya 

do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri  a �ıkkı için (1. kademe %20.8, 

2. kademe % 23.3, ortaö�retim %14, Çumra Anadolu lisesi %60 ) 

Ö�renci ba�arısının 1. kademeden 2. kademeye geçerken artı�ı, 

ortaö�retim ö�rencilerinin ba�arılarının dü�tü�ü, Çumra Anadolu lisesi 

ö�rencilerinin ba�arısının di�erlerine göre yüksek oldu�u tespit edilmi�tir.  

b �ıkkı için (1. kademe %6.5, 2. kademe % 8.3, ortaö�retim %1, Çumra 

Anadolu lisesi %34 ) �eklinde olup ö�renci ba�arısının 1. kademeden 2. 

kademeye geçerken artı�ı, ortaö�retim ö�rencilerinin ba�arılarının çok 

dü�ük oldu�u, Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arısının di�erlerine 

göre yüksek oldu�u tespit edilmi�tir. 

18. Uzunluk ölçüsü birimleri arasındaki ili�kiyi yazmada yanılgılara sahip 

oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri 

(1. kademe %0.5, 2. kademe %4.4, ortaö�retim %12, Çumra Anadolu 

lisesi %46 ) �eklinde olup ö�renci ba�arısının bir üst sınıfa geçtikçe artı�ı, 

Çumra Anadolu lisesindeki ba�arının di�erlerine göre yüksek oldu�u 

görülmektedir. Genel olarak ba�arı dü�üktür. 
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19. Verilen bir uzunlu�u istenilen uzunluk birimi cinsinden yazmada 

yanılgılara sahip oldukları görülmü�tür. Soruya do�ru cevap veren 

ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe %22.5, 2. kademe % 30.5, ortaö�retim 

%18, Çumra Anadolu lisesi %88 ) �eklinde olup 1. kademeden 2. 

kademeye geçerken ö�renci ba�arısının artı�ı, ortaö�retim de ba�arının 

oldukça dü�tü�ü, Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arısının oldukça 

yüksek oldu�u tespit edilmi�tir. 

20. Birden fazla birimle ifade edilen bir ölçme sonucunu, istenilen birime 

çevirip onucu söyleyip yazmada yanılgılara sahip oldukları görülmü�tür. 

Soruya do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe %40.9, 2. 

kademe %47.7, ortaö�retim %37, Çumra Anadolu lisesi %89.5 ) �eklinde 

olup 1. kademeden 2. kademeye geçerken ö�renci ba�arısının artı�ı, 

ortaö�retimdeki ö�rencilerin ba�arılarının ilkö�retime göre dü�ük oldu�u, 

Çumra Anadolu lisesi ö�rencilerinin ba�arılarının oldukça yüksek oldu�u 

tespit edilmi�tir. 

21. Verilen farklı ölçüm birimlerini istenilen birime çevirip toplama, çıkarma 

i�lemi yaparken bazı yanılgılara sahip oldukları görülmü�tür. Soruya 

do�ru cevap veren ö�rencilerin yüzdeleri (1. kademe %28.5, 2. kademe 

%17.2, ortaö�retim %34, Çumra Anadolu lisesi %96 ) �eklinde olup 

ilkö�retim 1. kademeden 2. kademeye geçerken ö�renci ba�arılarını 

azaldı�ı, orta ö�retime geçildi�in de ba�arının artı�ı, Çumra Anadolu 

lisesinde ba�arının oldukça yüksek oldu�u tespit edilmi�tir. 

 
 
Bu maddeler do�rultusunda a�a�ıdaki  Tablo 5.1 ‘u olu�turulmu�tur. 
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KONULAR 

 I.Kademeden 
II.Kademeye 
Geçerken 
Ba�arı 

II.Kademeden 
Ortaö�retime 
Geçerken 
Ba�arı 

II.Kademeden 
Anadolu 
Lisesine 
Geçerken 
Ba�arı  

 �ekil veya �ema ile verilen kesrin denkli�ini  -azalıyor + artıyor - azalıyor 
 �ekil veya �ema ile verilen kesri 
sadele�tirebilme  + artıyor - azalıyor - azalıyor 
 �ekil veya �ema ile verilen kesri 
geni�letebilme  - azalıyor + artıyor - azalıyor 

 �ekil veya �ema ile verilen kesrin birimi    - azalıyor - azalıyor + artıyor 

 �ekil veya �ema ile verilen kesrin e�itli�i  - azalıyor  + artıyor  + artıyor 
 Sayı do�rusunda verilen kesrin sayı de�erini 
yazma  - azalıyor - azalıyor + artıyor 
 Verilen kesir sayısını sayı do�rusunda 
gösterebilme    - azalıyor - azalıyor + artıyor 
 Verilen  kesir sayısının okunu�unu 
yazabilme  + artıyor  + artıyor  + artıyor 
 Verilen kesir sayısını ondalık kesirlere 
çevirebilme    - azalıyor + artıyor + artıyor 

 Sayı do�rusunda verilen i�lemi yazabilme  + artıyor  + artıyor + artıyor 

 Kesirler ile ilgili problem çözebilme  - azalıyor  + artıyor  + artıyor 

 Verilen kesrin modelini çizebilme  - azalıyor + artıyor + artıyor 
 Kesir ve kesir sayısı kavramlarını ayırt 
edebilme + artıyor  + artıyor - azalıyor 

 Ondalık kesirlerin e�itli�ini bilme   + artıyor + artıyor + artıyor 
 Ondalık  kesirlerde büyüklük küçüklük 
ili�kisini bilme - azalıyor - azalıyor + artıyor 
 Verilen ondalık kesri , kesir sayısına 
çevirebilme - azalıyor - azalıyor + artıyor 

Ondalık kesirleri model kurarak 
gösterebilme  + artıyor - azalıyor + artıyor 
 Uzunluk ölçüsü birimleri arasındaki ili�kiyi 
söyleme   + artıyor + artıyor + artıyor 
 Verilen bir uzunlu�u istenilen uzunluk 
birimi cinsinden yazabilme + artıyor - azalıyor + artıyor 
 Birden fazla birimle ifade edilen bir ölçme 
sonucunu, istenilen birime çevirip sonucu 
söyleyip yazabilme + artıyor - azalıyor + artıyor 
 Verilen farklı ölçüm birimlerini istenilen 
birime çevirip toplayıp çıkartabilme - azalıyor + artıyor + artıyor 
                                                           Tablo 5.1 
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5.2 Öneriler 
 
 
 
Sonuçlar kısmında verilen Tablo 5.1’de  ö�rencilerin hangi konuları eksik ve 

yanlı� ö�rendikleri, hangi konularla ilgili kavramların bir üst sınıfa geçildi�inde 

düzeltilip, hangi kavramlar ile ilgili problemlerin artarak devam etti�i verilmi�tir. Bu 

do�rultuda ö�rencilerde ilkö�retim I. kademede kavram bilgilerinin biraz olu�tu�u, 

II. kademe ve ortaö�retime geçildi�inde kavramlardan uzak bir matematik e�itimi 

yapılması sebebi ile bu kavramlardaki eksiklerinin giderilmedi�i, olu�an yanlı� 

ö�renmelerin ö�rencilerde kalıcı oldu�u tespit edilmi�tir. 

• Bir üst sınıfa geçerken ba�arının giderek azaldı�ı tespit edilen konular: 

�ekil veya �ema ile verilen kesri sadele�tirebilme, �ekil veya �ema ile 

verilen kesri geni�letebilme, �ekil veya �ema ile verilen kesrin birimi, 

kesir ve kesir sayısı kavramlarını ayırt edebilme, ondalık kesirleri model 

kurarak gösterebilme, verilen bir uzunlu�u istenilen uzunluk birimi 

cinsinden yazabilme, birden fazla birimle ifade edilen bir ölçme 

sonucunu, istenilen birime çevirip sonucu söyleyip yazabilme olarak 

sıralanacak olursa ö�rencilerin kavram içeren bilgilerden uzak, neden ve 

niçinleri sorgulamadan, sorunun sonucunu bulmaya yönelik i�lemler 

yaptıkları görülmü�tür. Bu problemin giderilmesi için; ö�retmenlere, 

ö�retmen yeti�tiren E�itim Fakültelerine, mevcut müfredat programını 

hazırlayan kurullara, ö�rencilerin e�itimlerine devam ederken tabi 

tutuldukları mevcut sınav sisteminin hazırlanmasında eme�i geçenlere 

ayrı ayrı önerilerde bulunulması gerekmektedir. 

• Özellikle kavramlar ile ilgili sorularda, ö�renci ya� grubunun artmasıyla 

do�ru cevap verme yüzdesinin azaldı�ı görülmü�tür. Bu durum 

ortaö�retimde  kavram bilgisine önem verilmeden, soru çözebilen ö�renci 

yeti�tirmeye yönelik e�itim yapıldı�ını dü�ünmemize yol açmı�tır. Bunun 

yanında mevcut sınav sistemleri ile ö�rencilerin sınav  tekniklerini 

ö�renerek ba�arılı olmaları, yaptıkları i�lemlerin neden ve niçinlerini 

bilmeden yapmaları,  anlamsız ve yanlı� ö�renmelere yol açtı�ı için  

mevcut sınav sistemde kavram bilgisini ölçecek, dü�ünebilen ve 
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dü�ündü�ü ile yeni fikir  üretebilecek insan yeti�tirmeye yönelik sorulara 

da yer verilmelidir.  

• Buna ra�men sayısal yetenek gerektiren sorularda ö�renci ba�arılarının 

artması; ö�rencilerin kavram bilgisinden uzak fakat sayısal yetenekler 

bakımından daha iyi yeti�tirildiklerini dü�ünmemize yol açmı� olup,  

ortaö�retim ve ilkö�retim II. kademede bran�larında uzman ö�retmenlerin 

yararlı oldu�unu açıkça ortaya koymu�tur. Bu nedenle alanlarında uzman 

ö�retmenler ilkö�retim  4. ve 5. sınıftan itibaren derslere girmelidir. 

•  Alınan ses kayıtlarında ö�rencilerin bazı kavramlarla ilk defa 

kar�ıla�tıkları  tespit edilmi�tir. Son yıllarda bazı e�itim fakültelerinde 

ö�retmen adaylarına a�ırlıklı olarak  verilen  pedagojik formasyon 

dersleri ile daha bilinçli ö�retmenler yeti�tirilmektedir. Fakat e�itim 

camiasında bulunan ve yeni e�itim  materyal, teknik ve yöntemlerinden 

haberdar olmayan ö�retmenlerin hâlâ eski yöntemlerle ders anlattıkları, 

eksik ya da yanlı� ö�renen ö�rencilerin sıradan metotlarla fark 

edilmemesi neticesinde e�itimin olumsuz etkilenece�ini dü�ündü�üm için 

ö�retmenler yeni teknik ve metotlardan mutlaka haberdar edilmelidir. 

• E�itim programları ve kitapları hazırlanırken bir sonraki ö�renmeleri 

etkileyecek ve ö�renciler tarafından unutulaca�ı dü�ünülen, eksik ya da 

yanlı� ö�renilen konular tespit edilip, müfredata uygun bir �ekilde 

da�ıtılmalıdır. 

• Okullarımızda test anlayı�ından uzak, eksik ö�renmeleri açı�a 

çıkarabilecek yaprak testlerden ve e�itim araçlarından yararlanılmalıdır.  

• Ö�rencilerin yerle�ik kavram yanılgıları ve yanlı� ö�renmeleri, 

ö�retmenler tarafından bilinmeli ve ö�retmenler, tam ö�renmeye 

yardımcı olacak �ekilde konuları i�lemelidirler. 

 

Bununla beraber okullarımızda eksik ö�renmelere yönelik de�erlendirme ya 

hiç yapılmamakta ya da (I.kademede) çok az yapılmaktadır. Eksik ö�renmelere 

dayalı konuların ö�renilmesi de güçle�mektedir. Bu konu matematik ö�retiminde 

daha da önem kazanır. Çünkü matematik yı�malı bir  bilimdir. Konuların birbiri ile 

çok sıkı bir ili�kisi vardır. Ö�renilmesini istedi�imiz konuların daha iyi kavranılması 
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için gerekli ön bilgilerde eksiklikler olmamalıdır. Eksikleri tespit için te�his 

testlerinden faydalanılmalıdır. Tespit edilen eksik ve yanlı� ö�renmeleri gidermek 

için yeni yöntemlere ve tamamlayıcı ö�retim çalı�malarına yer verilmelidir.  

Buna ba�lı olarak  2005-2006 E�itim-Ö�retim yılında; ilkö�retim I. kademe  

de müfredat de�i�ikli�i yapılarak ö�rencilerin eksik ve yanlı� ö�renmelerini açı�a 

çıkartacak açık uçlu te�his testlerine yer verilmi�tir. �lkö�retim ö�rencileri için te�his 

testleri geli�tiren çalı�maların, müfredat de�i�ikli�ini etkiledi�i kaçınılmazdır. Bu 

çalı�ma ile ortaö�retim ö�rencilerinin de eksik ve yanlı� ö�renmelere sahip 

olabilece�i dü�ünülerek onlar için de te�his testleri hazırlanabilece�i gibi müfredat da  

bu konu ile ilgili düzeltmeler yapılabilir. 

 Bu çalı�ma sonucunda di�er ara�tırmacılara, ortaö�retim ö�rencilerine te�his 

testi hazırlamaya yönelik fikirlerin verilebilece�ine inanılmaktadır. 
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EK-A 
KES�RLER,  ONDALIK    KES�RLER  VE    ÖLÇÜLERDEK�   EKS�K  VE    

YANILGILARIN  TE�H�S TEST� CEVAP ANAHTARI 
 
 
Adı ve Soyadı……………. ……...Okulu:…………………………………… 
Ya�ı:………….Cinsiyeti:…………….Sınıfı:………………………………. 
 

• Bu testin sonuçları bilimsel amaçlı kullanılacaktır. 
• Yapamadı�ınız veya yanlı� yaptı�ınız sorular için endi�e etmeyiniz. 
• Soruları dikkatlice okuyunuz ve nasıl çözdü�ünüzü açık olarak yazınız 

 
1.SORU: 

                             
�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesirler denk midir?Niçin? 

Kesirler denk de�ildir. Çünkü kesir kavramından, taralı bölgeler 

kastedilmektedir. Taralı bölgeler birbirinin aynısı de�ildir. 

 
 
 
2.SORU: 

 
 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile  sadele�tirilmesini model ile 
gösteriniz? 

                            
   
 
 
 

3.SORU: 
 
 
  �ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile geni�letilmesini model ile 

gösteriniz?. 
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4.SORU:  
 
 
 
 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin birim kesri nedir?Açıklayınız? 
 
Bütünü olu�turan  her bir e� parçaya birim kesir denir. Yukarıdaki kesir dört 

e�it parçadan olu�tu�u için birimi 
1
4  dir. 

 
 
 
 
5.SORU: 

 
 
�ekildeki taralı bölgeyi gösteren �ekli iki ile sadele�tirirsek birim kesir ne olur? 

Neden? 

                   

�ki ile sadele�tirilirse,bütün be� e�it kesirden olu�tu�u için birimi 
5

1
 olur 

 

6.SORU: A�a�ıda verilen �ekillerden hangisi bütünün aynı miktarını 

göstermez? Açıklayınız? 

                                                                                    
      Yarım 
 
       Yarım 
 

       
2
6   (FARKLI) 

           Yarım 
 

 
 
7.SORU: Sayı do�rusunda ? yerine a�a�ıdakilerden hangisi gelmelidir.? 

 
                       
                0                 1                2                3 
 
 
                                                 ? 
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     A) 2
2
3                      B)  1

2
3                          C) 

2
3                         D) 1

1
3  

 
 
 
 

8.SORU: 
 

        
            0                 1                    2                     3                   4            
 

Yukarıdaki sayı do�rusunda 
17
5   kesrinin yerini gösteriniz? 

Kesir sayısı tamsayılı kesre çevrilirse 3
2
5  elde edilir. 

 

 
 

9.SORU: Dünyanın 
3
4  ‘ü denizlerle kaplıdır. Bu cümleden  ne 

anlıyorsunuz? Açıklayınız? 

Dünyanın denizler ve karalardan olu�tu�unu kabul edip, dört e� parçaya 

bölersek; bu dört parçadan üçünün denizleri olu�turdu�unu, geriye kalan bir 

parçasının karaları olu�turdu�u , kara parçasından çok denizlerin oldu�unu, yüzde 

olarak dü�ünürsek dünyanın %25’inin  karaları, %75’nin denizleri olu�turdu�unu 

anlarız.  

 

10.SORU: A�a�ıda verilen kesirleri ondalık kesir  olarak yazınız? Bu 

kesirlerden ne anladı�ınızı yazınız? 

 

 
6

100
= 0,06 ( Bir bütünün yüz parçasından altısının alındı�ını ) 

          26
45
1000 =26,045 ( 26 tane bütün ile 27.  bütünün 1000 ‘de 45 ‘inin alındı�ı ) 
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11.SORU: A�a�ıdaki �ekle bakarak hangi i�lemlerin yapıldı�ını kesir sayısı 

olarak yazınız? 

 
 

14

3

14

10

14

8

14

5
=+ −  

 
 
 

12.SORU: Ay�e hanım güzel bir kek yapıp bu kekin yarısını misafirlerine 

ikram ediyor. Geriye kalanın yarısını e�i Mehmet beyle beraber yiyor. Kalan parçayı 

ise okuldan gelen üç çocu�una e�it olarak payla�tırıyor. En küçük çocuk pastanın 

kaçta kaçını yemi�tir? Problemi model kurarak çözünüz? 

 

 
 
 

 

13.SORU: 2
1
5  kesrini �ekil çizerek (model kurarak)gösteriniz 

   
 
 
 

14.SORU: 

   
 �ekildeki taralı kısma ili�kin kesir ve kesir sayısı kavramlarını nasıl 

açıklarsınız? Yazınız?  
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Taralı bölge kesirdir. Taralı bölgeyi sayılarla ifade edersek kesir sayısını elde 

ederiz 
3

1
 

 

 

15.SORU: 5,6  ………..  5,60………….. 5,600………… 5,6000      

Yukarıdaki sıralanı�ta ………….yerine <,> ,= i�aretlerinden uygun olanı 

yazınız. 

 

Modelleri çizildi�inde onbinde altıbinin birimini bin olarak alırsak, binin 

içinde altıyüz, her bir yüzün içinde atmı�, her bir onlu�un içinde altının oldu�unu 

görürüz, böylece a�a�ıdaki ifadeler birbirine e�it olur. 

5,6  =  5,60  =  5,600  =  5,6000      

 
 
 
 

16.SORU:    2.6156,  2.0978,  2.6078      verilen ondalık sayıları büyükten 

küçü�e do�ru sıralayınız? 

Sırasıyla; birler basama�ı, ondabirler basama�ı, yüzdebirler basama�ı, 

bindebirler basama�ı ve onbindebirler basamakları kar�ıla�tırıldı�ında a�a�ıdaki 

sıralama elde edilir. 

2,6156   >      2,6078    >  2,0978        

 
 
 
 

17.SORU: A�a�ıda verilen ondalık kesirleri  kesir sayısına çeviriniz? 
          

     
 

     0,005   =  
5

1000  

         

    24,406 = 24
406
1000  
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18.SORU:A�a�ıdaki ondalık kesirleri �ekil ile gösteriniz? 

 

2,5= 

    
 

2,05= 

                              
 

 

19.SORU: 1dm =10cm    e�itli�inden ne anladı�ınızı açıklayınız? 

 

 dm, cm ‘nin 10 katıdır. cm, dm’ nin onda biridir. Dm, cm den büyüktür. Cm, 

dm den küçüktür.   

 
 

20.SORU: A�a�ıdaki bo�lukları doldurunuz. 

                 

                   18dam = 180m 

                  251cm = 2,51m 

 

21.SORU: 5m kuma�ın dörtte biri a�a�ıdakilerden hangisine e�ittir? 

     A) 1,25cm 

     B) 1,50cm 

     C) 1m  75cm 

     D) 1m  25cm 

5m=500cm:4=125cm=1m+25cm 
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   22.SORU: 7km +8hm +3 dam  i�lemi a�a�ıdaki seçeneklerin hangisinde 

do�ru olarak çözülmü�tür? 

 

   A)  (7+8+3)dam = 18dam 

   B) 7km +0,8km +0,03km =(7+0,8+0,03)km =7,83km 

   C) 7000dam + 800dam + 30dam = (7000+800+30)dam =7830dam 

    D) 70m +8m +0,3m =(70+8+0,3)m =78,3m             

 
 
 
 

23.SORU: Kı�a girerken dört ton kömür alan   Semra hanım, kı� sonunda iki 

çuval kömürünün  arttı�ını görüyor. Her çuval 50kg oldu�una göre Semra hanım   kı� 

boyunca kaç kg  kömür tüketmi�tir.?Soruyu açıklayarak  çözünüz 

1ton=1000kg 

4ton=4000kg 

50kgx2=100kg 

4000kg-100=3900kg 

 

 

 

TEST B�TT�. CEVAPLARINIZI KONTROL ED�N�Z. 
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EK-B   
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EK-C 
KES�RLER,  ONDALIK    KES�RLER  VE    ÖLÇÜLERDEK�   EKS�K  VE    

YANILGILARIN  TE�H�S TEST�  SES KAYITLARININ  

ÇÖZÜMLEMELER� 

 
 Alınan ses kayıtlarındaki ö�renci cevapları aynen aktarılmı�tır. 

 
1.SORU: 

  
�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesirler denk midir? Niçin 
 

1. Kademe ö�rencileri:  

Y.G :Denktir. Çünkü hepsinin kesri aynı bölünmü�tür. 

B.K: Denktir. Çünkü hepsi üç parçaya bölünmü�tür  ve bir parçası alınmı�tır. 

 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

E.K: Denktir. Çünkü bütün �ekiller 
1
3  ‘ünü belirtir. Bundan dolayı. 

M.D: Denktir. Çünkü dört kesrinde 
1
3  ‘ü taranmı�. 

C.�.U: Peki kesir ne demek? 

M.D. : Bilmiyorum. 

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

Y.S.: Denktir. Hepsi üç parçaya ayrılmı� biri alınmı� 

Z.E: Denktir. Çünkü hepsinin üçtanesin den biri taranmı�tır.   
3
1  dir.   

1
3  

müydü?  Karı�tırıyorum. 
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2.SORU: 

 
 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile  sadele�tirilmesini model ile 

gösteriniz  

 

1. Kademe ö�rencileri: 

Y:G : Bilmem. 

            B.K :  Sadele�tirirsek iki parçası alınmı� olur. 

                   

 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

E.K: 

                  
4
8  =

2
4  Dört parçada iki parçası alınmı�tır. 

M.D:  Burada  dört tanesi taranmı� sekiz kesir var.
4
8  =

2
4  

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S:  Sadele�tirilirse bir �ey kalmaz 

C.�.U: Testte kesir sayısı verilip sadele�tirmen istendi�inde ne yaparsın? 

Y.S:  �kiye bölerim 

C.�.U: Peki burada ne yaparsın  

Y.S: yine ikiye mi böleyim …..modelle gösteremem 

Z.E : 
4
8  =

2
4

=
1
2       
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3.SORU: 
      
 

  �ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin iki ile geni�letilmesini model ile 

gösteriniz?  

 

1. Kademe ö�rencileri: 

Y.G: Üçle ikiyi çarparız altı. Kaç parçaya böleyim ö�retmenim 

                                              

 B.K:  
3
4

x2=
6
8  

                               

 

2. Kademe ö�rencileri:  

E.K: Her tarafı iki ile çarparız  
3x2
4x2

=
6
8  

                               

C.�.U : Bu kesir geni�letildi�inde daha küçük bir model mi olu�ur. 

E.K: Hayır aynı model olu�ur. 

C.�.U: Peki çizdi�in �ekil aynı mı? 

E.K.: �ekiller farklı olsa da geni�letilmi� �ekli bütünün aynı parçasını 

gösterir. Bütünün aynı parçasını çizdim. 

M.D: 
3x2
4x2

=
6
8             

                    

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S: Altı oluyor, üç parçaya üç daha ekleyece�im, küçük çizsem olur mu? 
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C.�.U: Sen bilirsin  

Z.E: Pay ve paydayı karı�tırıyorum, iki ile geni�letmek iki ile çarpmak demek 

  
3
4

x
2
2

=
6
8  

               

 
4.SORU:  

 
 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren kesrin birim kesri nedir? Açıklayınız 

 

 

1. Kademe ö�rencileri: 

Y.G : Bilmiyorum. Hatırlayamadım. 

           B. K :  
1
4   Her kesrin birim kadarına denir. 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

E.K: Tüm kesin sadece bir parçasıdır. 
1
4  dür. 

M.D: Bilmiyorum. 

C.�.U:  Birim kesri bilmiyor musun? 

M.D.:Unuttum. Bir kesrin taranmı� haline bölümü denir. 
3
4 dür. Biliyorum 

ama anlatamam çünkü sınavlarda anlatma derdi yok. 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

Y.S: Birim kesir ne? 

C.�.U:  Bir fikrin var mı? 

Y.S: Yok. 

Z.E: 
3
4 , … birim kesri tam olarak bilmiyorum,….. 

4
4  olabilir. 
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5.SORU: 
 
 
 

�ekildeki taralı bölgeyi gösteren �ekli iki ile sadele�tirirsek birim kesir ne 

olur? Neden? 

 

 

1. Kademe ö�rencileri:  

 Y.G: �ki ile sadele�tirirsek. Sadele�tirmek çarpıp yine bölmek demek. 

    B. K: 
4

10
:2=

2
5      Birim kesri 

1
5  olur. 

 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

E.K: 
4 :2

10 :2
=

2
5  dir. Burada birim kesir 

1
5  olur. 

M.D:    
4 :2

10 :2
=

8
20

=
2
5   

C.�.U: Birimi nedir? 

M.D: Bir bölü dört. Bir kesrin dörde bölünüp birinin alınması. 

C.�.U: Çeyrek demek de�il mi bu? 

M.D:…………. 

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

 Y.S.: Birim kesri bilmedi�im için yapamam. 

Z.E: 
4

10  iki ile sadele�tirirsek 
2
5   birimi yine tam olarak bilmiyorum ama 

yine 
5
5  olabilir. 

 
 
 
 



 

 76 

6.SORU: A�a�ıda verilen �ekillerden hangisi bütünün aynı miktarını 
göstermez? Açıklayınız? 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kademe  ö�rencileri:  

Y.G. :   Üçüncü farklıdır. 

   B.K:  Üçüncü farklıdır. 

 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

 E.K: Birincide yarısı taralıdır 
1
2 , ikinci �ekil iki ile geni�letilmi� hali 

4

2
 

kısacası aynısıdır. Üçüncü �ekli iki ile sadele�tirirsek 
1
3  bu di�erlerinden faklıdır. 

Dördüncü �ekil  
4
8 dir dört ile sadele�tirirsek aynısıdır. 

M.D: Birincide
1
2 , ikinci 

4

2
 sadele�tirilirse 

1
2  aynı, üçüncü �ekil

2
6  

sadele�tirirsek 
1
3  bu di�erlerinden faklıdır. Dördüncü �ekil  

4
8 dir dört ile 

sadele�tirirsek
1
2  aynısıdır 

 

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:   

Y.S:  Birinci dir. Bir bütün çünkü daha çok 

Z.E: Üçüncü �ekil farklıdır. 
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7.SORU: Sayı do�rusunda ? yerine a�a�ıdakilerden hangisi gelmelidir.? 

 
 
 
                       
                0                  1                2                3 
 
 
                                                ? 
     

 A) 2
2
3                      B)  1

2
3                          C) 

2
3                         D) 1

1
3  

 
 

1. Kademe ö�rencileri:  

Y.G: Cevap B dir. 

B.K.: B �ıkkı gelmelidir. Bir tam iki bölü üçü gösterir. 

 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

E.K : buradaki sayılar….üç e� parçaya bölünmü�tür, demek ki kesrimizin 

paydası üç olacaktır. Burada da ( 1 i göstererek) bir tam olmu� demek ki bir tam 

olmayan �ıkları eliyoruz (C ve A �ıklarını eledi) bir ile iki arasında ikinci bölüme 

geldi�i için pay kısmı iki olacak, cevap C �ıkkıdır. 

 

M.D: (Biri göstererek) Bir tam demek, (bir ile iki arasını göstererek) üç 

parçaya bölünmü� ikisi alınmı�. 

 

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

 

Y.S: Ne gelir acaba? Bir ile iki arasında olacak o zaman C �ıkkıdır. 

Z.E: Bence A �ıkkı 
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8.SORU: 
        
       0                    1                      2                         3                   4            

Yukarıdaki sayı do�rusunda 
17
5   kesrinin yerini gösteriniz? 

 
1. Kademe ö�rencileri:   
Y.G: 

 
 
                                                                                                                            
       0                    1                      2                         3                   4                     5      17 
                                                                                                              (5 bölü 17 dir.) 
   B.K: Öncelikle bu kesri tam sayılı kesre çeviririz. 3 tam sayısıdır, 2 paydır, 5 

paydasıdır. 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

 E.K: Paydası be� oldu�undan dolayı  her yeri be� e�it parçaya böl demektir. 

Be�e böldük (1 e gelince) bir tam oldu, (ikiye gelince) iki tam oldu oda on bölü be� 

yaptı, (üçe gelince) onbe� bölü be� yaptı, (üç ile dört arasını be� parçaya böldü ikisini 

alark) 
17
5  burasıdır. 

M.D.: (Ö�rencinin iki  tam sayı arasını, be� çizgi kullanarak, altı e� parçaya 

böldü�ü görülmü�tür.) Be�e bölünüp onyedisi alınacak. Olmadı araları. 

C.�.U.: Neden olmadı? 

M.D.: Araları e�it olmak zorunda  

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

 Y.S: Gösteremem. 

C.�.U: Hiç mi fikrin yok? 

Y.S: Fikrim var ama nasıl gösterece�imi bilmiyorum. 

Z.E: (sıfır ile bir arasını göstererek) burayı be� parçaya ayırırım, sanırım 

(sıfıra yakın yerleri göstererek) buralarda bir yerdedir. 
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9.SORU: Dünyanın 
3
4  ‘ü denizlerle kaplıdır.Bu cümleden  ne anlıyorsunuz? 

Açıklayınız? 
 
 

1. Kademe ö�rencileri: 

Y.G :  4 de 3 ü sularla kaplıdır. Dünyada topraktan çok deniz vardır. 

B.K :
1
4   ‘ ü kara parçasıdır. Dünyanın ço�unlu�u sularla kaplıdır. 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

E.K: 
1
4  ü karadır. Dünyada suların karalardan daha çok yer kapladı�ını, 

karaların sulara göre az oldu�unu. 

M.D: Denizler daha çok yer kaplıyor dünyada, üç tarafının denizlerle çevrili 

oldu�unu, 
1
4  ‘ünün karalarla kaplı oldu�unu 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

 

Y.S: Geri kalan karadır. 

C.�.U: Geriye ne kalır?  Bütün nedir? 

Y.S: Bütün 
10
10  dur. Geriye kalanı denizler olu�turur. 

3
4  ‘ü deniz ise 

7
6  ‘ı 

karadır. 

Z.E: Dünyayı  
4
4   olarak alırsak,  ço�unlu�u denizlerle kaplıdır 

 

 

 

10.SORU: A�a�ıda verilen kesirleri ondalık kesir  olarak yazınız? Bu 

kesirlerden ne anladı�ınızı yazınız? 

     
6

100
=    
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1. Kademe ö�rencileri:    

Y.G: 4
6

16   (Ö�renci 100’ü 6’ya bölmü�tür.) 

B.K: Tamsayısı olmadı�ı için sıfır tam yazarım, daha sonra 100 parçaya 

bölünmü� 6’ sı alınmı� 0,06 dır. 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

 E.K: Bu �ekillerdeki kesirleri ondalık kesir yapmak kolaydır. Sayıyı 

yazıyoruz, sayıların sa�ına ve soluna sonsuz tane sıfır vardır. Ondalık yazmak için 

sayının sol tarafına virgül ekleriz e�er 0,6 olsaydı altı bölü on olurdu, 0,06 olursa 

6
100  demektir.Cevap budur. 

M.D:  0,06  (altı da yüzü) 

C.�.U.:  Altının içinde yüz var mıdır? 

M.D.: yoktur. 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S: ondalık kesir virgüllü idi  0,06 

Z.E:  000,6  

 

 

26
45
1000 =       

1. Kademe ö�rencileri:  

 Y.G: 26.1000 =2600  ,  2600+45= 2645,  2645:45 dir. 

             B.K: 26 tane tam vardır.26 tam binde 45 yazarım  26,045 

 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

E.K: 26,45 yazarsak yüzde kırk be� olur.  26,045  

C.�.U:  Binde kırk be� mi yazmı� oldun böylelikle, nerden anladın binde kırk 

be� oldu�unu 
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E.K: Çünkü (sıfırı göstererek) ondabirlerdir, (dördü göstererek) 

yüzdebirlerdir,  (be�i göstererek) binde birlerdir 

M.D:  24. 0,045  

C.�.U : Hem nokta hem de virgül mü olacak? 

M.D: ……. 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

 Y.S: Bunu yazamam. 

Z.E: Tam olarak bilmiyorum bunu… 

 
 
 

11.SORU: A�a�ıdaki �ekle bakarak hangi i�lemlerin yapıldı�ını kesir sayısı 
olarak yazınız? 

 
1. Kademe ö�rencileri: 

 Y.G:
5

14
,
13
14

,
3

14   ��lem yapılmamı�. 

 B.K.:  
14

13

14

8

14

5
=+              

13
14

−
10
14

=
3

14  

 

2. Kademe ö�rencileri:  

 E.K: Sıfırdan 
5

14  kadar gelmi� 
14

13

14

8

14

5
=+ sonra çıkarma 

yapılmı�
13
14

−
10
14

=
3

14   

C.�.U: Nerden bildin çıkarma yapıldı�ını? 

E.K: Sayı do�rusunda sola do�ru gidildi�i zaman çıkarma i�lemi olurdu. 

M.D: 
14

3

14

10

14

8

14

5
=+ −   
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Ortaö�retim ö�rencileri:   

Y.S: Arasına i�aret koyaca�ım mı? 
5

13
−

13
14
3

14

    

C.�.U:  Bölme i�lemi mi var ? 

Y.S: Evet  yok gibi 

C.�.U.: neden yazdın? 

Y.S:Yan yana yazamayaca�ım için böyle yaptım. A�a�ıdan gitti�i için bölme 

yaptım 

Z.E: 
14

15

14

3

14

18

14

13

14

5
==+ −  

 

 

12.SORU: Ay�e hanım güzel bir kek yapıp bu kekin yarısını misafirlerine 

ikram ediyor. Geriye kalanın yarısını e�i Mehmet beyle beraber yiyor. Kalan parçayı 

ise okuldan gelen üç çocu�una e�it olarak payla�tırıyor. En küçük çocuk pastanın 

kaçta kaçını yemi�tir? Problemi model kurarak çözünüz 

1. Kademe ö�rencileri:    

Y.G:                 
3
1  

                                              
 

B.K: 
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1
12  dir. Burdaki üçe bölünmü� ve biri tanesi alınırsa di�er parçalarda bu 

parçaya e�it oldu�u için ondan yaparım. 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

 E.K:  

       

  
3

12  sini çocukları yemi�. En küçük çocuk pastanın 
1

12  sini yer  

C.�.U:  Peki 12 sayısını nerden buldun? 
E.K: Çeyre�i yani bir bölü dördü, üç e� parçaya bölünmü� yani 

1
4

x
1
3

=
1

12 �kisini çarparsak cismin toplam kaç parçaya bölündü�ünü buluruz. 

 
M.D: 

             
 
Ortaö�retim ö�rencileri:   
Y.S : 

      
10
1  dir. 

C.�.U: Neden 
10
1  dedin.  

Y.S: Pastanın tamamını on olarak kabul ettim. 

C.�.U: Sana göre bütün her zaman on bölü on mudur? 

Y.S.: De�ildir. 
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C.�.U: Neden on aldın? 

Y.S:Bilmem. 

Z.E: 

                             

Z.E.: 
1

12  dir. 

C.�.U: Nereden buldun 12 sayısını? 

Z.E: E�it olarak payla�tırdı�ımız zaman, böldükçe payla�tırırız, her tarafı yaparsak 3 

kere 4   12 olur. 

 
 

13. SORU: 2
1
5  kesrini �ekil çizerek (model kurarak)gösteriniz 

 
 
1. Kademe ö�rencileri:  
   Y.G:  
 

             
   B.K: 

           
 
 
 
2. Kademe ö�rencileri: 
E.K: 
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M.D: 

               
MD: E�it oldu�unu sayarsak 

C.�.U: Senin çizdi�in e�it odlu mu? 

M.D: Olmadı. 

 
Ortaö�retim ö�rencileri: 

 Y.S: Çizemem………. �ki tamın bir bölü be�idir. 

                

Z.E: Basit kesre çevirdi�imiz zaman  
11
5  olur o da , 

            

 
 
 

14.SORU: 

         
�ekildeki taralı kısma ili�kin kesir ve kesir sayısı kavramlarını nasıl 

açıklarsınız? Yazınız 

 

1. Kademe  ö�rencileri:  

Y.G:
1
3    (3 bölü 1) kesirdir.    120 kesir sayısıdır. 

B.K : Kesir ile kesir sayısı aynıdır. Çünkü ikisi de kesrin ne kadarını aldı�ını 

göstermektedir.
1
3  kesirdir. Aynı zamanda kesir sayısıdır. 
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2. Kademe ö�rencileri: 

E.K: Cisim tamamı 360 e� parçaya bölünmü�. 

C.�.U: Kesir ne demek, kesir sayısı ne demek, aynı �eyler mi? 

E.K: Kesir demek herhangi bir cismin belirli bir e� parçaya bölünüp, belirli 

bir parçasının alınması ve  bundan sonrada alınan bölümün sayılarla ifade 

edilmesidir. Kesir sayısı ise (yukarıdaki �ekli ele alalım) toplam 360 dır. Ama 

120’lik dilimi ele alınmı�tır. Daha sonra bunu kesir olarak yazarsak sadele�tirme 

yaparsak cismin sadece bir bölü üçü alınmı� olur. 

C.�.U.: Kesirde ve kesir sayısında sayıları kullandın. O zaman ikisi aynı 

kavram dır? 

E.K: Mesela bir ekmek parçası gibi dü�ünelim, ekmek parçasının yarısını 

aldı�ımız zaman biz buna sadece yarısı diyebiliriz, ama normalde bu kesir ile ifade 

edilmesi gerekirse 
1
2  olarak ifade edilir. 

C.�.U: Kesir ve kesir sayısı aynı �eyler mi? 

M.D: De�il 

C.�.U.:  Farkı nedir? 

M.D: 
1
4  kesir dir. 

C.�.U: neden 
1
4 dedin? 

M.D: 
1
3  kesirdir. Kesir sayısı……….unuttum 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S: Kesir sayısı mı? O ne?  Kesri anladık da anlatamam da biliyorum 

  C.�.U:  �eklini çiz o zaman  

Y.S.:  Çizemem sadece ben biliyorum 

Z.E:  
1
3  kesirdir. Üç parçaya bölünüp biri alındı�ı içindir. 

C.�.U: Kesir sayısı ve kesir aynı �eyler midir? 

Z.E: Hayır. Kesir bir bütünü ifade eder, kesir sayısı ise  bütünün içinden 

çıkartılmı�  sayılar yada �ekil 
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15.SORU: 5,6  ………..  5,60………….. 5,600………… 5,6000      

Yukarıdaki sıralanı�ta ………….yerine <,> ,= i�aretlerinden uygun olanı 

yazınız. 

 

1. Kademe ö�rencileri:  

 Y:G:      5,6 < 5,60 < 5,600 < 5,6000     

   B.K:  5,6 = 5,60 =  5,600 = 5,6000    Çünkü sondaki sıfırların de�eri yoktur. 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

E.K: 5,6  = 5,60 = 5,600 = 5,6000  Sıfırların virgülden sonra  sa� tarafında bir 

sayı yoksa kaldırılır. 

M.D: Hepsi e�ittir. 5,6 =  5,60 =  5,600 =  5,6000 

56
10

=
560
100

=
5600
1000

=
56000
10000   (Pay ile paydanın sıfırlarını göstererek) Bunlar 

gider, hepsi aynı olur. 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

 Y.S:  5,6  <  5,60 <  5,600 <  5,6000     

Z.E:  5,6  >  5,60  >  5,600  > 5,6000    gittikçe daha çok bölünmü� 

C.�.U:  Bölündükçe küçülür mü kesir ? 

Z.E:  Evet. 

 

 

16. SORU:    2.6156,  2.0978,  2.6078      verilen ondalık sayıları büyükten 

küçü�e do�ru sıralayınız? 

 

1. Kademe ö�rencileri:   

 Y.G:  2,6156     >  2,6078>     2,0978          

 B.K:    2,6156     >  2,6078>     2,0978        

    

  2. Kademe ö�rencileri: 

E.K:   2,6156     >  2,6078>     2,0978        
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M.D:  
26156
10000  ,

20978
10000  ,

26078
10000 olarak yazarsak  

2,6156     >  2,6078>     2,0978     

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S:…. 

Z.E:  2,0978   >    2,6078   >  2,6156         

 

 

 

17. SORU: A�a�ıda verilen ondalık kesirleri  kesir sayısına çeviriniz? 

          0,005= 

 

1. Kademe ö�rencileri:  

 Y.G: 
5

1000    

 B.K:  
5

1000  sıfır tam binde be� 

 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

  E.K:  
5

1000  (basamakları sayıyor) sıfır tam be� bölü bin 

M.D: 
5

1000  (be� bölü bin) 

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S: 
5

100  

  Z.E: 
5

1000  
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        24,406= 

1. Kademe ö�rencileri:  

Y.G: 
24
10000  

 B.K: 24
406
1000  yirmi dört tam binde 406 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

 E.K: 24
406
1000  yirmi dört tam ( basamakları sayıyor. ) binde 406 

M.D: 24
406
1000   (24 tam 406 bölü 1000) 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S: Bunu yazamam  

Z.E: 
24406
1000  

 

18. SORU:A�a�ıdaki ondalık kesirleri �ekil ile gösteriniz? 

2,5     

1. Kademe ö�rencileri:   

 

 Y.G:  

                         

         2. Kademe ö�rencileri: 

 

E.K:  

                       

 



 

 90 

M.D: 

                       

M.D: (Son �ekli göstererek)Yarısı  taranır dedi.  

C.�.U: Neden yarısı?  

M.D: iki buçuk, yirmi be� bölü on demek oda yarısı       

   

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

C.�.U.: Günlük hayatta kullandı�ımız bir ifade mi? 

YS: Evet iki buçuk  

                       

Z.E: �ki buçuk oluyor. 

 

           

 

2,05  =?    

 

1. Kademe ö�rencileri:   

Y.G:  
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B.K.:  

                            

 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

 

E.K:  

                      

M.D: 

                        

M.D: (son �ekli göstererek ) Yüze bölüp birini almak gerekir, ama nasıl 

bölerim bilmem  

 

 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

 

Y.S: Bu biraz zor olur.Bunu çizemem 

Z.E: Yukarıdaki gibi ama yüz parçaya ayırmam gerek. 

                       

 

 



 

 92 

19. SORU:  1dm =10cm    e�itli�inden ne anladı�ınızı açıklayınız? 

 

1. Kademe: ö�rencileri: 

            Y.G: Do�rudur. 

B.K.: 

 

2. Kademe ö�rencileri: 

E.K: Desimetre uzunluk olarak santimetrenin 10 katıdır. Santimetre uzunluk 

olarak  desimetrenin.
1

10 ’u kadardır. 

M.D:  dm’den cm geçerken  10 ile çarpılmı� 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

Y.S: 1dm =10cm    Burada yazılanı anlıyorum  

Z.E: dm, cm den 10 kat daha küçük 

 

 

20. SORU: A�a�ıdaki bo�lukları doldurunuz.    

18dam=…………...m 

          1. Kademe ö�rencileri: 

             Y.G:  8m  

  B.K: 80m 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

  E.K. : uzunluklarda dam hemen altında m geldi�inden dolayı dm, m ‘nin 10 

katıdır.18 dam ‘nin 10 ‘a bölümünü alaca�ız, bu da kısaca 1,8 demektir. 

M.D.: Üstedir, on ile bölünür 1,8 

 

Ortaö�retim ö�rencileri:  

Y.S: Çeviri yapaca�ız, nasıl yapıyorduk, hatırlasam yapaca�ım da merdiven 

basamaklarını hatırlayamadım. 

Z.E: 18000m 
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251cm=…………….m 

 

1. Kademe ö�rencileri:  

Y.G:   2m 51cm 

B.K:  �ki tam yüzde ellibir. 

   

2. Kademe ö�rencileri: 

 E.K: Sıralama cm, dm, m  �eklindedir. M, cm ‘nin 100 katı kadar büyük 

demektir. 251cm =2,51m (251’i 100’ e böleriz)  dir.    

M.D:  cm m geçerken yine ona böleriz 25,1 olur. 

 

Ortaö�retim ö�rencileri 

Y.S: cm  m den küçük bilmem yapamam 

Z.E:  2510m 

 

21.SORU: 5m kuma�ın dörtte biri a�a�ıdakilerden hangisine e�ittir? 

    

      A) 1,25cm 

     B) 1,50cm 

      C) 1m  75cm 

      D) 1m  25cm 

 

1. Kademe ö�rencileri:    

 Y.G: Sonuç tam de�ildir. A �ıkkıdır 

 B.K: A �ıkkıdır. 

   

   2. Kademe ö�rencileri: 

E.K: 5m = 500cm ( 100 katı ) 500:4=125cm 100+25=125 

M.D:5m =500cm  Dörtte biri denilince dörde bölünür 125cm 

C.�.U: A �ıkkı mı?  

M.D: A de�il çünkü okuyamıyorum onu , herhalde D �ıkkı 
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Ortaö�retim ö�rencileri: 

Y.S: Kuma�ın dörtte birini bulmam lazım? Yok yapmayaca�ım. 

Z.E:  Dörtte bir dedi�ine göre 1m 25cm  

 

   22. SORU: 7km +8hm +3 dam  i�lemi a�a�ıdaki seçeneklerin hangisinde 

do�ru olarak çözülmü�tür? 

 

    A)  (7+8+3)dam = 18dam 

    B) 7km +0,8km +0,03km =(7+0,8+0,03)km =7,83km 

    C) 7000dam + 800dam + 30dam = (7000+800+30)dam =7830dam 

     D) 70m +8m +0,3m =(70+8+0,3)m =78,3m             

 

1. Kademe ö�rencileri:  

 Y.G: D �ıkkıdır. 

  B.K: B dir. 

   

2. Kademe ö�rencileri: 

 E.K: B �ıkkı do�rudur. 7km   8hm=0,8km    3dam=0,03km toplanırsa  

7,83km olur. 

M.D.:  7km+ 0,8km +0,03km =7,83 

C.�.U: Nasıl toplarız bunları? 

M.D:    7 

                       0,8 

                  +   0,03 

                       7,83 

 

C.�.U: Buldu�un sonucu okur musun? Yedi tam 

M.D: Yedi tam de�il………    

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

Y.S.: Bence B �ıkkıdır       

Z.E: D �ıkkıdır. 
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23. SORU: Kı�a girerken dört ton kömür alan  Semra hanım, kı� sonunda iki 

çuval kömürünün  arttı�ını görüyor. Her çuval 50kg oldu�una göre Semra hanım   kı� 

boyunca kaç kg  kömür tüketmi�tir.?Soruyu açıklayarak  çözünüz 

 

1. Kademe ö�rencileri: 

Y. G: 4 ton 4000kg   4000-100 =3900kg 

B. K: 50x2=100   4ton=4000kg    4000-100=3900kg 

 

2. Kademe ö�rencileri:  

E.K: ton u kg çevirelim. 1 ton=1000kg    4 ton = 4000kg harcamı� her çuval 

50kg. 50x2 =100kg artmı� tüketti�ini bulmak için tüm kömürden artan parçayı 

çıkarırsak 4000kg-100kg=3900kg. 

M.D: 1ton = 1000kg         4ton =4000kg      50+50= 100kg kalıyor. 

40000-100=3900kg 

 

Ortaö�retim ö�rencileri: 

 Y.S: 1ton= 100kg de�il mi 1000kg, 100kg artmı� demek ki  9…. 

C.�.U:  9 u nereden buldun  

Y.S: 990ton, ….900ton …900kg kömürü kalır. 

  Z.E: 4 ton denklem kurmam gerekiyor. Denklem kuramayaca�ım herhalde 

ton ile kg arasındaki ba�ı bulabilsem ama… sanırım 10 katı yada 100 katı olmalı 

…yapamayaca�ım.  


