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ÖNSÖZ 

Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir. Đnsan, yaşamının son 

anına kadar sürekli yeni şeyler öğrenir. Normal olan her insan günlük 

yaşantıları sırasında ihtiyaç duyduğu, ilgisini çeken konularda sürekli yeni 

bilgiler edinir. Edindiği bilgilere göre davranışlarını düzenler. Başka bir 

deyişle kendini eğitir. Eğitim, insanın davranışlarında meydana gelen istendik 

davranış değişikliği olarak ifade edilir. 

Eğitim faailyetleri planlı – programlı bir şekilde yapıldığında istenen 

sonuçları elde etmek daha kolay olmaktadır. Ancak planlı çalışmak tek başına 

yeterli değildir. Bu süreçte öğrencinin geçirdiği yaşantılar, arkadaşlarıyla, 

öğretmenleriyle ve diğer insanlarla etkileşimi bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

performansını belirleyecektir. Eğitimin hangi faailyetlerle ve ne şekilde 

yapılacağı bizi öğrenme ve öğretme sürecine götürür. 

Eğitim programımız 2005 yılında değişmesine rağmen öğretmenler 

eskiden kalma alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanmakta ve birçok öğretmen 

geleneksel metotlarla öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bu araştırma 

oyun yönteminin eğitim öğretim faaliyetlerine nasıl bir katkı yapacağını ortaya 

koymayı amaçlamıştır. 
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ÖZET 

 Bu araştırmada ilköğretim 5.sınıf Matemetik dersi Geometri 

konularının verilmesinde oyun yönteminin erişiye etkisi incelenmiştir. 

Bu araştırmada, öğretimde oyun yöntemi uygulanmış sınıf ile oyun 

yöntemi uygulanmamış sınıfın öğrenci erişilerini ortaya koymak amacıyla 

öntest – sontest kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır.  

Araştırmanın deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi için dört adet 

5.sınıf şubesinden ikisi random yöntem ile seçilmiş. Yine random olarak 5-A 

sınıfı deney grubu; 5-B sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

Bu araştırmaya 2007 – 2008 Öğretim Yılı bahar döneminde Konya 

Meram Abdullah Aymaz Đlköğretim Okulu 5-A ve 5-B sınıflarında okuyan 41 

öğrenci katılmıştır.  

 Araştırmada verilerin çözümlenmesi amacıyla istatiksel teknikler 

olarak; frekans, yüzdelik ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır. 

Araştırma sürecinde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler bilgisayar 

ortamında SPSS programında yapılmıştır.  

 Deney grubu ile kontrol grubu arasındaki anlamlı farka bakıldığında 

deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundakilere kıyasla daha yüksek bir 

erişi elde ettiği görülmüştür. Uygulanan deneysel yöntem, deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. 
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ABSTRACT 

 In this study, the effect of game method on the achievement while 

teaching geometry subjects of fifth class Mathematics course was analyzed.  

In this context, an experimental method, including pre-test and post-

test control groups, was used in order to reveal student achievement of classes 

with and without being exposed to game method.  

While determining experimental and control groups, two classes out of 

four fifth classes were selected randomly. And 5-A class was selected as 

experimental group and 5-B class was selected as control group randomly. 

Forty one (41) students from 5-A and 5-B classes of Abdullah Aymaz 

Elementary School (Meram /Konya) participated to this study during 2007-

2008 Spring semester.   

 In order to analyze the data of this study, we preferred to use 

frequency, percentage distribution, standard deviation and t-test as statistical 

techniques. The data derived from the measurements was arranged by SPSS 

program on the computer.  

 When we compared the significant difference between experimental and 

control groups, we observed that the students in the experimental group 

achieved pretty much than control group students. The experimental method 

applied in this study generated a remarkable difference in favor of the 

experimental group 
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BĐRĐ�CĐ BÖLÜM 

GĐRĐŞ 

Bu bölümde problem durumu, problem cümlesi, denence, sınırlılıklar, 

sayıtlılar ve tanımlara yer verilmiştir. 

1.1. PROBLEM DURUMU 

 Dünyada yaşanan hızlı gelişmeler sayesinde eğitimde sayısal 

gelişmelerin yanı sıra, eğitimin niteliğinde ve kalitesinde de artış meydana 

getirme eğilimlerinin artması; düşünen, araştıran, soru soran ve problem 

çözen bireylerin yetiştirilmesi konusunu da gündeme getirmiştir. Günümüzde 

artık çocuklardan beklenilenlerin farklı olduğu hemen hemen bütün 

eğitimciler tarafından bilinmektedir. Artık uysal, verileni doğrudan alan ve 

hiçbir şey katmadan olduğu gibi geri veren, soru sormayan çocuk değil, aktif, 

sosyal yönleri gelişmiş, kendisi ve çevresi ile barışık, araştırmacı kişiler 

yetiştirilmek istenmektedir. 

Çağdaş, kişilik sahibi, demokratik insan, aynı zamanda yaşamı 

algılayabilen, kendini ifade edebilen, etkin, üretken, düşünebilen, başarıya 

ulaşmış ve başarmanın hazzını duyumsayan, kendine güvenen, kitleleri 

etkileyebilen insandır. Böyle bir birey yetiştirebilmek için ise eğitim 

sisteminin de çağdaş, demokratik, yaşamı algılayabilen, yaratıcı düşünceyi 

açabilen, ezberciliği desteklemeyen bir sistem olması gerekir. Oyun, bütün bu 

özellikleri kendi bünyesinde taşıyan bir yöntemdir. 

Çocukları sınıf ortamının sıkıcılığından, katı kalıplarla düşünme 

sınırlarından kurtarıp, hayal gücü, sezgi, duygu gibi süreçlerin girişik bir 

dokuda olduğu çok seçenekli bir dünyaya götürmek gerekmektedir.  

 Bu bölümde oyunun tanımı, öğrenme, öğretim ve oyun ilişkisi, oyunun 

çocuğun gelişimindeki yeri ve geometri öğretiminin önemine yer verilecektir. 
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1.1.1. Oyunun Tanımı Hakkındaki Görüşler 

Çocuklar için vazgeçilmez bir yaşama biçimi olan oyun kavramının çok 

çeşitli ve çok yönlü bir etkinlik olması oyuna getirilen tanımları da 

çeşitlendirmektedir. Hiç kuşku yok ki uzun zaman oyuna gereksiz ve 

önemsiz gözüyle bakılması ve onun yalızca bir eğlence aracı olarak 

düşünülmesi, oyunun çocuk için vazgeçilmeyecek kadar önemli oldugunun 

hep göz ardı edilmesi, oyuna gereken önemin verilmesini geciktirmiş, bu 

sebeple de oyun çok geç dönemlerde bilimsel çalışmaların konusu olmuştur        

(Karadağ, 2005). 

Oyunlar yaşamımızın her döneminde var olan, her yaşta farklı 

amaçlar için yararlandığımız vazgeçilmez unsurlardır. Oyun kavramı için net 

bir tanım ortaya koymak zordur. Çeşitliliği, biçimleri, uygulama seviyeleri 

ve ifade ettikleri ile kişiden kişiye değişmektedir. Örneğin Tezcan oyunu, 

"dinlenme, yeniden yaratma, kendini ifade etme ve sosyal bir kültür öğesi 

olarak tanımlar (Turgut, 1998). 

Oyun, uzun yıllar çocukların fazla enerjilerini harcadıkları, 

yaramazlık yapmasını engelleyen ve taklit yapma ihtiyacını gideren bir yol 

olarak düşünülürken günümüzde birçok uzman tarafından bir "ögrenme 

sanatı" olarak değerlendirilmektedir. 

Oyun; çocukluk döneminin temel amacı ögrenme, yaratma, tecrübe 

kazanma, iletişim kurma ve yetişkinliğe hazırlanma aracı, duyguları ifade 

etme yolu, sıkıntılardan kurtuluş, özgürce yapılan haz veren mutluluk 

kaynağı olan çocuğu geliştiren ve eğlendiren, çocuğun tüm gelişim alanlarını 

destekleyen etkinliklerin tümüdür ( Poyraz, 1999). 

Bir bebek yaşamla ilk iletişimini oyunla kurar. Eline geçen, 

çevresinde bulunan her şey oynayabileceği bir materyaldir. Neyle oynarsa 

oynasın, oynadıkları dış dünyasından bir şeyler katar; oyunundan da dış 

dünyasına yeni oluşumlar aktarır.  
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Oyun, isteğe bağlı bir eylemdir. Çocukta girişkenlik, yaratıcılık ve 

doğallık oyunlar sayesinde geliştirilebilir. Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu oyunla 

ilgili görüşlerini şu şekilde aktarmaktadır (Yörükoğlu, 1979). 

"Oyun çocuğun en doğal ögrenme aracıdır. Oyun ortamı çocuğun 

duyduklarını, gördüklerini sınadığı; öğrendiklerini pekiştirdiği bir ortamdır. 

Çocuk duyularını oynayarak kesinleştirir; el kol becerisini oyunla geliştirir. 

Oyun ortamı çocuğun deney odasıdır. Öyle bir deney odası ki çocuk orada 

kendi başına buyruk olarak sayısız denemelere girişir. Yapar bozar, değişik 

olasılıkları özgürce uygular. Küçük dünyasında kuralları kendisi koyar, kendisi 

değiştirir. Oyunlarına karışılınca hemen tepki gösterirler. Dikilen bir kuleyi 

yanlışlıkla devirseniz, bir daha yapılmazmış gibi kızarlar. Çünkü kendi 

yapıtıdır; kendisi için apayrı bir anlamı ve önemi vardır. Çocuk erişkinlerin 

karışmasından uzak, gönlünce hiç kısıtlanmadan oynamak ister. Çünkü 

oyun çocuğun özgürlüğüdür ve bu özgürlüğünü sonuna dek savunur." 

Oyun içten geldiği gibi, özgür ve hiçbir karşılık beklemeden bir 

şeyler yapmaktır. 

Oyunun çok kesin ve belirli bir tanımı olmamakla beraber genel 

tanımıyla oyun; belli bir amaca yönelik olan veya olmayan kurallı ya da 

kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve hoşlanarak 

yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin temeli olan 

gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için en etkin öğrenme sürecidir (Baykoç, 

1992).  

Bu tanımlardan yola çıkarak oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da 

olmayan kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilebilen, fakat her durumda 

çocuğun isteyerek ve hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve 

sosyal gelişiminin temeli olan, gerçek hayatın bir parçası ve çocuk için kendi 

kendini ifade edebildiği en etkin ögrenme sürecidir (Karadağ ve Çalışkan, 

2005). 
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1.1.2. Oyunların Özellikleri ve Türleri  

Oyunun tanımı ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan sonra oyunun 

özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkündür:  

• Oyunda süreç amaçtan daha önemlidir; çocuğun ne yaptığı nasıl 

yaptığı hakkında bilgi verir. Çocuğun bu süreçte kazandıkları 

önemlidir.  

• Oyunda gerçek veya gerçek dışı diye bir ayırım yapılamaz. 

Çocuğun içinde bulunduğu ruh hali önemlidir. Olaylar her zaman 

mantıki bir sıra izlemez, geri dönüşler olabilir.  

• Oyun çok dinamik ve esnek bir ortam teşkil eder.  

• Oyunda (fiziksel, bilişsel ve duygusal) aktif katılım şarttır.   

• Oyun oynayanların üzerinde olumlu bir etkisi vardır.  

• Oyunda kullanılan araç – gereçler, oyuna katılanlar ve davranışları 

oyunda önemlidir.  

• Oyun, doğaçlama (kendiliğinden) gelişme gösterir.  

• Oyun yapılandırılmamış, katı kurallara bağlı olmayan bir ortamdır. 

• Oyunda motor ve algısal tepkiler el göz koordinasyonunun 

gelişmesine yardımcı olur.   

• Oyun, yeteneklerin ve kavramların olgunlaşmasına zemin oluşturur.  

• Oyun, zihni ve bedeni çalıştırır ve çocuğu daha karmaşık 

aktivitelere hazırlar.  

• Oyun, farklı ilişkilerle sosyal kaynaşmayı sağlar. 
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• Oyunda kullanılan materyaller çocuğa motivasyon sağlar ve 

oyunun gelişimi için bazı ipuçları verir (Sevinç,2004).  

Arkın'a (1952) göre oyunları, pedagojik açıdan bilgi öğrenmeyi, bir şeyi 

taklit etmeyi sağlayan ve bir şeyi ilerletmeye yarayan oyunlar diye 

bölümlere ayırmak mümkündür. 

Burkart (1961) çocuk oyunlarını, okul oyunları ve ders oyunları olarak 

iki aşamada değerlendirir. Okul oyunları, öğrencinin yaptığı işlevin bilincinde 

olmadan ve belirli bir amaç gütmeden okulda oynadığı, öğretmenin ise bilerek 

eğitim amaçları doğrultusunda yararlandığı oyunlardır. Okul oyunları bir üst 

kavram olarak ders oyunlarını da içine alır. Derste oynanan oyunlar ise, 

doğrudan konunun öğretiminde bir araç olarak kullanılır (Baykal, 1994). 

Oyunlar yapılış veya kullanılış amacına göre, hitap ettiği beceri veya 

zekâ alanına göre, hangi derste kullanıldığına, kullanılan malzemelere göre, 

oynanış biçimine göre (ihtiyaç duyduğu kişi veya grup sayısı), oynandığı yere 

veya ortama göre, ortaya çıkış zamanına göre, oynanan yaş grubuna ve benzeri 

birçok ölçüte göre gruplandırılabilir.  

1.1.3. Oyun, Öğrenme ve Öğretim Đlişkisi: 

Oyun çocukların dünyasıdır. Onların zekâ ve kişiliklerini etkileyen en 

önemli faaliyettir. Oyunu eğitimde bir araç gibi kullanarak, geleceğin 

yetişkinlerinin bu kapasitelerinden yararlanıp, başarılı olmalarını 

sağlayabiliriz. Oyunun çocuğun gelişimi ve eğitimi için önemli olduğunu 

düşünerek çocuklarımızın bu faaliyetlerine zaman ayırmaya çalışılmalıdır 

(Uluğ, 1997).  

Öğrenme, insanların algıları, tecrübeleri, ilgileri, dünyadan beklentileri, 

kalıtsal özellikleri gibi pek çok sebeple her insanın parmak izi kadar kendisine 

aittir. Đnsana birçok bilgi öğretilebilir. Ancak öğrenci bilgiyi kendi akıl ve algı 

süzgecinden geçirerek öğrenir. Bu sebeple öğretmenlerin, kazanımları 
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verirken, öğretim yöntemlerini zenginleştirmeleri gerekmektedir. Çünkü 

yapılan farklı faaliyetler farklı öğrencilerin ilgilerini çekecektir. Her öğrenci 

kendi ilgisini çeken faaliyetler yoluyla kazanımları gerçekleştirebilecektir. 

Öğretim materyallaerinin öğretim ortamında farklı amaçlar için 

kullanıldığı bir gerçektir. Farklı öğretim materyallarinin öğretim ortamındaki 

işlevleri ve önemi Edgar Dale tarafından oluşturulan yaşantı konisinde 

gösterilmektedir (Tablo 1.1). 

Tablo 1.1 Yaşantı Konisi 

 

Kaynak: Edgar, Dale; 1969, Aiduovisual Methods Teaching, �ewyork: 
Dryden Press 107 (Aktaran: Yanpar, Tuğba ve Soner Yıldırım; 1999, Öğretim 
Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: Anı Yay. 8). 
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 Yanpar ve Yıldırım (1999) Çilenti’den yaptığı alıntıda, tablo 1.1’deki 

koniyi şu şekilde açıklamıştır: 

a) Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar çok 

olursa o kadar iyi öğrenir ve öğrenmelerimiz o kadar kalıcı olur. 

b) En iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize öğrendiğimiz şeylerdir. En 

iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilen 

öğretimdir. 

c) Öğretmenler öğretim ortamını hazırlarken bu bilgiler ışığında materyal 

tanzimine dikkat etmeli ve öğrencilerin kullanımına sunmalıdır. 

Materyalleri hazırlarken şu hususlara dikkat edilmelidir: 

d) Materyaller öğrenci kazanımlarına ve hazır bulunuşluluk düzeyine 

uygun olmalıdır. 

e) Materyallerin dersin neresinde (ne zaman) kullanılacağı öğretmen 

tarafından planlanmalıdır. 

f) Materyaller, eğitim teknolojisi ilkelerine göre kullanılmalıdır. 

Devinişsel alanla ilgili kazanımlar verilirken bütün öğrencilere materyal 

sağlanmalıdır (Yanpar ve Yıldırım, 1999). 

Đnsan, ilgi ve ihtiyaç duyduğu konuları daha kolay öğrenebilmekte; 

tutum ve davranışlarına daha kısa sürede, kalıcı olarak yansıtabilmektedir. 

Đnsan, bu eylemi, doğduğu ilk günden yaşamının sonuna kadar 

sürdürmektedir.  

Çocuk, yaşamının ilk yıllarında “zevk ilkesine” göre yaşar (Özdoğan, 

1988). Yeni doğan bir bebek bir ağrısı olduğunda ağlar. Ağladığı zaman 

sıkıntısı giderilir. Ve bu durum çocuğu rahatlatır. Đlerleyen zaman içinde 

emeklemeyi, düşüp kalkarak yürümeyi, heceleyerek konuşmayı, 
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çevresindekileri izleyerek nasıl bir toplum içinde yaşadığını, yaşayacağını 

öğrenir. Bu öğrenmelerin hepsini çocuk kendisi başarmaktadır. Çünkü 

kazanımlarının onun için bir anlamı vardır. Bu dönemde öğrendiği bilgilerin 

pek çoğu onu rahatlatmakta ve ona zevk vermektedir. Çocuk en bilinçsiz 

döneminde hayatı için en gerekli eğitim faaliyetini gerçekleştirmektedir. 

Öğrenme, insanın algılarıyla ilgilidir. 

Bilinç, öğrenilenlerin zihin süzgecinden geçirilmesidir. 10-12 

yaşlarında öğrenciler bilgileri daha bilinçli şekilde edinmeye başlarlar. 

Öğrenecekleri bilgilerin kendileri için ne anlama geldiğini bu dönemde yavaş 

yavaş anlamaya başlarlar. Zira çocuk bu dönemde belli, özgül örneklerin 

ötesine geçerek veya bunlardan ayrı olarak genel kurallar bağlamında 

düşünebilmektedir (Yavuzer, 2000). 

Çocuk altı yaşını bitirdiğinde okula başlar. Okula başlamasıyla birlikte, 

evde anne babanın verdiği değer ve bilgilerin dışında çocuğun kendisinin de 

katılımıyla anladığı, benimsediği yeni bilgiler, değerler ve yargılar oluşur. Bu 

devrede insan henüz olgunlaşmış değildir. Bedensel ve ruhsal olarak ortaya 

çıkmakta, gelişmekte ve şekillenmektedir (Gövsa, 1998). Bilinçlenme büyük 

bir hızla devam etmektedir. Yaşadığı olayları analiz etme, olaylar arasında 

sebep sonuç ilişkisi kurma, kendisinin faydasına veya zararına olan olayları 

ayırt etme, karşılaşabileceği problemler hakkında tahminde bulunma, 

problemlere çözüm bulma bilinçle ilgilidir. 

Çocuğun öğrenmesi kendi deneyimleri yolu ile gerçekleşir. Örneğin 

ona sıcak bir sobanın elini yakacağını öğretmeye çalışmak onun bizzat bunu 

tecrübe etmesinden çok daha az öğreticidir. Çocuk sobaya dokunduğunda 

onun kendisine acı verdiğini kendi deneyimleri ile daha kalıcı bir şekilde 

öğrenir. 5.sınıfa gelmiş bir öğrencinin bu yaşa gelene kadar cisimlerin suda 

batıp batmamaları ile ilgili bir tecrübesinin olmadığı düşünülsün. Bu öğrenciye 

bazı cisimlerin suda battığını bazılarının batmadığını klasik yöntemlerle 



 9 

öğretmeye çalışmak yerine bunu tecrübe etmesini sağlamak ona bunu 

öğretmenin daha kolay bir yoludur. Öğrencileri doğal ortamda toplayarak, 

istedikleri maddeleri kullanabileceklerini söyleyerek ve dersi bir oyun haline 

getirerek, bu bilgileri daha kolay ve kalıcı bir şekilde yaşantıya dönüştürmeleri 

sağlanabilir. Bu tarz bir öğretim yöntemi öğretmenlerin pek çoğu için basit ve 

gereksiz görülebilir. Çünkü bazı öğretmenler, öğrencileri, kendileri gibi 

düşünerek öğretim faaliyetlerini sürdürürler. Yaş grubunun nelerden zevk 

aldığını ve daha kolay nasıl öğrendiklerini ihmal ederler.  

Oyunu öğretim yöntemi olarak kullanmak çocuk için pek çok açıdan 

önemlidir. Öğreneceği konuyu çocuğa, sınıfta herhangi bir canlandırma 

yapmadan sadece bilgi düzeyinde vermek, öğrenci için en başta dikkat çekici 

olmayabilir. Konuyu neden öğrenmesi gerektiği ile ilgili akıl yürütemeyebilir. 

Dersin ilk dakikalarında, klasik, her zamanki gibi sıkıcı bir ders işleneceğini 

düşünerek alıcılarını kapatabilir. Öğreneceği bilgilerin hayatla bağlantısını 

kuramayabilir. Hâlbuki oyun yöntemiyle yapılan aynı konu ile ilgili bir 

öğretim faaliyeti çocuğun dikkatini çekmekte, onu karşılaşabileceği bir 

problemle yüz yüze getirmekte, konuyu öğrendiğinde neler kazanacağı ile 

ilgili fikir yürütmesine imkân vermektedir. 

Her insanda bir enerji vardır. Bu enerji kişiyi kendini gerçekleştirmesi 

için zorlar. Bu enerji kişinin kendini gerçekleştirmesi için doğuştan var olan 

olgunlaşma dürtüsü olarak tanımlanabilir (Özdoğan. B, 1988). Dolayısıyla 

sınıflarda öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmelidir. 

Çocukların kendilerini en iyi ifade ettiği faaliyetler çoğunlukla oyunlardır. 

Hatta insan psikolojisi açısından bakıldığında çocukları anlamanın, onlara 

daha iyi yardımcı olmanın yollarından biri de oyundur. Öğrencileri oyun 

ortamında gözlemlemek onlar hakkındaki düşüncelerimizi netleştirir. Onlara 

hangi konularda yol göstermemiz gerektiği hakkında ipuçları verir. 
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Nasıl ki bitkilerin havaya, suya, Güneş’e ihtiyacı varsa çocukların da 

oyuna ihtiyacı vardır. Oyun, çocuğun en doğal öğrenme ortamıdır. Oyun, 

örencileri resmi sınıf ortamından uzaklaştırıp, onların becerilerini 

kullanmalarına fırsat verdiği için öğretmenler açısından paha biçilemez bir 

öğretim yöntemi olabilir. Oyun sayesinde duyduklarını ve gördüklerini dener, 

öğrendiklerini pekiştirir. Çocuklar, oyun sayesinde duyularının farkına varır, 

el – kol becerisini geliştirirler. Bunların yanında çocuğun kişilik gelişimine 

yardımcı olur.  

Oyun, çocukların dünyasının yokluğu hayal dahi edilemez bir 

parçasıdır. Oyun oynamayı çok sevdiklerinden, eğlenirken öğrenmeleri de 

kolay olmaktadır. Çocuklar oyun oynarken farkında olmadan birçok buluş 

yaparlar. Bu, tecrübeye dayanan ve sürekli biriken bir öğrenmedir.  

Oyun; fiziksel ve zihinsel yeteneklerle sosyal uyum ile duygusal 

olgunluğu geliştirmek amacıyla, gerçek hayattan farklı bir ortamda yapılan, 

sonunda maddi bir çıkar sağlamayan, kendine özgü belirli kurallara sahip, 

sınırlandırılmış yer ve zaman içinde süren, gönüllü katılım yoluyla toplumsal 

grup oluşturan ve katılanları tümü ile etkisi altında tutan eğlenceli bir 

etkinliktir (Akandere, 2003).  

Bir diğer tanımı ile oyun, belli bir amaca yönelik olan ya da olmayan, 

kurallı ya da kuralsız gerçekleştirilen fakat her durumda çocuğun isteyerek ve 

hoşlanarak yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişiminin 

temeli olan, gerçek yaşamın bir parçası ve etkin bir öğrenme sürecidir (Bilir, 

Dönmez 1995). 

Bir konu alanındaki davranışların kazandırılmasında öğrenci özellikleri 

kadar, bu alanın yapısal özellikleri de önemlidir. Eğer konu alanı davranışları 

bu yapısal özelliklere uygun olarak geliştirilmez, öğretim faaliyetleri buna 

göre düzenlenmezse; başarının elde edilmesi zorlaşır. Bireysel değişkenliğin 

yarısı bilişsel faktörlerle ilgilidir. Matematik diğer alanlara göre zihinsel alana 
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daha çok hitap ettiğinden; bilişsel faktörler önemli bir yere sahiptir (Baykul, 

2003). 

Oyunlarla matematik öğretimin amaçlarından biri, öğrencilere 

matematiği sevdirmek, matematiğe karşı öğrencinin olumlu bir tutum 

geliştirmesini sağlamaktır. Böylelikle, matematik derslerini seven bir öğrenci, 

derse karşı ilgisini artıracak, öğretim sürecine daha etkin katılacak ve sonuçta 

bu öğrencinin daha başarılı olması beklenecektir. “Oyunlar, öğrencilerin 

matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlar” (Pesen ve Odabaş, 

2000).  

Öğrenmeyi uyarıcı ve davranışlar arasında kurulan bir bağ olarak gören 

davranışçı kuramların aksine, bilişsel öğrenme kuramlarına göre öğrenme bir 

problem çözmedir. Bilişsel yaklaşımcılar öğrenmenin nasıl olduğuna önem 

vermişler, parçalardan çok parçalar arasındaki ilişkiler üzerinde durmuşlardır. 

Öğrenmeye bir bütün olarak bakarak, kavramsal anlamayı önemsemişlerdir. 

Davranışçılar öğrenmeyi açıklayan tüm değişkenlerin çevrede olduğunu 

söylerlerken bilişselciler öğrenmenin zihinsel bir süreç olduğunu kabul 

ederler. Ayrıca öğrenme kişisel bir olay olup her birey kendi yaşantısına bir 

anlam yükler, bu anlam herkes için aynı olmayabilir (Olkun ve Toluk,      

2003).  

Oyun, öğrencinin dikkatini çektiği, isteyerek yaptığı bir eylem olduğu, 

oyun sırasında edindiği bilgileri içselleştirme fırsatı verdiği için de önemlidir. 

Bilişsel yaklaşıma göre öğrenme, çevremizdeki olay ve durumlara anlam 

vermek amacıyla sahip olduğumuz bütün zihinsel araçları kullanma sürecidir. 

Öğrenme, insanın beyninde ve sinir sisteminde oluşan bir iç süreç olarak 

yorumlanmaktadır. Öğrenen, dış uyarıcıların pasif alıcısı değil, davranışların 

aktif oluşturucusu; verileni olduğu gibi alan değil, verilenlerin taşıdığı anlamı 

keşfeden; yeni öğrendikleriyle öncekiler arasında bağ kurarak onlara anlam 

veren; verilen bilgiler arasında uygun olanı seçen ve işleyendir. Genel olarak 



 12 

öğrenme, öğrenenin uyarıcıları nasıl aldığı, nasıl işlediği, nasıl organize ettiği 

ve bilginin kalıcılığının nasıl sağlandığı üzerinde yoğunlaşır (Demirel, 2000).  

Bilişsel psikologlar insanı, edilgen bir yaratık olarak değil, algılayan, 

uyarıcıları işleyen, anlamlandıran aktif bir sistem olarak görürler. Bilişsel 

süreçlerin türü ve yapısıyla, gözlenebilen davranışlar arasındaki ilişkiyi 

araştırırlar. Bilişsel psikoloji bireyin dış dünyayı nasıl içselleştirdiğini, fiziksel 

çevrenin algılama sürecinden sonra nasıl “uyarıcı çevre” durumuna geçtiğini 

anlamaya çalışır. Davranışçı akımın insan davranışına yaklaşımını mekanik 

bulur. Bu yaklaşıma göre gelen uyarıcıları işleyebilme, anlamlandırabilme, 

insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliktir. Bilişsel oluşumlar 

algılama, bellek ve düşünme gibi zihinsel bilgi-işlem süreçlerini içerir. Birey 

bu süreçleri kullanarak yeni bilgiler edinir, eskileri hatırlar, sorunları çözer ve 

gelecekle ilgili planlar yapar (Cüceloğlu, 1992).  

Yukarıdaki nedenlerle öğretmenler, açıklamalarını sürekli ve hızla 

yapmak yerine, öğrencilerin kısa süreli belleklerinde işlem yapmalarına olanak 

verecek biçimde yavaş, daha çok ana tekrarlara ve özetlemelere yer vererek 

yapmalıdırlar. Sunular çok kısa, öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci etkileşimi 

daha çok olmalıdır. Konunun anlaşılıp anlaşılamadığını kontrol edici sorular 

sorulup cevaplandırılması sağlanmalıdır. Yerinde ve etkili bir biçimde 

kullanılacak öğretim araç ve materyalleri kısa süreli belleğin aşırı 

yüklenmesini önleyecektir. Örneğin; yazı tahtasının, tepegöz projektörün, 

tabloların, grafiklerin, haritaların, slâytların, bilgisayarların, çeşitli kart 

oyunlarının öğretme-öğrenme ortamında etkili kullanımı, öğrencinin kısa 

süreli belleğinin kapasitesini etkili bir biçimde kullanabilmesi için gerekli 

zaman aralıklarını sağlayacaktır. 
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Sonuç olarak yukarıda kısaca açıklanan zihinsel becerileri betimlemek 

için kullanılan en uygun sözcük beceriyi açık olarak gösterme”dir. Diğer bir 

deyişle bilgiyi kullanma, uygulamadır. Zihinsel beceriler alttan yukarı doğru 

birbirinin ön koşuludur. Ayırt etme somut kavramlar için, somut kavramlar 

tanımlanmış kavramlar için, tanımlanmış kavramlar kurallar için, kurallar 

çoklu kural uygulamaları için ön koşul öğrenmelerdir (Senemoğlu, 2005). 

Öğretmen, derste çok şey anlatıp öğrencinin çok az öğrenmesine neden olmak 

yerine, çok önemli şeyleri seçip öğrencilerin tam olarak öğrenmelerini 

sağlamalıdır. Oyunlar bu konuda hem öğretmenlere hem de öğrencilere fırsatla 

sunmaktadır. 

Öğretimin etkililiği, öğretmen ve öğrencinin büyük ölçüde uyum içinde 

olmasıyla ilişkilidir. Kaygı, korku ve endişeden arındırlmış, insancıl 

eğilimlerin egemen olduğu duygusal bir atmosfer hazırlayan öğretmenin 

tutumu, bu uyumun artmasına yardımcı olacaktır (Barut ve Kalkan, 2002). 

Đfade edildiği gibi bir ortam hazırlanabilmesi için öğretmenlerin pedogojik 

yönden kendilerini geliştirmeleri, öğrencilerin gelişim özelliklerini bilerek ona 

göre muamelede bulunmaları verimliliği artıracaktır. 

Alt Kurallar: 
⇒ Dikdörtgenin alanı 
⇒ Dik üçgenleri belirleme 
⇒ Dik üçgenlerden dikdörtgen oluşturma 
⇒ Çarpma  
⇒ Toplama 

 
Çoklu Kural: 

⇒ Dikdörtgeni, dikdörtgene ve dik üçgenlere ayırma; üçgenleri 
dikdörtgene dönüştürme; iki dikdörtgenin alanını bulma. 

                 30 cm                                     30 cm 

32 
cm 

32 
cm 

32 
cm 

32 
cm 

         40 cm  5 cm     30 cm    5 30 cm 
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1.1.4. Đlköğretim Çağı Çocuğu ve Oyun 

Çocuk gelişimi üzerinde oyunun çok önemli etkileri vardır. Bu etkiler 

sosyal, psikolojik, fiziksel, dil ve zihinsel gelişim başlıkları altında açıklanabilir. 

Oyuna çocuğun sosyal gelişimi açısından bakıldığında; çocuk oyun 

oynarken, kurallarla, arkadaşları arasındaki iletişimle, toplumla, liderlikle, 

kaybetme ve kazanma duygularıyla tanışır. Tanışılan kavramlar ve 

duygular, oyunun çocuğun sosyal gelişimine olumlu etkisini gösterir. Çocuk 

kendi kurduğu oyun dünyasında hayatın kendisini yaşar. 

Oyun içerisindeki kurallar sayesinde çocuk kurallarla tanışır. Bu da 

çocuğun toplumsal kurallara, yasalara uyum sağlamasında büyük rol oynar. 

Oyunlarda grup başı olan çocukların, grubun oyuncularını ve oyunu en iyi 

şekilde yönlendirmeye çalışmaları çocuğun liderlik özelliğinin ortaya 

çıkmasına neden olur ve böylece ilerleyen yaşlarda çocuğun bir topluluğu, 

toplumu yönetme ve yönlendirme özelliğini geliştirmesini sağlar (Özhan, 

1997). 

Yavuzer (1998) de oyunun, çocuğun kurallara uyum göstermesinde 

rolü olduğunu söylemektedir. Çocuk, oyunla; doğru ve yanlışı ayırt ederek, 

kurallara uyulması gerektiğini algılar. 

Kirazoğlu (2000), çocukların toplumsallaşma sürecinde oyunla; 

başkalarıyla birlikte olmayı, işbirliğini, başkalarıyla başa çıkmayı, lider 

olmayı, başkasını izleyebilmeyi ve diğer kişilerle kıyaslayarak kendilerini 

yetenekleri açısından değerlendirmeyi öğrendiklerini vurgular. Oyunla 

çocukların sosyal etkileşim becerileri gelişir, çünkü oyun karşılıklı olarak 

oynamayı ve bir eylemi sırayla yapmayı gerektirir. Gerçekte oyun oynamak 

daha çok işbirliği için gereklidir. Bu nedenle oyun çocuklarda işbirliği 

kavramının gelişimi için bir esastır. 
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Özdoğan (2000), oyunda arkadaşların çocuğa model olduklarını, 

büyük çocukları model alan çocukların, büyük çocukların gösterdikleri 

tutuma göre davranışlarını ya değiştirdiklerini ya da yapmamaya karar 

verdiklerini belirtmektedir. 

Çocuk başkalarının zorlamasıyla değil, kendi özgür iradesiyle oyun 

oynar ve kendi özgür iradesiyle oyun oynamaktan vazgeçer. Böylece oyun 

çocuğun kendi kararlarını kendisinin vermesini ve oyun arkadaşının oyun 

oynamak istememesi durumunda başkalarının vereceği kararlara saygı 

duymasını sağlar. Akranlarıyla iletişime girmesi çocuğun sosyal gelişimi için 

çok önemlidir. Çocuğun iki-üç yaşına geldikten sonra oyunla arkadaş 

edinmeye başlaması ve ailesi dışında yeni kişilerle tanışması, onun çevresini 

tanımasına yardımcı olması açısından oldukça önemlidir. 

Oyun, çocukların düşünme becerisini geliştirir. Çünkü çocuk oyun 

oynamaya kendisi karar verir. Oyun içerisinde de kurallara uyarak duygu ve 

düşüncelerini kolaylıkla söyler. Oyun ortamında müdahale yoktur; sorunlar 

çocuklar arasında, yine çocukların çözümüyle sonuçlanır. Oyundaki bu özgür 

ortam, çocuğun kendine güvenen, başkalarının düşüncelerine saygılı, kendi 

düşüncesini başkalarını kırmadan söyleyebilen bir birey olarak yetişmesini 

sağlar. 

Oyun çocukların nesnelerde ve yaşanan olaylarda rol almalan için 

sayısız fırsatlar önerir. Örneğin; legolarla inşa etme oyununda her çalışma 

hatası, çocuklar ve yetişkinler arasında kurulan her yakınlaşma ve her 

deneyim dünyayı anlamalarını sağlar. 

Gander ve Gardiner'e (1993) göre; eğitim, bireyi çeşitlilik için 

hazırlarken yalnızca hali hazırdaki dünya ile uğraşır, dünyayı olduğu gibi ele 

alır. Oyunda ise, çocuklar dünyayı olabileceği ve olmasını istedikleri gibi ele 

alma şansına sahiptirler. Oyun çocukların bulunduklan dünyayı anlamalarına, 
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keşfetmelerine ve bireysel olarak tepki vermelerine yardımcı olur (Aktaran: 

Öksüz, 2002). 

Oyuna çocuğun psikolojik gelişimi açısından bakıldığında; Çocuk oyun 

oynarken, kendi iç dünyasını da oyuna yansıtır; oyununda çocuğun 

üzüntülerini, sevinçlerini, isteklerini, düşlerini, korkularını, öfkesini, 

görmek mümkündür. 

Çocuğun kişilik gelişimine etki eden faktörlerden biri olan oyunda 

kurallara uyan, arkadaşlarıyla uyum içerisinde olan çocuktaki kişilik gelişimi 

olumlu yönde olmaktadır. Oyunda uyumsuzluk gösteren, oyunbozanlık yapan 

çocuklar ise oyunlara alınmama ve toplum tarafından dışlanma korkusuyla, 

böyle davranışları yapmamaya özen göstermektedirler (Özhan, 1997). 

Oyun; çocuğun duygularını, ruhsal çatışmalarını, eğilimlerini ve 

çevresel etkinliklerini içine alır. Çocuk oynadığı oyunda problemlerini, 

sevincini, öfkesini, nefretini ifade eder (Bayram ve diğ., 1999). 

Yavuzer'e (1998) göre, çocuk oyun oynarken çevresindeki olumsuz 

uyaranlardan ve gerilimden uzaklaşır. Oyun çocukların saldırganlık güdülerini 

boşaltmalarını sağlar. Oyunla çocuk, duygu ve düşüncelerini dile getirir ve 

rahatlar. Yörükoğlu da oyunun çocuğun psikolojisine olan etkilerini benzer 

biçimde açıklamaktadır. Yörükoğlu'na (1993) göre, oyun çocuğun gerilimden 

kurtulmasını ve rahatlamasını sağlayıcı bir unsurdur. Sorunlu bir ailede 

yaşayan bir çocuk, oyunla sorunlarını unutur ve rahatlar. Oyun en etkili 

iletişim aracıdır. Çocuk sorunlarını, üzüntülerini oyun diliyle anlatır, kaygıların 

yükünden kurtulur, boşalım sağlar, acı yaşantılarına mutlu sonuçlar bulur. 

Çocuk oynadıkça duyguları keskinleşir, yetenekleri serpilir, becerisi 

artar. Çünkü oyun en doğal öğrenme ortamıdır; duyduklarını, gördüklerini 

sınayıp denediği, öğrendiklerini pekiştirdiği, yanlışlarını düzelttiği bir 

deney odasıdır. Kendine güven, kendini denetleme, çabuk karar verme, 
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işbirliği yapma, doğruluk, haklarını koruma ve disiplin gibi kişisel özellikler 

oyun içerisinde kazanılır (Hazar, 1996). 

Oyuna çocuğun fiziksel gelişimi açısından bakıldığında; Çocuk 

bebeklikten itibaren çevresindeki nesnelerle oyun oynarken, aynı zamanda 

hareket de eder. Oyun oynarken çocuk bütün vücudunu hareket ettirdiği için 

vücudu fiziksel olarak gelişir. 

Çocuk doğumundan itibaren sürekli olarak vücudunu hareket ettirir. 

Çocuk büyüdükçe bu hareketler çocukta oyun halini almaya başlar. Daha 

ileriki yaşlarda oynadığı koşma,  kovalamaca,  tırmanma,  sürünme gibi 

fiziksel gücü geliştirici oyunlar, çocuğun vücudunun düzgün ve orantılı 

gelişimini sağlar. Oyunlar çocuğun kemik ve kas yapısının gelişmesine, 

vücuttaki fazla yağların erimesine, sindirim ve boşaltım organlarının sistemli 

bir şekilde işlemesine yardımcı olur. Oyun sırasında kol ve bacaklar 

arasındaki hareketler ile vücudun diğer organları arasındaki hareket 

uyumluluğu vücutta ritim sağlar ve vücuttaki hareket estetiğinin gelişimine 

katkıda bulunur (Özhan, 1997). 

Özellikle hareketli oyunlar bedenin eklem, kas ve kemiklerin 

gelişmesine ve güçlenmesinde, vücudun esneklik kazanmasında, algılama 

becerisinin gelişmesinde etkilidir. 

Oyuna çocuğun dil gelişimi açısından bakıldığında; Çocuğun oyun 

oynarken arkadaşlarıyla, bebekleriyle, kahramanlarla konuşması onun dil 

gelişimini olumlu yönde etkiler. Özhan'a (1997) göre oyun, çocuklarda ifade 

etme ve anlama yetisinin gelişimine de büyük katkı sağlar. Elindeki çıngırak, 

top vb. şeylerle oynayan çocuğun sevinç ve kızgınlığını belirtmek için 

çıkardığı sesler onun ilk konuşmalarıdır. Kendi bebeği ile oynayan üç yaşında 

bir çocuk, bebekle konuşur, ona ninni söyler ve onu uyutmaya çalışır; 

dört-beş yaşlarında akranlarıyla oynarken ise aldığı role uygun konuşmaya 

çalışır. Beş yaştan sonraki oyunların tamamında çocuklar birbirleriyle 
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diyalog kurarlar, bazılarında şarkı, tekerleme söylerler. Bütün bu dilsel 

eylemler çocuğun dil gelişimini olumlu yönde etkiler. Oyun esnasında 

çocuklar çevrelerindeki varlıkların isimlerini öğrenirler. Böylece oyun 

sayesinde çocuğun kelime dağarcığı gelişir. 

Çocuk oyun oynarken arkadaşlarından yeni kelimeler öğrenir. Bu 

kelimeleri kullanır. Böylece konuşma becerisi artar. Söylenen tekerlemeler, 

şarkılar, sorulan ve cevaplanan sorular, çocuğun dil gelişimine katkıda bulunur. 

Oyuna çocuğun zihinsel gelişimi açısından bakıldığında; Çocuk, 

oynarken sürekli olarak ya düşünür, ya problem çözer ya da taktik geliştirir. 

Çocuk, oynadığı her farklı oyunda yeni zihinsel beceriler kazanır ve bunları 

kullanır. 

Oyundaki özgür ortamın, çocuğun zihinsel gelişimine de etki ettiğini 

belirten Özhan (1997), oyun içerisinde karşılaşılan problemlerin oyuncularca 

çözülmesi, çocukların problemleri çözme becerilerinin gelişimine 

dolayısıyla da zihinsel gelişimine yardımcı olduğunu vurgulamaktadır. 

Birçok oyun düşünerek oynamayı gerektirdiği için oyuncu sürekli olarak 

düşünmek, karşıdaki oyuncunun ne yapacağını da bilerek oynamak, 

oyunda dikkatini toplamak ve oyunu takip etmek zorundadır. Böylelikle 

çocuk sürekli olarak kendini kontrol etme ve yaptığı işe kendini verme 

özelliğini geliştirmektedir. 

Hazar (1996), oyun esnasında çocuğun; oyun kurallarına uyulup 

uyulmadığını, karşı rakibin davranışlarını takip etmek zorunda olduğunu, 

kendisiyle rakip oyuncuları karşılaştırıp oyunu kazanmak için beynini 

düşünmeye zorlayarak taktik geliştirdiğini vurgulamaktadır. Böylelikle 

oyun, düşünme, algılama, yorumlama, karar verme, değerlendirme gibi 

zihinsel yeteneklerin gelişmesini sağlamaktadır. Kirazoğlu'na (2000) göre ise 

oyunla çocuğun zekâsı gelişir. Çocuk oyunla bir amaca yönelmeyi, sorunlara 

pratik çözümler getirmeyi de öğrenir. 



 19 

Dönmez (1999) oyunun zihinsel gelişime olan etkilerini şu şekilde 

belirtmiştir: 

■ Büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık, hacim, ölçme, sayma, tartma, 

zaman, mekân, uzaklık, uzay ile ilgili kavramların kazanımı, 

■ Erime, buharlaşma, kuruma, soğuma gibi doğa olaylarını öğrenme, 

■ Eşleştirme, sıralama, sınıflama, analiz, sentez, değerlendirme, 

problem çözme gibi zihinsel süreçlerin işleyişini hızlandırma. 

Yavuzer'e (1998) göre "çocuk, çeşitli biçim ve boyutlardaki oyun 

malzemeleriyle oynaya oynaya renk, boyut ve objelerin anlamlarını kavrar. 

Oyun çocuğa içinde bulunduğu yaşamı kavramasını, gerçekle gerçek 

olmayanı ayırt edebilmesini öğretir." 

Bulunduğumuz ve bir önceki yüzyılın araştırmaları ve deneyimleri bize 

pek çok yönden çocukların sağlıklı gelişimleri için oyunun temel olduğunu 

göstermektedir. Gelişim, düzenli olarak ve ard arda meydana gelir. 

Çocukların oyunları, bize onların nasıl gelişmekte olduğunu ve daha ileri 

gelişimlerinin nasıl olacağını gösterir. Oyun çocukların bilgi, sosyal beceri ve 

motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olurken, duygularını uygun bir 

şekilde ifade etmelerine de yardımcı olur. Oyun çocuklar için uygun olan 

gelişim programlarının temelini oluşturur. 

Oyunun diğer gelişim alanlarına olduğu gibi çocuğun zihinsel 

gelişimine de etkisi vardır. Oyunla çocuk, algılama, kavrama, analiz, sentez, 

eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği gibi yaratıcı düşünce, problem 

çözme, probleme pratik çözümler üretme, olaylar arasında sebep-sonuç 

ilişkisi kurma gibi zihinsel becerilerini de geliştirir. 
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 1.1.5. Geometri Öğretimi ve Oyun 

Geometri kelimesinin sözlük anlamı “yer ölçüsü” demektir. 

Ansiklopedik anlamı oldukça geniştir. Geometri, bir kavramlar kümesi olarak 

ele alındığında; tanımının giderek genişlediği ve durmadan genişleyeceği 

görülür.  

Matematiğin önemli dallarından birisi geometridir. Eski Yunan 

çağlarından beri geometri matematik çalışmalarında önemli rol oynamıştır. 

Doğadaki varlıkların bir geometrik şekle sahip olması, mühendislikte ve diğer 

bilim dallarında kullanılması, matematiksel model oluşturmada ve problem 

çözmede kullanılması geometriyi daha da önemli yapmaktadır. Ayrıca, 

geometri dünyamızı ve kendi hayatımızı anlamamıza yardımcı olur.  

Geometrinin insanların günlük yaşamıyla ilgili önemli bir yeri vardır 

(Binbaşıoğlu, 1987). 

Çağdaş eğitim bilimciler çocukların eğitim-öğretim sürecinde (özellikle 

ilköğretimde) çevreyi ve olayları eleştirel biçimde gözleyip akranları ile görüş 

alışverişinde bulunarak öğretmenin düzenleme ve yol gösterme dışında 

öğrenci adına hiçbir ek eylemde bulunmadığı ortamlarda bilgi kazanması 

gerektiğini savunmaktadırlar. Bu eğitim-öğretim türüne matematik dili ile 

“Realistik Eğitim (gerçekçi eğitim)” denmektedir. Bu yüzden; çocuğun 

geometri adına yapacağı tüm zihinsel ve bedensel etkinlikler, kavram ve 

bilgileri ilk defa kendisi bulmuş ve kazanmış duygusu içinde gerçekleşmelidir. 

Eğitimcilere düşen görev ise; çocuğa bu zorlu yolda özgür düşünce ortamları 

hazırlamak, eğitim-öğretim adına kazanılmış her türlü olanağı onun hizmetine 

sunmaktır. Aksi hâlde, yani çocuğun özgürce düşünmesine olanak bırakmadan 

ona aktarılacak her bilgi, görüş ve düşünce onun kendi adına düşünme 

yeteneğini ve isteğini azaltacaktır (Develi, 2004).    

  Geometri problemlerinde öğrenciler durumlara bağlı olarak mantıksal 

sonuçlar çıkarırlar, düşüncelerini ve keşiflerini analiz edebilirler. Bu süreçte 
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öğrenciye, cevaplarını gruplarıyla tartışma imkânı verilmeli, verilen problemin 

çözümünde diğer yolların olup olmadığı konusunda araştırma yapmaları 

sağlanmalıdır. Paralellik, diklik ve benzerlik gibi, geometrinin kendi 

terminolojisindeki sözcüklerin kullanımı son derece önemlidir. Bu nedenle 

öğrenciler, geometride doğru terimler kullanmayı öğrenmelidirler. Şekillerin 

özelliklerine göre sınıflandırılmasında deneyimlere dayalı olarak tanımlar, 

görselleştirme, çizim, ölçme ve kurma geliştirilmelidir. Aksi durumda 

öğrencinin, bir tanımı herhangi bir kitaptan örnek alması onun ezberlemesini 

sağlayacaktır. Bu sonuç, öğrencinin, bir tanımı hatırlaması ve uygulayabilmesi 

olasılığını zayıflatacaktır (Hacısalihoğlu, 2004).  

Geometri öğrenimi çevremizdeki nesneleri algılamamızla başlar. 

Hayatımızın içinde yer alan şemaları tanımlayabilme becerisinin kullanım 

sıklığı, geometri öğretiminin öneminini ortaya koymaktadır. Geometri, 

sadece bir ders olarak değil, dünyadaki nesnelere yüklenen anlamlar olarak da 

yorumlanmalıdır. Hacısalihoğlu (2004) geometriyi, doğal yollardan 

yaşadığımız dünyayı resmetmenin ve tanımlamanın bir yolu olarak 

yorumlamaktadır. 

Ubuz (1999), geometri öğreniminin, çocukların içinde bulundukları 

dünyayı görmeye ve algılamaya başladıkları andan itibaren başladığını ve 

bütünden parçaya ya da parçadan bütüne bir sistemin içinde geometriksel 

düşünme ile sürdüğünü düşünmektedir.  

Toluk ve Olkun, (2001) geometrinin hem somut cisim ve şekillerle 

ilgilenmesi hem de matematiği öğrenmeye katkısı nedeniyle daha erken 

yaşlardan itibaren ele alınması ve ayrı bir konu olarak değil de matematik 

konularıyla birleştirilerek öğretilmesinin daha yararlı olacağını ileri 

sürmektedirler. Matematiğin önemli bir alt dalı olan geometrinin etkili bir 

şekilde öğretilmesi için çocukta geometrik düşüncenin nasıl geliştiğinin 
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bilinmesi gerekmektedir. Geometrik düşüncenin gelişimini tablo 1.2’de 

görmek mümkündür. 

Tablo 1.2 

Geometrik Düşüncenin Gelişim Düzeyleri 

1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 4. Düzey 

Belirleme Betimleme Tanımlama Kanıtlama 

Geometrik şekillerin 

görünüş ve benzerliğe 

göre sınıflandırılması. 

Geometrik şekillerin bir 

takım özelliklere göre 

sınıflandırılması. 

Geometrik 

şekillerdeki 

özellikler arası 

ilişkilerin 

araştırılması. 

Geometri ile ilgili 

teoremlerin 

matematiksel 

yöntemlerle 

kanıtlanması. 

(Toluk ve Olkun, 2001). 

Tablo 1.2’de de görüldüğü üzere çocuktaki geometrik düşüncenin 

gelişimi dört düzeyde gerçekleşmektedir. Bu düzeylerin çocuğun gelişim 

sürecine paralel bir yol izlediği göze çarpmaktadır. Toluk ve Olkun'a (2001) 

göre, çocuk birinci düzeyde geometrik şekilleri bir bütün olarak görür ve 

geometrik şekiller ile çevresindeki varlıklar arasında bir benzetişim kurar. 

Đkinci düzeyde şekilleri parçaları ve özellikleri ile karşılaştırır ve açıklar. 

Üçüncü düzeyde geometrik şekillerin özellikleri ile ilgili bilgileri ya 

bütünleştirir ya da geometrik şekiller arasında ilişki kurar. Dördüncü 

düzeyde ise tanımlara dayalı yapılan bir ispatın anlam ve önemini kavrar. Bu 

bilgilerin ışığında çocukta geometrik düşüncenin basitten karmaşığa, 

tümdengelime doğru geliştiği söylenebilir. 

Tablo 1.2’dekine benzer başka bir sınıflama da Van Hiele geometrik 

düşünme düzeyleri beş düzey olarak belirtilmiştir. Bunlar; 0, 1, 2, 3, 4. 

düzeyler olarak adlandırılmıştır. Bazı kaynaklar 1, 2, 3, 4, 5. düzeyler (Görsel, 
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Analitik, Matematiksel olmayan sonuç çıkarma, Çıkarım ve en üst düzey) 

olarak da adlandırmışlardır (Van De Walle, 2001; Özsoy ve diğer., 2004’deki 

alıntı). 

1. Düzey: Görsel Dönem  

Bu basamakta bulunan öğrenciler, geometrik şekil ve cisimleri bir 

bütün olarak algılarlar. Öğrenci, şekilleri görünüşleri itibari ile belirler, 

isimlendirir ve karşılaştırır. Örneğin, öğrenci bir üçgeni palyaçonun şapkası 

gibi tanımlayabilir (Cathcart vd, 2000; Özsoy vd, 2004’deki alıntı). Öğrenci 

için “Kare karedir.” veya “Dikdörtgen dikdörtgendir.” Çünkü kare bir kare 

gibi görünür veya dikdörtgen bir dikdörtgen gibi görünür. Görünüş bu 

düzeyde aktiftir. Görünüşler bir şeklin özelliklerinden üstün gelebilir. 

Öğrenciler, görünüşlerine dayanarak şekilleri sınıflamak isterler (Van De 

Walle, 2001; Özsoy ve diğer., 2004’deki alıntı). Karenin tanımını ve 

özelliklerini, tanımına bağlı olarak kavrayamazlar. Örneğin, karenin aynı 

zamanda bir dikdörtgen olduğunu anlayamazlar. Bu düzeydeki öğrencilere 

tanımlardan kaçınarak, geometrik şekil ve cisimlere örnekler göstermeleri 

sağlanmalıdır. Dönemin sonunda, şekilleri tanıma ve belirlemede yeterli 

deneyim kazanıldıktan sonra, şekillerin özelliklerine doğru bir vurgu 

yapılmalıdır (Olkun ve Toluk, 2003).  

2. Düzey: Analiz   

Geometrik düşüncenin ikinci düzeyindeki bir öğrenci, şekillerin 

özelliklerini analiz etmeye başlar ve bu özellikleri tümüyle açıklayabilir. 

Öğrenci şekli belirlemenin ötesinde, özellikleri kullanarak şekli betimler. 

Örneğin, öğrenci karenin dörtkenarının eşit ve dört dik açısının olduğunu ayırt 

edebilir (Olkun veToluk, 2003). Şekillerle ilgili bazı genellemelere varabilir. 

“Eşkenar dörtgenin dört eş kenarı vardır veya paralelkenarın karşılıklı ikişer 

kenarı paraleldir” gibi (Altun, 2002). Öğrenciler gruplar içerisindeki şekilleri 

ayırabilir, gruplarda verilen özellikleri tanımlayabilir ve bir grup içindeki 
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bütün şekilleri anlayabilirler (Cathcart ve diğer., 2000; Özsoy ve diğer., 

2004’deki alıntı). Bu düzeydekilerin, dikdörtgen hakkında konuşmak yerine, 

bütün dikdörtgenler hakkında konuşmaları mümkündür. 2. düzeydeki 

öğrenciler karelerin, dikdörtgenlerin ve paralelkenarların bütün özelliklerini 

listeleyebilirler fakat şekil sınıfları arasındaki ilişkileri göremezler ve bir 

şeklin tanımını, bildikleri ile şeklin çoğu özelliklerini sıralayarak yaparlar 

(Van De Walle, 2001; Özsoy ve diğer., 2004’deki alıntı).  

 

3. Düzey: Yaşantıya Bağlı Çıkarım  

Üçüncü düzeydeki bir öğrenci, şekiller arası ve şekillerin özellikleri 

arası ilişkileri ve tanımların rolünü anlayabilir aynı zamanda şekillerin 

özelliklerine göre sıralayabilir ve gruplayabilir; informal söylemler kullanarak 

bildiği ilişkilerden diğer ilişkileri çıkarabilir. Örneğin, bu düzeydeki bir 

öğrenci “Bir paralelkenarın bir açısı dik ise, diğer üç açısı da diktir” gibi 

çıkarımları yapabilir ve bir tanım için gerekli ve yeterli şartların neler 

olabileceğini araştırır (Olkun ve Toluk, 2003). Ancak bu düzeydekiler bu 

çıkarımları ispat etmek için gereken ifade dizisini düzenleyemez ve geometrik 

bir ispatı takip edebilir fakat kendi kendilerine ispat yapamazlar.  

4. Düzey: Çıkarım  

Öğrenciler bu dönemde bir aksiyomatik yapıyı kullanabilirler, aksiyom, 

teorem ve tanımlara dayalı olarak yapılan bir ispatın anlam ve önemini 

kavrayabilirler ve bir teoremin farklı uygulamalarını görebilirler. Öğrenci için, 

şekillerin özellikleri şekil ve cisimden bağımsız bir nesne haline gelir (Altun, 

2002). Bu düzeydeki bir öğrenci daha önce kanıtlanmış teoremlerden ve 

aksiyomlardan yararlanarak tümdengelimle başka teoremleri ispatlar ve 

teoremlerin farklı ispatlarını karşılaştırarak ayrılıklarına bakar (Olkun ve 

Toluk, 2003).  
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5. Düzey: En Üst Dönem  

Bu düzeydeki öğrenciler, farklı iki aksiyomatik sistem arasındaki 

ilişkileri ve ayrılıkları görebilirler; matematiksel teorem veya ilkeyi 

uygulayacağı en geniş bağlam için araştırma yaparlar; yeni içgörüler 

geliştirmek için, mantığın çalışmasını derinlemesine yaparlar ve mantıksal 

sonuçlara yaklaşırlar. Öğrenciler bu düzeyde bir bilim olarak ele alıp 

çalışabilirler (Altun, 2002).   

Matematik olgusunun ilk esin kaynakları doğa ve yaşamdır. 

Matematiğin geometri alanını doğa ile ilişkilendirmek daha kolay ve 

gereklidir. Đnsanın geometri adına yaptığı; doğada var olan ve yadsınamaz 

gerçekleri görmek, bunlar arasındaki ilişkileri keşfederek soyut alanda 

(zihinde) bu ilişkileri yeni gerçeklere ve yeni ilişkilere götürmek olmuştur. 

Her çocuk, gelişim sürecinde insanlığın geometri bağlamında yaşadıklarını 

yaşayacaktır. Çağdaş eğitim bilimciler çocukların özellikle ilköğretimde 

olmak üzere eğitim-öğretim sürecinde çevreyi ve olayları eleştirel biçimde 

gözleyip, akranları ile görüş alışverişinde bulunarak bilgi kazanması 

gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yüzden çocuğun geometri adına 

yapacağı tüm zihinsel ve bedensel etkinlikler, kavram ve bilgileri ilk defa 

kendisinin bulmuş ve kazanmış olduğu duygusu içinde gerçekleşmelidir. 

Eğitimcilere düşen görev ise, çocuğa bu zorlu yolda özgür düşünce 

ortamları hazırlamak, eğitim-öğretim adına sahip olunan her türlü olanağı 

onun hizmetine sunmaktır. Aksi halde, yani çocuğun özgürce düşünmesine 

olanak bırakmadan ona aktarılacak her bilgi, görüş ve düşünce onun kendi 

adına düşünme yeteneğini ve isteğini azaltacaktır (Develi ve Orbay, 2003). 

Çevredeki nesnelerin herhangi bir tanıtım çalışmasından önce çocukları 

evde ve sınıfta geniş alanlarda ele alınan şeylerle edindikleri deneyimleri 

paylaşmalıdır. Bu çalışma sınıflanan nesnelerin etkinliklerini gösteren 

detaylarla tanıtılır. Đlk sınıflandırma renk, sertlik, yumuşaklık, suda 
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yüzebilme gibi çocuklar için önemli olan özelliklerdir ve bu özelliklerin 

tanıtımı nesnelerin geometrik özellikleri sunulmadan önce ele alınmalıdır. 

Binbaşıoğlu (1987), geometrinin somuttan soyuta, basitten 

karmaşığa ilkelerine göre öğretilmesi gerektiğini belirtmektedir. Geometri 

konusu olan şekiller öğretildiğinde çocuklar şekillerle karşılaştırılmalı, onlara 

dokunmaları ve onları iyice tanımaları sağlanmalıdır. Geometri konuları 

şekillerle somutlaştırılmalı ve birçok örnekler verilmelidir. Örneklerin 

çeşitliliği konuların anlaşılmasını ve kalıcılığını sağlayacaktır. Örnekleri 

çeşitlendirmek için oyunları kullanmak en etkili yol olacaktır. 

Đlköğretimde çocuğun somut işlemler döneminde olmasından dolayı, 

geometri öğretiminde daha çok geometrik modeller ve geometrinin hayata 

uygulanması açısından onlarla ilgili yaşantılar geliştirilmelidir. 

Đlk eleştirel geometrik gözlemlerin yapıldığı, sezgilerin oluştuğu, 

kavram ve bilgilerin kazanıldığı dönem olan ilköğretimdeki geometri 

öğretiminin önemi, sonraki dönemlere oranla daha büyüktür. Ancak öğretim 

sistemimizde geometri öğretimine, matematiğin diğer alanlarından daha az 

yer verildiği ve öğretiminin genellikle tanımlar yardımı ile yapılabildiği 

görülmektedir.  

Đköğretimde matematik öğretiminde geometri konularına da yer 

verilmesinin bazı nedenleri aşağıda açıklanmıştır: 

� Geometri, çocuğun çevresini daha gerçekçi biçimde tanıyıp 

değerlendirmesini ve analiz etmesini kolaylaştırır (Oluşumları,  doğadaki 

varlıkları, sanatsal, mimari ve teknolojik ürünleri vb.). 

� Geometri, matematiğin diğer alanları başta olmak üzere; birçok bilim 

dalında bilgi ve beceri kazanmanın vazgeçilmez aracıdır (Sayı, kesir, 

ölçü kavramları, yön ve konum kavramları, madde-hareket ilişkileri vb). 
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� Geometri birçok meslek elemanının yardımcısıdır  (Mimar,   desinatör, 

haritacı vb.). 

� Geometri zihinsel gelişimin önemli bir aracıdır (Önerme oluşturma, önerme 

doğrulama vb). 

� Geometri öğretimi erken yaşlarda oyun şeklinde başlayıp,   bulmaca 

niteliğinde sürdürülüp,  sağlam sezgi,  kavram ve bilgiler kümesi olarak 

geliştiğinde matematiğin en ilginç ve zevkli bölümünü oluşturur. 

Böylece matematiğe karşı olumlu tutum geliştirme fırsatını doğurur 

(Develi ve Orbay, 2003). 

� Đköğretimde matematik çalılmaları sırasında eleştirel düşünme ve problem 

çözme önemli rol tutar. Geometri çalılmaları öğrencilerin eleştirel düşünme 

ve problem çözme becerilerini geliştirmesine önemli katkı sağlar. 

� Geometri konuları, matematiğin diğer konularının öğretiminde yardımcı 

olur. Örneğin, kesir sayıları ve ondalık sayılarla ilgili kavramların 

kazandırılmasında ve işlemlerin tekniklerinin öğretiminde dikdörtgensel, 

karesel bölgelerden ve daireden büyük ölçüde yararlanılır.  

� Geometri, matematiğin günlük hayatta kullanılan önemli parçalarından 

biridir. Örneğin odalar, binalar, süslemelerde kullanılan şekiller 

geometriktir.  

� Geometri bilim ve sanatta da çok kullanılan bir araçtır. Örnek olarak, 

mimarların, mühendislerin geometrik şekilleri çok kullandıkları; fizikte, 

kimyada ve diğer bilim dallarında geometrik özelliklerden yararlandıkları 

söylenebilir.  

� Geometri, öğrencilerin içinde yaşadıkları dünyayı da yakından 

tanımalarına ve değerini takdir etmelerine yardım eder. Örneğin, 
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kristallerin, gök cisimlerinin şekilleri ve yörüngeleri birer geometrik 

şekildir.  

� Geometri, öğrencilerin hoş vakit geçirmelerinde, hatta matematiği 

sevmelerinde bir araçtır. Örneğin, geometrik şekilleri yırtma, yapıştırma, 

döndürme, öteleme ve simetri yardımıyla eğlenceli oyunlar yapılabilir 

(Baykul, 1995).  

Đköğretim matematik öğretiminde geometri konularına yer verilmesinin 

bazı nedenlerini açıkladıktan sonra oyun yöntemi ile ilgili yapılmış 

araştırmalar “ilgili araştırmalar” bölümünde özetlenmiştir.   
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1.2.  ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 

Bu başlık altında genel olarak oyun yönteminin öğrenci gelişimine 

etkisini içeren araştırmalarla, matematik başarısıyla ilişkisi olduğu 

düşünülen matematik öğretimi ve öğrenimini içeren araştırmalara yer 

verilmiştir. 

1.2.1. Yurt Đçinde Yapılan Araştırmalar 

Đnan (2006), “Oyun, Drama ve Müziğin Eğit-Eğlen Etkinlikleri Olarak 

Çocuklara Kelime Öğretimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” adlı yüksek 

lisans tez çalışmasında kelime öğretiminde oyun, müzik ve drama etkinlikleri 

uygulanan deney grubunun, kelimelerin sadece Türkçe anlamlarının verildiği 

kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır. Çalışmasında 

ayrıca öğretmenlere anket uygulamış, ancak öğretmenlerin cevaplarında oyun 

ve dramanın gerekliliğini işaretlemelerine rağmen bu faaliyetleri öğretim 

sırasında ya hiç kullanmadıklarını ya da kullansalar bile bu faaliyetlere çok az 

yer verdiklerini ifade etmiştir. 

Tural’ın (2005) ilköğretim 3.sınıflara matematik öğretimiyle ilgili 

oyun ve etkinliklerin erişi ve tutuma etkisi üzerine yaptığı deneysel 

araştırmada, oyun ve etkinliklerle öğretim yapılan deney grubunun geleneksel 

yöntemle öğretim yapılan kontrol grubuna göre daha başarılı olduğunu ortaya 

koymuştur. 

Gökçe'nin (2004) "Đlköğretimde Aktif Öğrenmenin Öğrenciler 

Üzerindeki Etkisi" konulu araştırmasında amaç, ilköğretimde aktif 

öğrenmenin öğrenciler üzerindeki etkisini saptamaktır. Bu araştırma aktif 

öğrenme tekniklerinden biri olan oyunla ilgili bulgulara yer verdiği için bu 

bölümde yer almaktadır. Bu araştırmada öğrencilere uygulanan anket 

sonuçlarına göre toplam 352 öğrenciden %27'si öğretmenlerin ders işlerken 

oyunla öğretmeye çalıştığını belirtmiş, 341 öğrenci oyunu en çok sevdikleri 
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ve istekle katıldıkları etkinlikler arasında en başta gelen etkinlik olarak 

seçmişlerdir. Bu araştırmaya göre çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri 

göz önüne alındığında oyun en çok istenen etkinlik olarak belirlenmiştir. 

Altunay (2004), “Oyunla desteklenmiş matematik öğretiminin öğrenci 

erişisine ve kalıcılığa etkisi” konulu, 67 denekli ön test – son test kontrol 

gruplu deneysel çalışmasında, deney grubunda oyunla desteklenmiş ders 

anlatımları yapılmış, kontrol grubunda ise dersler düz anlatımla işlenmiştir. 

Altunay araştırmasının sonucunda oyunla desteklenmiş deney grubunun daha 

başarılı olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Uğurel (2003), "Ortaöğretimde Oyunlar ve Etkinlikler lie Matematik 

Öğretimine ilişkin Öğretmen Adayları ve Öğretmen Görüşleri " isimli 

araştırmasında 50 birinci sınıf öğretmen adayı ve 29 matematik öğretmenine 

anket uygulamıştır. Öğretmen adaylarının yanıtları incelendiginde %90'nının 

oyun ve etkinliklerin yararlarına inandıkları ve kendi işleyecekleri 

matematik derslerinde yer vermek istedikleri, fakat oyun ve etkinlik 

hazırlama ve uygulama konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı 

belirlenmiştir. 

Uğurel'in araştırmasında elde ettiği sonuçlar, bu araştırmanın 

yapılmasına kaynaklık ettigi gibi bu araştırmada uygulanan etkinliklerinde 

oyun ve etkinlik hazırlamada yeterli bilgisi olmayan öğretmenlere ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 

Taşlı (2003), “Đlköğretim Đngilizce Öğretiminde Oyun Tekniğinin 

Erişiye Etkisi” adlı yüksek lisans tezinde ilköğretim 4. sınıf öğrencileri 

üzerinde sayılar, telefon numaraları ve saatler konularının sunumunda 

geleneksel yöntem ile oyun tekniğinin erişiye etkisini incelemiş ve oyun 

tekniğinin erişiyi ve öğrenmede kalıcılığı cisiyet farkı olmaksızın geleneksel 

yönteme göre daha olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 
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Demirdalıç'ın (2003) "Çorum Đl merkezinde okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin oyun etkinliklerini planlama, 

uygulama ve oyuncak seçimi, kullanım becerilerinin incelenmesi" konusunda 

yaptığı araştırmanın evrenini Çorum il merkezinde okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çorum il merkezinde 

bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının sayısının 51 olması nedeniyle bu 

kurumlarda çalışan 95 öğretmenin tamamı araştırmanın örneklemine alınmıştır. 

Araştırmada veriler; araştırmacı tarafından geliştirilen anket formuna 

bağlı kalınarak, örneklem grubuyla karşılıklı görüşme yöntemi ile elde 

edilmiştir. Araştırma sonucunda Çorum il merkezinde okul öncesi eğitim 

kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğrenim düzeyi ve meslekteki 

kıdeminin oyun etkinliklerini planlama, uygulama, değerlendirme ve oyuncak 

seçimi, kullanımı becerileri üzerinde etkili olmadığı saptanmıştır. 

Aynı araştırmada ayrıca öğretmenlerin çocuklara yönelik ilgi köşeleri 

hazırladıkları ancak sanat köşesi ve geçici köşe hazırlamaya gereken 

önemi vermedikleri görülmüştür. Öğretmenlerin genel olarak oyun 

etkinliklerine bir saat süre ayırdıkları, bu süreyi belirlerken çocukların ilgi ve 

gereksinmelerini, günlük etkinlik programına uygunluğunu, planlanan oyunun 

özelliğini dikkate aldıkları saptanmıştır. Öğretmenlerin oyun etkinliklerini 

hali hazırdaki kaynaklardan yararlanarak planladıkları belirlenmiştir. Oyun 

etkinliklerini planlarken oyunla ilgili eğitimsel amaç belirledikleri, oyunlar 

sırasında araç-gereç kullanmayı tercih ettikleri, oyun etkinliklerinde müzik 

çalışmalarına yer verdikleri görülmüştür. Öğretmenlerin sınıflarında 

kullanılmak üzere bazen oyun materyalleri ve oyuncak hazırladıkları, genelde 

oyuncağı satın aldıkları, satın alırken de dikkat edilmesi gereken noktalara 

dikkat ettikleri saptanmıştır. 

Köroğlu ve Yeşildere (2002) "Đlköğretim II. Kademede Matematik 

Konularının Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar" konulu çalışmalarında, 

ilköğretim 7. sınıfta yer alan bazı matematik konularına yönelik oyunlar ve 

senaryolar geliştirmişlerdir. Öğrencilere uygulanan sayı kümeleri konulu ilk 
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etkinliğin hedefi; öğrencilerde sayı kümeleri bilgisini oluşturabilme ve sayı 

kümeleri arasındaki ilişkiyi kavratabilmedir. Sınıfta bulunan 30 öğrenciye 

uygulanan ön testte, öğrencilerden bildikleri sayı kümelerini şematik olarak 

göstermeleri istenmiştir. Öğrencilerden hiçbiri uygun hiyerarşiye sahip şema 

çizememişlerdir. Kâğıtlarının incelenmesi ve yapılan görüşme sonrası 

öğrencilerin yanılgıya düştükleri konular; öğrencilerin bir sayı kümesinin 

hangi sayı kümesini neden kapsadığını kavrayamaması ve rasyonel ve 

irrasyonel sayı kümeleri arasındaki ilişkiyi belirleyememesi olarak 

belirlenmiştir. Konuya ilişkin oyun uygulandıktan sonra yapılan son testte, 

öğrencilerden verilen şemaya uygun olacak biçimde sayı kümelerini 

yerleştirmeleri istenmiştir. Sonuçlara göre öğrencilerin 21'i doğru yanıt 

vermişlerdir. Uygulama sonucu % 70 başarı artışı kaydedilmiştir.  Ön test 

ve son test arasında farklılık olup olmadığı t-testi ile değerlendirilmiş ve 

aralarında 0,01 anlam düzeyinde anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca Köroğlu ve Yeşildere aynı çalışmada Likert tipi bir anketi 

hazırlayarak, farklı sosyo ekonomik düzeydeki okullarda okuyan 193 

öğrenciye uygulamışlardır. Ankete katılan öğrencilerin %86'sı oyun oynamayı 

sevdiklerini bildirmişlerdir. Bu öğrencilerin %84'ü ise arkadaşları ile oyun 

oynamayı sevdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca ankete katılan öğrencilerin %85'i 

"Mantık oyunları oynamayı severim" maddesine olumlu görüş bildirmiştir. 

Ankete katılan öğrencilerin %90'ı "Bilgisayar oyunları oynamayı 

severim" maddesine olumlu görüş bildirmiştir. Ankete katılan 

öğrencilerin %73'ü "Matematiksel oyunlar derse olan ilgimi artırıyor" 

maddesine olumlu görüş bildirmiştir. Ankete katılan öğrencilerin; %77'si 

konu ile ilgili oyun oynamak istediğini, %78'i oyunlarla matematik 

öğrenmenin zevkli olduğunu, %71'i ise içinde oyun olursa matematik dersini 

daha çok seveceğini belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %13'ü 

derslerinde sıkça matematiksel oyunlar oynadıklarını belirtmişlerdir. %11'i 

ise ara sıra derslerde matematiksel oyunlar oynadıklarını belirtmişlerdir. 
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Ankete katılan öğrencilerin %18'i matematik ile ilgili sıkça bilgisayar oyun 

CD' si oynadığını belirtmiştir. %17'si ise ara sıra matematik ile ilgili bilgisayar 

oyun CD' si oynadığını belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %44'ü 

matematiği günlük hayatta sıkça kullandığını belirtmiştir. %27'si ise zaman 

zaman kullandığını belirtmiştir. Yapılan araştırma sonucu öğrencilerin 

çoğunluğu tarafından oyunlarla öğretime sıcak bakıldığı tespit edilmiştir 

(Köroğlu ve Yeşildere, 2002:2-3). 

Bangir (1997), sınıf içi iletişimi kolaylaştırıcı ve engelleyici öğretmen 

ve öğrenci davramşları, görüşleri ve önerileri irdelemiştir. Araştırma değişik 

sosyo-kültürel çevrelerde bulunan 10 Kız Meslek Lisesi arasından seçilen 5 

okulda çalışan 20 resim öğretmeni ve 100 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Veriler gözlem ve anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin 

analizinden, öğretmenlerin sınıf içi iletişimi düzenlemede öğretim teknikleri ve 

öğretim araçlarının etkili biçimde kullanamadıkları ortaya çıkmış, 

öğrencilerinde sınıf içi etkinliklere yeterince katılmadıkları anlaşılmıştır. 

Bangir'in araştırmasında elde ettiği sonuçlar doğrultusunda bu 

araştırmada; öğretmenin, öğretim yöntemi olarak seçilen drama yönteminin 

uygulanması sırasında iletişim becerilerine gereken önemi vermesine ve 

drama yöntemini etkili bir biçimde kullanabilmesine önem verilmiştir. 

Pehlivan'ın (1997) "Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal 

Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi" konulu araştırmasında, 

geleneksel öğretim, örnek olay yoluyla öğretim ve oyun yoluyla öğretimin 

yapıldığı üç grup üzerinde çalışılmıştır. Deney grubuna "Vatan ve Millet" 

konusu kart oyunları, drama ve rol yapma ile oyunlaştırılarak işlenmiştir. 

Araştırma bulgularına göre toplam erişi, bilgi düzeyi erişisi ve kavrama 

düzeyi erişisinde oyun grubu ile geleneksel öğretimin yapıldığı grup 

arasında oyun grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu araştırmanın 

sonucu oyunla öğretimin geleneksel öğretimden daha etkili olduğunu ortaya 



 34 

koymaktadır. Araştırma sonucunda kavramların öğretimi ile ilkelerin 

öğretiminde oyun yoluyla öğretimden yararlanılması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Ercanlı'nın (1997) "Đlköğretim Okullarının 4. Sınıflarında Dünyamız 

ve Gökyüzü Ünitesinin Öğretilmesinde Oyun ve Modellerin Başarıya Etkisi" 

konulu araştırmasında oyun ve modellerle, Fen Bilgisi dersinin işlenmesinin 

başarıyı artırıp artırmadığını göstermek amaçlanmıştır. Bu araştırma iki 

sınıftan oluşan 69 denekle yapılmıştır. Araştırmada anket yöntemi, "t" testi ve 

varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada oyunla ders anlatımının başarıyı 

olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Karabacak'ın (1996) "Sosyal Bilgiler Dersi'nde Eğitsel Oyunlar'ın 

Öğrencilerin Erişi Düzeyine Etkileri" adlı araştırmasında eğitsel 

oyunların kullanıldığı bir deney grubu ve kullanılmadığı bir kontrol 

grubu üzerinde çalışılmıştır. Araştırmada denel işlem olan eğitsel oyunlar, 

Sosyal Bilgiler dersi Yurdumuzun Bölgeleri ünitesi, Karadeniz Bölgesi konusu 

işlenirken deney grubuna uygulanmıştır. Kontrol grubunda da aynı konu 

benzer biçimde işlenmesine karşın eğitsel oyunlara yer verilmemiştir. 

Araştırmanın denencelerini test edebilmek için, eğitsel oyunların kullanıldığı 

grup ile kullanılmadığı gruptaki öğrencilerin toplam erişi, bilgi ve kavrama 

düzeyinde, öntest ve sontestten aldıkları puan erişileri hesaplanmış, bu puan 

farkları dikkate alınarak her iki grup için aritmetik ortalama ve standart 

sapmalar bulunmuştur. Deney ve kontrol gruplarının erişi puanlar 

ortalamaları t-testi ile bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda eğitsel 

oyunların kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin toplam erişi, bilgi düzeyi ve 

kavrama düzeyi erişileri ortalamaları ile eğitsel oyun kullanılmayan kontrol 

grubu öğrencilerinin toplam erişi, bilgi düzeyi ve kavrama düzeyi erişileri 

ortalamaları arasında anlaml bir fark bulunmuştur; bu fark deney grubu lehine 

çıkmıştır. 
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Ömeroğlu (1990) "Anaokuluna Giden 5-6 Yaşındaki çocukların Sözel 

Yaratıcılıklarının Gelişimine Yaratıcı Drama Eğitiminin Etkisi" başlıklı 

araştırması sonucunda yaratıcılık yeteneğinin kişide doguştan varolduğu, 

uygun çevre koşullarında ve ortamda eğitimle geliştiği ve günümüzde önemli 

bir eğitim modeli olan yaratıcı dramanın çocukların yaratıcılık yeteneklerinin 

gelişmesinde uygun bir araç olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. 

Çevik (1988) "Dramatizasyonun Çocuk ve Oyuncu Eğitimindeki 

Yontemsel Kullanımı " içerikli kaynak taramasına dayalı araştırmasının, 

dramatizasyonun çocuk ve oyuncu eğitiminde kullanılması gerekliliği 

üstünde durmuştur. 

Üstündağ (1988) "Dramatizasyon Ağırlıklı Yöntemin Etkililiği" başlıklı 

araştırmasında ilkokulda kullanılan dramatizasyon ağırlıklı yöntemin, takrir 

yöntemine göre daha çok etkili oldugunu savunmuştur. Araştırma ilköğretim 

2.sınıfa giden 84 çocuk üzerinde yapılmıştır. Bunun için "Çevremizde 

Sonbahar" adlı ünite ele alınmış, deney grubundaki çocuklara bu unite 

dramatizasyon ağırlıklı yöntemle, kontrol grubundaki çocuklara ise ise takrir 

yöntemi ile öğretilmiştir. Çocukların konuyla ilgili bilgilerini ölçmek 

amacıyla ön test ve son test olmak üzere yazılı sınav uygulanmıştır. Sonuç 

olarak dramatizasyon ağırlıklı yöntemin, takrir ağırlıklı yönteme göre daha 

etkin olduğu ortaya çıkmıştır. 

1.2.2. Yurtdışında Yapılan Araştırmalar 

Seo (2003), okul öncesi bir sınıfta oyun oynayan çocukları izlemeye 

başlamıştır. Bu sınıftaki öğrenci aileleri dar ve orta gelire sahiptir. Yazar, 

çocukların oyun materyalleri ve akranlarıyla etkileşimlerinin nasıl olduğu 

konusunda gözlem yapmıştır. Gözlemde, öğretmenin çocuklardan 

oyunda yapmalarını beklediği şekillerle çocukların yaptıklarının çok farklı 

olduğunu, öğrencilerin oynarlarken değişik fikirler ürettiklerini ve 

arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduklarını fark etmiştir. Çocuklar başka 
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arkadaşlarının yaptığı şekillerden etkilenmişler, onlar da anı şeyleri 

yapmışlardır. Yazar çocukların, oyun sırasında, kıyaslama, tahmin, simetri 

ve uzamsal ilişkileri içeren birçok matematiksel fikirleri incelediklerini 

bulmuştur. Böylece, yazar çocuklara matematiği öğretmede bir araç olarak 

oyunun kullanımının, çocukların çeşitli durumlar keşfetmelerini sağladığını, 

oyunu etkili bir şekilde kullanmak için, öğretmenlerin matematiğin ne 

olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, öğretmenin oyun sırasında 

çocuğun matematiksel fikirleri keşfetmesini de sağlaması gerektiğini 

belirtmiştir. 

Kamii (2003), "Sorry!" adlı oyunu birinci sınıf öğrencilerine 

uygulamıştır. Japonya'da beş-altı yaş grubu çocukları eğiten 12 eğitimciden 

oluşan bir grup "Sorry!" oyununu anaokulu öğrencileri seviyesine uygun 

olarak değiştirerek hazırlamışlardır. Eğitimciler bu değişikliklerden sonra 

oyunu oynayan öğrencileri izleyerek ve tekrar değişiklikler yaparak bunu sınıf 

ortamında test etmişlerdir. Daha sonra öğrencilerin oyunları gözlenmiş, 

mevcut olasılıklardan hangilerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Deney 

sonunda, 7 anaokulu öğrencisinin birbiriyle alakalı bir çok ilişki 

geliştirebildikleri gözlenmiştir. Özet olarak, eğitimciler, oyunun 

matematiksel zorlukları azaltarak, öğrencilerin kurabileceği diğer mantıksal-

matematiksel ilişkileri arttırdığını bulmuşlardır. Ayrıca eğitimcilerin 

öğrencilerin bu yeteneklerini güdüleyebileceği ve böylece öğrencilerin ileride 

cebir ve geometriye yardımcı olacak matematiksel bilgileri daha kolay 

edinebilecekleri sonucuna varılmıştır. 

Shi (2003), araştırmasında matematiksel kavramların öğretiminde ilginç 

bir örnek olarak voleybol oyununun kullanılabileceğini önermiştir. Voleybol 

oyunlarının kuralları ile (takım sayısı, kazanma kuralları v.b) eşitlik 

çözümleri, olasılık, fonksiyonlar ve ters fonksiyonlar konularının 

anlatılabileceği örneklerle gösterilmiştir. Bu etkinlikler, öğrencilerin 

konuyu gerçek hayatla ilişkilendirmelerine, matematiğe olan ilgilerinin 
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artmasına ve matematiksel kavramları daha iyi anlamalarına, öğrencilerin 

matematiksel düşünmelerini ve problem çözme becerilerinin gelişmesine 

yardımcı olmuşlardır. 

Carroll (1996), "Reform Temelli Matematik Programının Uygulandığı 

Öğrencilerin Zihinsel Hesaplamaları" isimli bir çalışma yapmıştır. Zihinsel 

hesaplama gücü zayıf olan ve sayı kavramı ve matematiksel işlemlerde 

yetersiz öğrenciler yetiştirdiği söylenen geleneksel okul öğretimi ile beş yıl 

boyunca reform temelli matematik programı uygulanan 5.sınıf öğrencilerine 

zihinsel hesaplamayla ilgili test ve anket uygulanmıştır. Reform Temelli 

Program öğrencilere belli algoritmalan öğretmek yerine kendi 

algoritmalarıni keşfetmelerine olanak sağlar. Bu programla öğrenciler grup 

çalışmaları ve sınıf tartışmalarıytla farklı çözümleri paylaşmaya 

cesaretlendirilir. Öğrencilerin derslerde somut araçları kullanmaları 

sağlanmıştır. Böyle bir öğretimin öğrencilerin başarıları üzerinde olumlu 

etkileri olduğu ortaya konmuştur. 

1.3.  ARAŞTIRMA�I� AMACI ve Ö�EMĐ 

Đlköğretim öğrencilerinin bilişsel özellikleri göz önüne 

alındığında, çocukların dikkat sürelerinin kısa olduğu ve soyut kavramları 

algılamalarının zor olduğu görülmektedir. Bu nedenle oyunlarla öğrencilerin 

dikkatlerinin öğretilmek istenen konuya çekileceği ve konuların özellikle 

soyut olan matematik dersinin konularının somutlaşacağı ve öğrencilerin 

aktif katılımıyla öğretileceği düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı oyunla geometri öğretiminin öğrenci erişisine 

nasıl etki yaptığını ortaya koymaktır.  

Eğitim tarihi boyunca öğretme işlemi için birçok yöntem 

geliştirilmiştir. Öğretim yöntemleriyle belirli öğretme tekniklerinin ve 

araçlarının kullanılarak öğretmen ve öğrenci etkinliklerinin bir plana göre 

düzenlenmesi ve yürütülmesi amaçlanır (Fidan, 1996). Bu yöntem ve 
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teknikler sürekli geliştirilerek çocuklara sunulmaktadır. Eğitim-öğretim 

faaliyetlerin düzenlenmesinde kullanılan tekniklerden birisi de oyundur. 

Đlköğretim I. Devre öğrencileri somut işlemler dönemi ile soyut 

işlemler dönemine geçiş aşamasındadırlar. Matematik de soyut kavramlardan 

oluşan bir bilim dalıdır. Matematiğin konusu soyuttur, bu nedenle matematik 

somut nesnelerle simgeleştirilerek somutlaştırılmalıdır. Çocuklar için 

soyut kavramların somutlaştırılması, öğrenmenin kalıcı olmasının sağlanması 

açısından oyunlar en iyi araçtır. 

Öğretimde amaç beş duyu organını etkin hale getirmektir. Bu bütün 

disiplinlerin öğretimi için geçerlidir. Matematik öğretiminde de beş duyuyu 

aktif hale getirmenin yollarından birisi oyunların kullanılmasıdır. 

Oyun, çocukların zevkle katıldığı, sonucu düşünülmeden eğlenmek 

amacıyla yapılan etkinliklerdir. Oyunlar kullanılarak öğretilmek istenen 

konuların öğrencilerin aktif katılımıyla öğretileceği düşünülmektedir. 

Oyunun, ilköğretim öğrencileri için soyut olan geometri dersini 

somutlaştırabileceği, öğrencilerin dikkatini çekebileceği problem durumunda 

ifade edilmişti. Bu araştırma, oyunlarla geometri öğretiminin sonuçlarını 

ortaya koymayı amaçlaması açısından önemlidir. Bu araştırma ile ilköğretim 

5. Sınıf matematik dersi geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin 

öğrenci erişilerine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

1.4.  PROBLEM CÜMLESĐ 

Đlköğretim 5. Sınıf matematik dersi geometri konularının verilmesinde 

oyun yönteminin öğrenci erişilerine etkisi var mıdır? 

1.5.  ALT PROBLEMLER 

1. Deney ve Kontrol grubunun öntest sonuçları arasında anlamlı 

farklılık var mıdır?  
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2. Deney grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı 

farklılık var mıdır?  

3. Kontrol grubunun öntest ve sontest puanları arasında anlamlı 

farklılık var mıdır?  

4. Deney ve kontrol grubunun erişi puanları arasında anlamlı 

farklılık var mıdır? 

5. Oyun yöntemi deney grubu öğrencilerinin geometri dersine karşı 

tutumlarını etkilemiş midir? 

1.6. SAYILTILAR 

1. Kontrol altına alınamayan değişkenler, deney ve kontrol gruplarını 

eşit oranda etkilemektedir. 

2. Öğrencilerin ölçme araçlarına verdikleri cevaplar gerçeği 

yansıtmaktadır. 

3. Deney grubuna uygulanacak olan oyun yöntemi; öğrencilerin olgunluk 

ve hazırlık düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde tutularak, öğrenilmesi 

gereken konuların planlanması ve işlenmesine etkin olarak katılabilmelerini 

sağlar niteliktedir. 

1.7.  KAPSAM VE SI�IRLILIKLAR 

1. Araştırma evreni; Konya Özel Meram A. Aymaz Đlköğretim Okulu'nun 

5. sınıf öğrencileriyle, 

2.  Araştırma 2007–2008 eğitim - öğretim yılı II. yarıyılı ile, 

3. Araştırma Đlköğretim 5. sınıf Matematik Dersi Geometri konuları ile, 

4. Oyunla öğretim yönteminin erişileri ile sınırlıdır. 
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1.8.  TA�IMLAR 

Oyun: Đnsanların; günlük uğraşlarının dışında kalan zamanda, belirli 

bir amaca yönelik olarak   (eğlence,   eğitim,   sağlık gibi)   fiziksel ve zihinsel 

yeteneklerle,   sınırlandırılmış yer ve zaman içerisinde,  kendine özgü 

kurallarla yapılan,   gönüllü katılım yoluyla grup oluşturulan,   sosyal uyum ve 

duygusal olgunluğu geliştiren, yetenek, zekâ, dikkat, beceri ve rastlantıya 

dayanan, katılanları ve çoğunlukla izleyicileri de etkisi altında tutan, 

gerilim duygusunun eşlik ettiği, sonuçta maddi çıkar sağlamayan, bireye 

zevk veren etkinliklerdir (Hazar, 1996). 

Oyunla Öğretim Yöntemi: Oyunun alıştırma, tekrar ve kalıcılık 

çalışmalarında kullanılmasıyla öğrencinin belli hedeflere ulaşana dek oyun 

yardımıyla yönlendirilmesini amaçlayan öğretim. 

Geleneksel Öğretim: Ünite ve konuları, hedefleri belirlenmiş, eğitim 

ve sınama durumlarını öğretmenlerin kendi yetişme tarzı ile belirledikleri, 

çoğunlukla düz anlatıma dayalı öğretim (Altun, 1992). 

�esi Var Oyunu: Bir nesnenin özelliklerini grup üyelerine sorarak 

aldığı cevaplarla o nesnenin ne olduğunu bulmayı amaçlayan bir oyundur. 

Dart Oyunu: Dart hedef tahtasına ok atarak hedefi orta noktasından 

vurmayı amaçlayan oyundur.  

 Hulahoop (çember) Oyunu: Çemberi belde çevirerek oynanan müzikli 

bir oyundur. 

 Göster Kendini Oyunu: Bu araştırmada “öğrencilerden verilen 

hedefleri gerçeklerştirmeleri istenerek oynanan, öğrencinin el ve zihin 

becerilerine dayalı bir oyun” anlamında kullanulmıştır. 

 Yap-Boz Oyunu: Parçaları birleştirerek geometrik şekil ve cisimleri 

elde etmeyi amaçlayan bir oyundur. 
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 Bilgisayar Destekli Oyun: Bu çalışmada “bilgisayar desteği ile 

oynanan boyama, çizim ve tahmin oyunları” anlamında kullanılmıştır. 

 Seç Bakalım Oyunu: Karışık olarak verilen geometrik cisim ve şekilleri 

ayırarak sınıflandırmayı amaçlayan bir oyundur. 

Erişi: Konuların öğretimine başlamadan önce gerçekleşmesi düşünülen 

kazanımlarla, öğrencilere uygulanan farklı öğretim yöntemleri sonucunda 

ölçülen başarı farkı (Tural,2005). 

Geometri Öğretimi: Matematiğin; nokta, doğru, düzlem, düzlemsel 

şekiller, uzay, uzaysal şekiller ve bunlar arasındaki ilişkilerle geometrik 

şekillerin uzunluk, açı, kenar ve köşegen özelliklerini konu edinen dalıdır 

(Baykul, 2001). 
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ĐKĐ�CĐ BÖLÜM 

YÖ�TEM 

Bu bölümde yöntem, denekler, araştırmada uygulanan deneysel işlem, 

veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatiksel 

teknikler açıklanmıştır. 

 2.1. YÖ�TEM 

Bu araştırmada, öğretimde oyun yöntemi uygulanmış sınıf ile oyun 

yöntemi uygulanmamış sınıfın öğrenci erişilerini ortaya koymak amacıyla 

öntest – sontest kontrol gruplu deneysel yöntem kullanılmıştır.  

Tablo 2.1 Deneysel Desenin Oluşturulması 

Gruplar Öntest Deneysel Đşlem Sontest 

G T 1 Oyun T 2 

K T 1 Geleneksel yöntem T 2 

Araştırmada G deney grubu; K kontrol grubunu temsil etmektedir. Her 

iki gruba da deneysel işlemden önce öntest uygulanmıştır. Öntest olarak 

deneklere erişi testi uygulanmıştır. Yukarıdaki tabloya göre deneklere 

uygulanan testler şöyledir:  

 T 1                 Erişi belirleme öntesti 

 T 2                 Erişi belirleme sontesti 

Aynı testler deneysel işlemden sonra deney ve kontrol grubuna sontest 

olarak uygulanmıştır. 

 2.2. DE�EKLER 

Bu araştırmaya 2007 – 2008 Öğretim Yılı bahar döneminde Konya 

Meram Abdullah Aymaz Đlköğretim Okulu 5-A ve 5-B sınıflarında okuyan 41 
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öğrenci katılmıştır. Bu sınıflarda okuyan 41 öğrenci de öntesti ve sontesti 

almıştır. Değerlendirmeye alınan öğrencilerin dağılımı aşağıdaki gibidir:   

Tablo 2.2 Deneklerin Dağılımı 

 

Araştırmanın deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi için adı geçen 

okulda bulunan dört tane 5.sınıfın ünite tarama testi sonuçları incelenmiştir. 

Sınıfların ünite sınav sonucu ortalamaları şu şekildedir:  

5/A sınıfı net ortalaması: 62,8 

5/B sınıfı net ortalaması: 62,5 

5/C sınıfı net ortalaması: 59,7 

5/D sınıfı net ortalaması: 60,4 

Ünite tarama sonuçlarına göre, yapılan değerlendirmede birbirine en 

yakın ortalamaları tutturan A ve B şubeleri seçilmiştir. Bu iki şubenin denklik 

durumu öntest sonucu ile teyit edilmiştir. Diğer iki şube (C-D) araştırmada 

değerlendirilmemiştir. Çekilen kurada 5-A sınıfı deney grubu;    5-B sınıfı 

kontrol grubu olarak belirlenmiştir. 

 2.3. DE�EL ĐŞLEM 

Araştırmada yapılan tüm işlemler aşağıda verilmiştir: 

1. Araştırmaya başlamadan önce öğrencilere kendileri ile bir çalışma 

yapılacağı ve derse devam konularının önemi açıklanmıştır. Kendilerinin en 

Gruplar �(erişi öntesti alan) �(erişi sontesti alan) 

DENEY 21 21 

KONTROL 20 20 

TOPLAM 41 41 
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iyi nasıl öğreniyorlarsa o yöntemlerle derse katılmaları söylenmiştir. Ön 

yargıları önlemek ve öğretim ortamının olumlu ya da olumsuz 

etkilenmemesini için deney ve kontrol gruplarına farklı yöntemler 

uygulanacağı belirtilmemiştir. 

2. Öğrenciler, uygulama süresince düzenli olarak okula gelmeleri 

hususunda uyarılmıştır. Öğrencilere uygulanan deneysel işlemlerin sağlıklı bir 

şekilde yürüyüp yürümediği diğer beşinci sınıf öğretmenleriyle haftada bir 

yapılan zümre toplantılarıyla ayrıca takip edilmiştir.  

3. Đlköğretim 5.sınıf matematik dersi geometri konuları ile ilgili 

kazanımlar ve bu kazanımlarla iligili soru dağılımını gösteren bir belirtke 

tablosu hazırlanmıştır (EK-1). 

4. Belirlenen kazanımların verilmesinde yararlanılacak oyunlar 

belirlenmiş (EK-2), bu oyunların uygulanmasında kullanılacak her türlü 

materyal, araç-gereçler tespit edilmiş, araştırmacı tarafından tasarlanmış, 

üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

5. Araştırmacı, deney grubunda uygulayacağı oyun yöntemini, kendi 

geliştirdiği günlük planlarla sürdürmüştür (EK-6, EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, 

EK-11). Kontrol grubuna ise geleneksel yöntemle ders işlenmiştir. Kontrol 

grubuna ders veren öğretmen ile her gün düzenli olarak görüşülerek konuların 

işlenişi ile ilgili zaman sıkıntısı olup olmadığı takip edilmiştir.  

6. Erişi testi, öntest ve sontest şeklinde, deneysel işlemin başında ve 

sonunda, öğrencilere iki kez uygulanmıştır. 

7. Deneysel çalışmalar 3 Mart – 2 Mayıs tarihleri arasında sekiz hafta 

süreyle devam etmiştir.  Bu süre içerisinde çokgenler, örüntü ve süslemeler, 

çember, geometrik cisimler, düzlem ve simetri olarak sıralanan tüm alt 

öğrenme alanlarıyla ilgili kazanımları gerçekleştireceği düşünülen oyunlara 

yer verilmiştir. Bu oyunlar: 

a. Belirtke tablosundaki çokgenler, geometrik cisimler, örüntü ve 
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süslemeler alt öğrenme alanları ile ilgili sınıf 4 gruba ayrılmış, 

21 olan sınıf mevcudundaki yarışmacı sayısını dengelemek için 

gönüllü olan bir öğrenci hakem seçilmişir. Gruplarda bulunan 

öğrenciler sırayla diğer grubun yarışmacılarıyla yarışmıştır. Bu 

aşamada seç bakalım oyunu, yap-boz oyunu, göster kendini 

oyunu oynanmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli tahmin etme ve 

açı bulma oyunu, nesi var oyunları oynanmıştır.   

b. Belirtke tablosundaki çember alt öğrenme alanı ile ilgili oklama 

(dart) oyunu, müzik eşliğinde belde halka çevirme oyunu 

oynanmıştır. Bu oyunlarda öğrenciler bireysel olarak 

yarışmışlardır. 

c. Belirtke tablosundaki düzlem ve simetri alt öğrenme alanları ile 

ilgili göster kendini oyunu oynanmıştır. 

8. Ünite bitiminde değerlendirme çalışması olarak iki gruba da erişi testi 

son test olarak uygulanmıştır. 

 1.4. ARAŞTIRMADA KULLA�ILA� ÖLÇME ARAÇLARI  

Bu araştırmayla ilgili verilerin toplanması aşamasında öntest – sontest 

farkı erişi olarak alınmış ve erişinin belirlenmesi için erişi testi geliştirilmiştir.  

 1.4.1. Erişi Testi  

Erişi testinin hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması sürecinde göz 

önünde bulundurulan ilkeler ve yapılan işlemler şunlardır:  

1. Đlköğretim 5.sınıf matematik dersi geometri konuları ile ilgili 

kazanımlar ve alt öğrenme alanları ile ilişkileri (EK-1)’de gösterildiği gibi 

listelenmiştir.  

2. Kazanımların her birinin erişi göstergesi olup olamadığı, gözlenebilir 

veya ölçülebilir olup olmadığı, alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 

yeniden gözden geçirilerek, her bir kazanımla ilgili ön deneme testine (EK-3) 

son şekli verilmiştir.    
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3. Đlköğretim 5.sınıf matematik dersi geometri konuları ile ilgili 

kazanımlara ilişkin erişilerden listelenenlerin, çoktan seçmeli sorularla 

ölçülebilir nitelikte olanları belirlenmiştir. Bu soruların kazanımlara göre 

dağılımı belirtke tablosunda gösterilmiştir.   

4. Ölçülmesine karar verilen kazanımların yoklanabilmesi için 22 adet 

çoktan seçmeli soru seçilerek ön–test formu (EK-4) ve cevap anahtarı 

oluşturulmuştur (EK-5). 

5. Seçilen sorular araştırmaya dâhil olmayan diğer iki 5.sınıf şubesine 

(47 öğrenciye) uygulanmıştır.  Hazırlanan test planı uyarınca cevap 

kâğıtlarına işaretlenen her doğru cevap (1), yanlış cevap ise (0) olarak 

kodlanmıştır. Ön denemeden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış 

ve Excel 7.0 programına girilmiştir. Yapılan istatistiksel çözümlemeler 

sonucunda, tek tek madde analizleri yapılmıştır. Madde analizleri sonucu 

madde güçlüğü (PJ)  0,40 il 0,60 ve ayırıcılık gücü katsayısı (rpb) 0,30’un 

üzerinde olan 22 soru uzmanların görüş, eleştiri ve önerileri doğrultusunda 

seçilerek, kazanımları tam olarak ölçmeyen, geçerliği olmayan sorular ön–

deneme testinden çıkarılmış ve toplam 30 sorudan 8 tanesi testten çıkarılarak 

22 soruluk standart erişi testi oluşturulmuştur. Deneme testinde, her kazanım 

için en az iki soru bulundurularak ve uzman görüşleri alınarak kapsam 

geçerliği yükseltilmeye çalışılmıştır. Bazı sorular birden fazla kazanımla ilgili 

erişiyi ölçtüğünden belirtke tablosunda sorunun hangi kazanımları ölçtüğü 

belirtilmiştir. Ön–test formundaki test maddelerinin hangi kazanımı yokladığı 

ve ölçülmek istenen kazanımları tam olarak yoklayıp yoklamadığı uzman 

görüşüne başvurularak geçerlik çalışması yapılmıştır. Hazılanan testin daha 

sonra Cronbach Alfa güvenirliği hesaplanmıştır. 47 kişiden oluşan başka bir 

grup öğrenciye yapılan uygulama sonucu üzerinde güvenirlik katsayısı 

hesaplanmış ve 0,72 bulunmuştur. 
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 1.4.2. Testin Uygulanması ve Değerlendirilmesi 

Oluşturulan erişi testi 2007–2008 eğitim öğretim yılı II. döneminde 

Konya Özel Meram Abdullah Aymaz Đlköğretim Okulu’nda okuyan 5-A ve 

5-B sınıfında okuyan 41 (21 – 20) tane 5.sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Bir 

ders saati süren erişi testi uygulaması için ayrılan süre yeterli görülmüştür. 

Deney ve kontrol gruplarında bulunan tüm öğrenciler öntest ve sontestin her 

ikisini de almışlardır.  

 Deneme testinin uygulanması sürecinde testin güvenirliğini 

düşürebilecek etkiler kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. Uygulamada 

öğrencilerin sırada tek oturmasına ve her sınıfta bir gözetmen bulunmasına 

dikkat edilmesinin yanında araştırmacı tarafından denetlenmesine de dikkat 

edilmiştir.  

Hazırlanan test planı uyarınca cevap kâğıtlarına işaretlenen her doğru 

cevap (1), yanlış cevap ise (0) olarak kodlanmıştır. Elde edilen veriler 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve Excel 7.0 programına girilmiştir.  

1.4.3. Kullanılan Đstatiksel Teknikler 

Araştırmada verilen çözümlenmesi amacıyla istatiksel teknikler olarak; 

frekans, yüzdelik ortalama, standart sapma ve t testi kullanılmıştır. Araştırma 

sürecinde yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamında 

SPSS 10.0 programında yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

ÜÇÜ�CÜ BÖLÜM 

BULGULAR 

3.1. BULGULAR  

Bu bölümde, ölçme araçları ile toplanan veriler, uygun istatistiksel 

teknikler kullanılarak analiz edilmiş, bulgular tablo haline getirilerek 

açıklanmıştır. 

 3.1.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Erişi Öntest Sonuçları  

Oyun yöntemi ve geleneksel öğretimle ders işlenen grupların öntest 

puanları Tablo 3.1’de sunulmuştur. 

Tablo 3.1 Grupların Öntest Puanları 

Gruplar N Ort. S t p 

Deney Grubu 21 11,62 2,376 

Kontrol Grubu 20 10,55 3,348 
1,184 0,244 

(p>0,05) 

Tablo 3.1’de deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin öntest 

sonuçlarına ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Toplam öntest puanlarında deney 

grubunun ortalaması 11,62 standart sapması 2,376; kontrol grubunun 

ortalaması 10,55 standart sapması 3,348 bulunmuştur. Öntest sonuçlarına 

bakıldığında deney ve kontrol gruplarının hesaplanan “t” değerleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur.  

 3.1.2. Deney Grubunun Öntest ve Sontest Puanları 

Oyun yöntemi ile ders işlenen deney grubunun öntest ve sontest 

sonuçları Tablo 3.2’de sunulmuştur. 
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Tablo 3.2 Deney Grubunun Öntest ve Sontest Puanları 

Deney Grubu Ort. S t p 

Öntest 11,62 2,376 

Sontest 19,81 2,159 
-24,9 0,000 

 

 Tablo 3.2’de deney grubunun öntest ve sontest puanları 

görülmektedir. Deney grubunun öntest ortalaması 11,62 standart sapması 

2,376; sontest ortalması 19,81 standart sapması 2,159 bulunmuştur. Deney 

grubunun öntest ve sontest sonuçlarına göre hesaplanan t değerleri arasında 

anlamlı bir fark görülmektedir. Bu farkın oyun yönteminden kaynakalandığını 

söyleyebilmek için kontrol grubunun t değerleri ile karşılaştırmak 

gerekmektedir. 

 3.1.3. Kontrol Grubunun Öntest ve Sontest Puanları  

Geleneksel yöntem ile ders işlenen kontrol grubunun öntest ve sontest 

sonuçları Tablo 3.3’ te sunulmuştur. 

Tablo 3.3 Kontrol Grubunun Öntest ve Sontest Puanları 

Kontrol Grubu  Ort. S t p 

Öntest 10,55 3,348 

Sontest 16,85 4,891 
-11,1 0,000 

  

 Tablo 3.3’ te kontrol grubunun öntest ve sontest puanları 

görülmektedir. Kontrol grubunun öntest ortalaması 10,55 standart sapması 

3,348; sontest ortalması 16,85 standart sapması 4,891 bulunmuştur. Kontrol 

grubunun öntest ve sontest sonuçlarına göre hesaplanan t değerleri arasında 

anlamlı bir fark görülmektedir.  
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3.1.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Erişi Ortalamarı 

Bu araştırmanın denencesi “Deney grubunda uygulanan oyun yöntemi, 

kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretime göre öğrenci erişisi 

üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır.” önermesini içermekteydi. Bu 

yargının doğruluğunu test etmek için araştırma kapsamındaki deney ve 

kontrol gruplarının erişi puanları arasında t testi değeri hesaplanmıştır. 

Öğrencilere son test uygulanmış ve bu test ile ön test puanları arasındaki 

farkı her öğrenci için erişi puanı olarak kabul edilmiştir.  

Tablo 3.4 Erişi Testi Sonuçları 

Grup Öntest Sontest Erişi 

Ortalama 

s t P 

Deney 11,62 19,81 8,19 1,504 

Kontrol 10,55 16,85 6,30 2,536 

2,92 0.006 

  

 Tablo 3.4’ te deney ve kontrol gruplarının erişi puanları dağılımı 

verilmiştir. Oyun yönteminin kullanıldığı grubun erişi puan ortalaması 8,19 ve 

standart sapması 1,504; geleneksel yöntemin kullanıldığı erişi puan ortalaması 

6,30 ve standart sapması 2,536 bulunmuştur. Đki grubun puanları arasındaki 

karşılaştırmalar sonucu 2.92 t değeri hesaplanmıştır. 

 Bu sonuca göre deney ve kontrol grupları arasında 0.05 manidarlık 

düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Grupların ortalamalarına bakıldığında 

deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundakilere kıyasla daha yüksek bir 

erişi elde ettiği görülmüştür. Uygulanan deneysel yöntem deney grubu lehine 

anlamlı bir farklılık oluşturmuştur. 
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 Bu verilere göre oyun yöntemi ile konuları öğrenen öğrencilerin 

geleneksel yöntemle öğrenen öğrencilere kıyasla geometri kazanımlarını daha 

yüksek oranda kazandıkları görülmüştür. Bir başka deyişle oyun yöntemi 

öğrenci erişisini manidar düzeyde artırmaktadır. 

3.1.5. Oyun Yönteminin Öğrenci Tutumuna Etkileri 

 Araştırmacı araştırmaya başlamadan önce oyun yönteminin fazla vakit 

alacağını dolayısıyla konuları yetiştiremeyeceğini düşünmüştür. Ancak ders 

öncesinde planlanmış oyunların uygulanmasında zaman sıkıntısı yaşanmadığı 

gözlenmiştir. 

 Derse katılmakta isteksiz ve özgüveni eksik olan öğrencilerin oyun 

yöntemi sayesinde daha istekli oldukları ve başarabileceklerine inandıkları 

gözlenmiştir. Özellikle matematik dersine karşı olumsuz tutumu olan 

öğrencilerin tutumlarında olumlu yönde gelişmeler gözlemlenmiştir. Bazı 

öğrenciler matematiği bu kadar kolay anlayabileceklerini düşünmediklerini 

ifade etmişlerdir. 

 Araştırmacı deneklerin oyun çağında olduklarını göz önünde 

bulundurarak diğer bazı ders etkinliklerini de oyun formatında vermeyi 

denemiştir. Bu uygulama araştırmacının çok dikkatini çekmiştir. Öğrencilerin 

özellikle matematik dersinde oyun oynanacak olması çok ilgilerini çekmiş ve 

öğrencilerde meydana getirdiği rahatlamanın vurgulanması gerekli 

görülmüştür. Normalde oyun olmayan etkinlikleri, öğrencilerin yaş grubu 

itibariyle oyun olarak algılaması ve bu sayede öğrencilerde derse katılım, 

paylaşma, yardımlaşma gibi birçok kazanımın sağlandığı gözlemlenmiştir.  

 Dikkat çekici diğer bir durum öğrenci tutumlarında gözlemlenmiştir. 

Araştıma öncesinde matematik dersi başladığında bazı öğrencilerde görülen 

durağanlığın denel işlemler devam ettiği sürede yerini heyecana, katılıma 

bırakmış olması önemli bir gözlem olarak ifade edilmelidir. 
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DÖRDÜ�CÜ BÖLÜM 

TARTIŞMA VE YORUM 

 4.1. YORUM 

 Araştırmanın denencesi “Deney grubunda uygulanan oyun yöntemi, 

kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretime göre öğrenci erişisi 

üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır.” şeklindedir. Bu araştırmada 

uygulanan denel işlemlerin öğrenci erişileri üzerinde anlamlı bir etki yaptığı 

gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre istatiksel olarak daha yüksek erişiyi 

öğretimde oyun yöntemi uygulanan deney grubu öğrencileri elde etmiştir. 

Geleneksel öğretim yöntemlerinin kullanıldığı grup öğrencilerinde öğrenme 

gerçekleşmekle birlikte, oyun yönteminin kullanıldığı grubup erişileri 

düzeyinde olamamıştır. 

 Araştırmada uygulanan deneysel işlemin deney grubu lehine anlamlı 

fark yarattığı tablo 3.4’ te görülmektedir. Erişi testinden elde edilen erişi 

ortalamaları kontrol grubunda 6.30 iken deney grubunda 8.19’dur. Bu 

sonuçlara bakarak oyun yönteminin geleneksel yönteme göre daha etkili bir 

yöntem olduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle oyun yöntemi 5.sınıf geometri 

konularının öğretimde daha fazla tercih edilebilir. 

Đnan (2006), “Oyun, Drama ve Müziğin Eğit-Eğlen Etkinlikleri Olarak 

Çocuklara Kelime Öğretimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma” adlı 

çalışmasında kelime öğretiminde oyun, müzik ve drama etkinlikleri 

uygulanan deney grubunun, kelimelerin sadece Türkçe anlamlarının verildiği 

kontrol grubuna göre daha başarılı olduğu sonucuna varmıştır. Bu sonuç 

Đnan’ın ortaya koyduğu hipotez ile paralellik göstermektedir. 

Tural (2005) ilköğretim 3.sınıflar üzerinde oyun ve etkinliklerin 

matematik başarısına etkisi ile ilgili yaptığı deneysel çalışmada benzer 

sonuçlara ulaşmış, oyun yöteminin öğrenci başarısını ve tutumunu etkilediğini 
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ifade etmiştir. Altunay (2004) ilköğretim 4.sınıflarda oyunla desteklenmiş 

matematik öğretiminin öğrenci başarısına etkisi ile ilgili araştırmasında da bu 

araştırmadaki bulguları destekleyici sonuçlara ulaşmıştır. Taşlı (2003), 

“Đlköğretim Đngilizce Öğretiminde Oyun Tekniğinin Erişiye Etkisi” adlı yüksek 

lisans tezinde ilköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerinde sayılar, telefon numaraları 

ve saatler konularının sunumunda geleneksel yöntem ile oyun tekniğinin 

erişiye etkisini incelemiş ve oyun tekniğinin erişiyi ve öğrenmede kalıcılığı 

cisiyet farkı olmaksızın geleneksel yönteme göre daha olumlu yönde etkilediği 

sonucuna ulaşmıştır. Köroğlu ve Yeşildere (2002) "Đlköğretim II. 

Kademede Matematik Konularının Öğretiminde Oyunlar ve Senaryolar" 

konulu çalışmalarında, ilköğretim 7. sınıfta yer alan bazı matematik 

konularına yönelik oyunlar ve senaryolar geliştirmişlerdir. Konuya ilişkin 

oyun uygulandıktan sonra yapılan son testte, öğrencilerden verilen şemaya 

uygun olacak biçimde sayı kümelerini yerleştirmeleri istenmiştir. Sonuçlara 

göre öğrencilerin 21'i doğru yanıt vermişlerdir. Uygulama sonucu % 70 başarı 

artışı kaydedilmiştir.   

Pehlivan'ın (1997) "Örnek Olay ve Oyun Yoluyla Öğretimin Sosyal 

Bilgiler Dersinde Öğrenme Düzeyine Etkisi" konulu araştırmasında, 

geleneksel öğretim, örnek olay yoluyla öğretim ve oyun yoluyla öğretimin 

yapıldığı üç grup üzerinde çalışılmıştır. Araştırma bulgularına göre toplam 

erişi, bilgi düzeyi erişisi ve kavrama düzeyi erişisinde oyun grubu ile 

geleneksel öğretimin yapıldığı grup arasında oyun grubu lehine anlamlı bir 

fark bulunmuştur. Bu araştırmanın sonucu oyunla öğretimin geleneksel 

öğretimden daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda 

kavramların öğretimi ile ilkelerin öğretiminde oyun yoluyla öğretimden 

yararlanılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Ercanlı'nın (1997) "Đlköğretim Okullarının 4. Sınıflarında Dünyamız 

ve Gökyüzü Ünitesinin Öğretilmesinde Oyun ve Modellerin Başarıya Etkisi" 

konulu araştırmasında oyun ve modellerle, Fen Bilgisi dersinin işlenmesinin 
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başarıyı artırıp artırmadığını göstermek amaçlanmıştır. Araştırmada oyunla 

ders anlatımının başarıyı olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. 

Karabacak'ın (1996) "Sosyal Bilgiler Dersi'nde Eğitsel Oyunlar'ın 

Öğrencilerin Erişi Düzeyine Etkileri" adlı araştırmasında eğitsel 

oyunların kullanıldığı bir deney grubu ve oyunların kullanılmadığı bir 

kontrol grubu üzerinde çalışılmıştır. Araştırmanın sonucunda eğitsel 

oyunların kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin toplam erişi, bilgi düzeyi ve 

kavrama düzeyi erişileri ortalamaları ile eğitsel oyun kullanılmayan kontrol 

grubu öğrencilerinin toplam erişi, bilgi düzeyi ve kavrama düzeyi erişileri 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur; bu fark deney grubu 

lehine çıkmıştır. 

 Araştırmada elde edilen bu sonuçları, farklı düzeylerde yapılan diğer 

araştırmalar da desteklemektedir. Đnan (2006), Taşlı (2003), Köroğlu ve 

Yeşildere (2002), Pehlivan (1997), Ercanlı (1997), Karabacak (1996), 

Üstündağ (1988)’ın yaptığı çalışmalar oyunla öğretimin öğrenci başarısını 

olumlu yönde etkilediği savıyla örtüşmektedir. 

Bu araştırmada deney grubundaki yüksek erişinin sebebi oyun 

yönteminin etkililiği ile açıklanabilir. Oyun yönteminde kullanılan tüm 

materyallerin somut olması, öğrencilerin materyalleri istenilen amaca ulaşmak 

için tutmaları, onları organize etmeleri, öğrencilerin yarışma heyecanını 

hissetmesi ve yaşaması, öğrencilerin bizzat oyunun içinde bulunmaları, 

birbirleriyle sürekli iletişim ve yardımlaşma içinde olmaları, derse olan ilginin 

sağlanmış olması gibi faktörler etkili olmuş olabilir. Kullanılan yöntem, 

öğrencinin daha fazla duyu organına hitap etmiş ve oynan oyunlar sayesinde 

öğrenci konuyu daha kolay öğrenceğine inanmış olabilir. Birçok öğrencinin 

“öğrenilmesi zor bir ders” olarak önyargı ile baktığı geometri konularının 

düşündükleri gibi zor olmadığını görmeleri, yaşamaları, hissetmeleri deney 

grubundaki artışın nedenleri arasında sayılmalıdır. 
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 Erişide sağlanan ilerlemenin nedenleri arsında geometri konularının 

oyunlaştırılması ve böylece çocukların dünyasına hitap etmesinin etkili olduğu 

söylenebilir. Bu sayede öğrenci aktif olarak öğrenme sürecine dâhil olmuş, 

öğrenmesi gerekenleri yaşayarak kazanımı kendisi edinmiştir. Bu kazanımın 

öğrenci için daha anlamlı olduğu öğrenciler tarafında da ifade edilmiştir. Zira 

öğrenci soyut, ne işine yarayacağını bilmediği, kendisini ilgilendirmeyen bir 

kazanıma zorlanmamış bilakis ne yapması gerektiğini bilerek, öğrendiğinin 

hayatta nasıl karşısına çıkacağını görerek, kendisi başararak erişiye ulaşmıştır. 

Dolayısı ile oyun yöntemi ile öğrenilen bilgiler onun için daha anlamlı ve 

değerlidir. 

 Her öğrencinin kendine göre bir öğrenme stilinin olduğu bilinmektedir. 

Hatta öğrenmenin parmak izi kadar insanın kendisine ait olduğunu söyleyenler 

mevcuttur. Öğrenme öğretme sürecinde bütün öğrencilerin öğrenme 

biçimlerinin benzer görülmesi çoğu öğrencinin öğrenmesinde engel teşkil 

ettiği belirtilmektedir. Oyun yöntemi öğrencilere bilişsel, sosyal, duyuşsal, 

motor beceriler yönünden etkin kılan bir ortam sunmaktadır. 

 Araştırmacı araştırmaya başlamadan önce kontrol grubu sonuçları ile 

deney grubu sonuçları arasında daha büyük bir farklılık berlerken araştırma 

sonucunda bu farklılık anlamlı olmakla birlikte beklendiği gibi fazla 

olmamıştır. Bunun sebebi kontrol grubunda, yapılandırmacı yaklaşım 

esaslarına göre yenilenen matematik programının etkili olduğu söylenebilir. 

Kontrol grubunda ders veren öğretmen muhtemelen geleneksel yöntemi 

uygulamanın yanı sıra yapılandırmacı programın gereklerini belli ölçüde 

yerine getirmiş, bunun sonucunda da kontrol grubunda deney grubu kadar 

olmasa bile yüksek erişi elde edilmiştir denebilir. 
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BEŞĐ�CĐ BÖLÜM 

SO�UÇ VE Ö�ERĐLER 

 Bu bölümde araştırmanın önceki bölümlerinde elde edilen bulgu ve 

yapılan yorumlarla ilişkili olarak sonuçlara yer verilmiş, bu sonuçlara dayalı 

olarak önerilerde bulunulmuştur. 

5.1. SO�UÇ  

 Đlköğretim 5.sınıf Matematik dersi Geometri konularının öğretiminde 

oyun yönteminin kullanıldığı gruptaki öğrenci erişisi ile gelenkesel yöntemin 

kullanıldığı gruptaki öğrenci erişisi arasında anlamlı farklıklar bulunmuştur. 

Deney grubunun öntest sontest sonuçları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Kontrol grubunun öntest sontest sonuçları arasında da anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Ancak oyun yönteminin uygulandığı deney grubunda 

daha yüksek başarı elde edilmiştir. Bu araştırma da göstermektedir ki oyun 

yöntemi uygulanan grup uygulanmayan gruba göre daha fazla ilerleme 

kaydetmiştir. 

 5.2. Ö�ERĐLER 

 Đlköğretim 5.sınıf Geometri konularının verilmesinde oyun yönteminin 

erişiye etkisinin araştırıldığı bu araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir. 

1) Herkesin başarmak zorunda olduğu tek tip bir öğretim metodu 

öğrencilerin başarısını düşürmektedir. Öğretmenler daha esnek, öğrencilerin 

ilgilerini çeken, öğrencinin katılımını sağlayan, konuları onaların seviyelerine 

uygun hale getiren, öğrenci merkezli yöntemleri tercih etmelidirler. Đlköğretim 

5.sınıfta geometri dersi veren öğretmenler daha yüksek erişi için oyun 

yöntemine yer vermelidir.  
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2) Oyun yönteminin matematik konularınınöğretimine etkisini 

inceleyen araştırmalara yer verilmelidir. 

3) Matematik dersi dışında diğer derslerle ilgili oyun yönteminin 

öğrenci başarıları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalara yer verilmelidir. 

4) Öğretim sürecinde geleneksel yöntemlerin yanında öğrencileri 

eğlendiren, öğretim sürecinin içine çeken, kendi öğrenmesini 

gerçekleştirebilecek yöntemler uygulanmalıdır. Bu amaçla oyunlardan 

yararlanılmalıdır. 

5) Haftalık ders programlarında matematik dersleri için uygulama 

dersleri ayarlanmalıdır. 

6) Oyun yönteminin nasıl uygulanacağına dair öğretmenlere yönelik 

hizmet için kurslar düzenlenmelidir. 

7) Öğremen adaylarına oyun yöntemiyle ilgili uygulama yapma 

fırsatları verilmelidir. 
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SORULARI� 

DAĞILIMI 

1 – 2  
7 – 9  

17 – 18 
22 

5 - 15 

8 – 10 

11 

6 – 12 
13 -  16 
20 – 21 

 

13 - 19 

3 – 4  

14 

KAZA�IMLAR 

1. Çokgenleri tanır ve sınıflandırır. 

2. Düzgün çokgenleri ayırt eder.  

3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.  

4. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.  

5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. 

1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar. 

1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 

    2.    Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 

1. Piramide örnekler verir. 

2. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 

3. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri 
oluşturur. 

4. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutlarına göre sınıflandırır. 

    1. Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 

1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler. 

2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 

EK-1  

KAZANIMLAR VE SORULARIN KAZANIMLARA GÖRE DAĞILIMI 

 

 

ALT ÖĞRENME 
ALANI 

ÇOKGENLER 
DĐKDÖRTGENLER 

ÖRÜNTÜ VE 
SÜSLEMELER 

ÇEMBER 

GEOMETRĐK 
CĐSĐMLER 

DÜZLEM 

SĐMETRĐ 
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SÜRE KAZA�IM OYU� 

1.HAFTA 
1.    Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 
2.    Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 
 

NESĐ VAR 
OYUNU 

2.HAFTA 
3.   Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 

4.   Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 
 

DART VE 
HÜLOLOP 
(ÇEMBER) 

OYUNU 

3.HAFTA 

5.   Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. 

6.   Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun 

kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler. 

GÖSTER 
KENDĐNĐ 
OYUNU 

4.HAFTA 

7.   Çokgenleri tanır ve sınıflandırır. 

8.   Düzgün çokgenleri ayırt eder. 

 

YAP – BOZ 
OYUNLARI 

5.HAFTA 

9.  Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin 
toplamını belirler. 

10. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler. 

11.  Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 

BĐLGĐSAYAR 
DESTEKLĐ 
OYUNLAR 

6.HAFTA 

12.   Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 

13.   Piramide örnekler verir. 

14.   Boyutu açıklar ve nesneleri boyutlarına göre sınıflandırır. 
 

SEÇ 
BAKALIM 
OYUNU 

7.HAFTA 

15.  Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları 
verilen cisimleri oluşturur. 

16.  Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek 
süsleme yapar. 

GÖSTER 
KENDĐNĐ 
OYUNU 

O
Y

U
N

L
A

R
IN

 H
A

F
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A
L

A
R
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8.HAFTA DEĞERLENDĐRME ÇALIŞMALARI 
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                    EK-3 
ÖN DENEME TESTĐ 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi düzgün çokgendir?  
 

A)                       B) 
 
 
 
 
      C)                        D) 
 
 
 
 
2. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi, çeşidi yönüyle diğerlerinden farklı bir 

çokgendir?  
 

A)                              B)                                  C)                                  D) 
 
 
 
 
3. Kenar uzunlukları 11 cm ve 14 cm olan bir dikdörtgeni düzgün 

çokgen yapabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmak 
gerekir?   
A) Kısa kenarı 3 cm kısaltmak 
B) Uzun kenarı 3 cm uzatmak 
C) Kısa kenarı 5 cm kısaltıp uzun kenarı 2 cm kısaltmak 
D) Kısa kenarı 5 cm uzatıp uzun kenarı 2 cm uzatmak 

 
4. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin kenar sayısı diğerlerinden azdır?  

A) Kare 
B) Üçgen 
C) Eşkenar dörtgen 
D) Beşgen 

 
5.  Đç açıları toplamı en az olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üçgen 
B) Kare 
C) Beşgen 
D) Eşkenar dörtgen 

 
 
 
 

5 

2 

3 

4 

2 

2 
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6. Aşağıda dörtgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A) Tüm dörtgenlerin iki köşegeni vardır. 
B) Tüm dörtgenlerin dört tane iç açısı vardır. 

C) Tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 180
o
dir. 

D) Tüm dörtgenlerde aynı doğruda üzerindeki iç ve dış açının toplamı 

180
o
dir. 

 
 
 
 
7.         Yandaki şekilde bir örüntü vardır. 

Örüntünün doğru olarak 
tamamlanması için “?” yerine hangi 
şekil gelmelidir?  

 
 
A)                        B)                           C)                        D)  
 
8. Bir çokgen çizebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?  

A) Đki noktayı birleştirmek 
B) Üç noktadan ikisini birleştirmek 
C) Aynı doğrultuda olmayan üç noktayı birleştirmek 
D) En az dört nokta ve bu noktaları birleştirmek 

 
9.      Yandaki paralel kenarda istenen açı kaç 

derecedir? 
 
                   
 

A) 100 o  

B) 110
o

 

C) 120
o

 

D) 130
o

 
 

10. Çapı 18 cm olan kapak şeklindeki bir daireyle çizilen çemberin 
yarıçapı kaç cm’dir? 

A) 9 cm                   B) 12 cm                       C) 18 cm                     D) 6 cm 

 
 
 
 
 

60 ? 

  A 

    D C 

   B 

? 
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11. Bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu halde köşegen uzunlukları 
farklı olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? 
  

A) Kare   B) Yamuk   
C) Eşkenar dörtgen  D) Dikdörtgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Yukarıdaki şekilde gösterilen ABO üçgeni ikizkenar üçgendir. Buna 
göre çemberin çapı kaç cm’dir? 

 
A) 2  B) 4  C) 6  D) 8 

 
 
 
13.   
 
 

Yandaki şekilde verilen 1 numaralı noktadan 
başlayan kaç tane çap çizilebilir?  

 
 
A) 1  B) 2  C) 3  D) sonsuz 

 
 
14. Aşağıdaki şekillerden hangisi dairedir? 
 

A)                       B) 
 
 
 
 
      C)                        D) 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

C 

5 cm 

2 cm 
A 

O 
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15. Aşağıdaki cisimlerden hangisi piramittir? 
 
    A)         B)          C)         D) 

 
 
 
 
16.  

 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şekil kapatılarak küp elde edilmek istendiğinde hangi 
rakamlarla gösterilen yüzeyler birbirine paralel olacaktır?  

 
      A)                         B) 

 
 

 
      C)                         D) 

 
 
 

 
17. 
 

Yandaki dikdörtgenin simetri 
doğruları                       

 hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? 

 
 
 
 
 
A) 2 ve 3  B) Yalnız 3  C) Yalnız 1  D) 1, 2, 3 
 
 
18. Aşağıdaki şekillerden hangisi dikdörtgenler prizmasıdır? 

 
  A)         B)          C)         D) 

 
 
 
 
 

  5   

 1  2  3  4 

    6 

 1  3  1  2 

 5  4  2  6 

3 

1 

2 
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                                                            ……. 
 
19. Yukarıdaki örüntüde sıradaki şekil aşağıdakilerden hangisidir?  
 
 
A                            B 
 
 
 
 
 
C                            D  
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki düzgün beşgenin üzerinde en fazla kaç tane simetri doğrusu 
çizilebilir? 

A) 10                   B) 8                   C) 5                      D) 3 
   
21. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin yüksekliği yanlış 
çizilmiştir? 
 
A)      B)     C)   D) 
 
 
 
 
 
22.                           Yandaki ABC üçgenin yüksekliği ile ilgili aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 
A) AC kenarı üçgenin yüksekliğidir.   
B) ABC üçgeninin yüksekliği yoktur. 
C) BC kenarı hiçbir zaman üçgenin yüksekliği olamaz 
D) Dik kenarlardan biri üçgenin yüksekliğidir. 

 

h h 
h h 

A 

B C 
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 I.    Noktanın boyutu yoktur. 

 II.  Doğru parçası bir boyutludur. 

 III. Prizmalar üç boyutlu geometrik cisimlerdir. 

 IV. Kare, bir boyutludur. 

23. Boyutla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri 
doğrudur? 

A) I-II-II-IV B) I-II-III 

C) II-III-IV D) II-III 

 

 

 

       şekil I-                           şekil II-                       şekil III- 

  

24. Yukarıdaki şekillerin boyutlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur? 

          şekil I                                        şekil II                           şekil III    

A) Üç boyutlu                                Đki boyutlu                        Bir 
boyutlu 

B) Üç boyutlu                                Üç boyutlu                        Bir 
boyutlu 

C) Üç boyutlu                                Üç boyutlu                        Üç 
boyutlu 

D) Đki boyutlu                                Đki boyutlu                        Đki boyutlu 

 

 

 

 

 

25. Şekildeki dik üçgen, AB kenarı aynayla 
birleşecek şekilde yerleştirilmiştir. ABC 
üçgeninin aynada oluşan simetriği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)                      B)  C) D) 

A 

B 
C 

Ayna 
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26. 

Yandaki şeklin aynadaki simetri görüntüsü 
hangisidir? 

 

 

 

A)                         B)                          C)                        D)  

 

 

 

27.   Bir A4 kâğıdının üzerine şekildeki 
gibi  

                                          bir küp, düz bir zeminde üst üste 
konuluyor. 

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Küpün bütün yüzeyleri A4 kâğıt ile kesişir.  

B) Küpün yan yüzeyleri ile A4 kâğıdın yüzeyi birbirini dik kesen 
düzlemlerdir. 

C) Küpün üst yüzeyi ile A4 kâğıt birbirine paralel düzlemlerdir. 

D) Küp ile A4 kâğıt arasında kesişen ve paralel düzlemlere örnek vardır. 

 

28.  

 

Yandaki şekilde açık şekli verilen cisim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

a. Dikdörtgenler prizması 

b. Pramit 

c. Küp 

d. Üçgen prizma 

Ayna 
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29.          Yandaki geometrik cismin adı nedir? 

 

 

A) Kare prizma               B) Küp C) Kare             D) Dikdörtgenler 
prizması 

 

 

30.   

Üstten bakıldığında yandaki gibi görünen cisim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 A) Kare prizma                B) Dikdörtgenler prizması 

 C) Piramit D) Silindir 
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          EK-4 
ERĐŞĐ TESTĐ 

 
1. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi, çeşidi yönüyle diğerlerinden farklı 

bir çokgendir?  
 

A)                              B)                                  C)                                  D) 
 
 
 
 

2. Kenar uzunlukları 11 cm ve 14 cm olan bir dikdörtgeni düzgün 
çokgen yapabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini 
kullanmak gerekir?   

A) Kısa kenarı 3 cm kısaltmak 
B) Uzun kenarı 3 cm uzatmak 
C) Kısa kenarı 5 cm kısaltıp uzun kenarı 2 cm kısaltmak 
D) Kısa kenarı 5 cm uzatıp uzun kenarı 2 cm uzatmak 

 

 

 

 

 

3.  Şekildeki dik üçgen, AB kenarı aynayla 
birleşecek şekilde yerleştirilmiştir. ABC 
üçgeninin aynada oluşan simetriği 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)                      B)  C) D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
C 

Ayna 
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4.  

Yandaki şeklin aynadaki simetri görüntüsü 
hangisidir? 

 

 

 

A)                         B)                          C)                        D)  

 

 
 
 
 

5.     Yandaki şekilde bir örüntü vardır. 
Örüntünün doğru olarak 
tamamlanması için “?” yerine 
hangi şekil gelmelidir?  

 
 
A)                        B)                           C)                        D)  
 
 
 

6. Bir çokgen çizebilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?  
A) Đki noktayı birleştirmek 
B) Üç noktadan ikisini birleştirmek 
C) Aynı doğrultuda olmayan üç noktayı birleştirmek 
D) En az dört nokta ve bu noktaları birleştirmek 

 
7)     Yandaki paralel kenarda istenen açı kaç 

derecedir? 
 
                   
 

A) 100 o  

B) 110
o

 

C) 120
o

 

D) 130
o

 
 

8. Çapı 18 cm olan kapak şeklindeki bir daireyle çizilen çemberin 
yarıçapı kaç cm’dir? 

A) 9 cm                   B) 12 cm                       C) 18 cm                     D) 6 cm 

60 ? 

  A 

    D C 

   B 

? 

Ayna 
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9. Bütün kenarları eşit uzunlukta olduğu halde köşegen uzunlukları farklı 
olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? 
  

B) Kare   B) Yamuk   
C) Eşkenar dörtgen  D) Dikdörtgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Yukarıdaki şekilde gösterilen ABO üçgeni ikizkenar üçgendir. Buna 
göre çemberin çapı kaç cm’dir? 

 
B) 2  B) 4  C) 6  D) 8 

 
 
 
11.   
 
 

Yandaki şekilde verilen 1 numaralı noktadan 
başlayan kaç tane çap çizilebilir?  

 
 
A) 1  B) 2  C) 3  D) sonsuz 

 
 
 
 
 
12. Aşağıdaki cisimlerden hangisi piramittir? 

 
    A)         B)          C)         D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

C 

5 cm 

2 cm 
A 

O 
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13.  

 
 
 
 
 
 

Yukarıdaki şekil kapatılarak küp elde edilmek istendiğinde hangi 
rakamlarla gösterilen yüzeyler birbirine paralel olacaktır?  

 
      A)                         B) 

 
 

 
      C)                         D) 

 
 
 

 
 
14. 
 

Yandaki dikdörtgenin simetri 
doğruları hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 

 
 
 
A) 2 ve 3  B) Yalnız 3  C) Yalnız 1  D) 1, 2, 3 
 
 
 
 
                                                            ……. 
 
15. Yukarıdaki örüntüde sıradaki şekil aşağıdakilerden hangisidir?  
 
 
A                            B 
 
 
 
 
 
C                            D  
 
 

  5   

 1  2  3  4 

    6 

 1  3  1  2 

 5  4  2  6 

3 

1 

2 
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16. 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki düzgün beşgenin üzerinde en fazla kaç tane simetri doğrusu 
çizilebilir? 

A) 10                   B) 8                   C) 5                      D) 3 
   
 
17. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin yüksekliği yanlış 
çizilmiştir? 
 
A)      B)     C)   D) 
 
 
 
 
 
 
18.                           Yandaki ABC üçgenin yüksekliği ile ilgili aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 
 
 
A) AC kenarı üçgenin yüksekliğidir.   
B) ABC üçgeninin yüksekliği yoktur. 
C) BC kenarı hiçbir zaman üçgenin yüksekliği olamaz 
D) Dik kenarlardan biri üçgenin yüksekliğidir. 

 

19.   Bir A4 kâğıdının üzerine şekildeki 
gibi bir küp, düz bir zeminde üst üste 
konuluyor. 

 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Küpün bütün yüzeyleri A4 kâğıt ile kesişir.  

B) Küpün yan yüzeyleri ile A4 kâğıdın yüzeyi birbirini dik kesen 
düzlemlerdir. 

C) Küpün üst yüzeyi ile A4 kâğıt birbirine paralel düzlemlerdir. 

D) Küp ile A4 kâğıt arasında kesişen ve paralel düzlemlere örnek vardır. 

 

h h 
h h 

A 

B C 
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20.  

 

Yandaki şekilde açık şekli verilen cisim 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 

 

 

     A)Dikdörtgenler prizması 

 B) Pramit 

     C) Küp 

  D) Üçgen prizma 

 

 

 

 

21.          Yandaki geometrik cismin adı nedir? 

 

 

A) Kare prizma         B) Küp  

C) Kare              D) Dikdörtgenler prizması 

 

 

22. Aşağıda dörtgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A) Tüm dörtgenlerin iki köşegeni vardır. 
B) Tüm dörtgenlerin dört tane iç açısı vardır. 

C) Tüm dörtgenlerin iç açıları toplamı 180
o
dir. 

D) Tüm dörtgenlerde aynı doğru üzerindeki iç ve dış açının toplamı 

180
o
dir. 
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EK-5 
 
 

CEVAP KÂĞIDI 
 

SORU �O CEVAP SORU �O CEVAP 

1 D 12 C 

2 B 13 B 

3 D 14 A 

4 B 15 D 

5 A 16 C 

6 C 17 B 

7 C 18 D 

8 A 19 A 

9 C 20 D 

10 B 21 A 

11 A 22 C 
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          EK-6 
          

1.HAFTA DERS PLANI  

Okulun Adı  : Özel Meram A.Aymaz. Đlköğretim Okulu 

Sınıf    : 5. Sınıf Öğrencilerinden Oluşan Deney Grubu  

Dersin Adı  : Matematik 

Konu   : Geometrik Cisimler 

Süre   : 40 + 40 dakika 

Öğretmenin Adı Soyadı  : Aydın BĐRĐKTĐR  

Öğretme/Öğrenme Yöntemi : Oyun Yöntemi 

Kaynak    : Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 

Araç-gereçler : Ders planı, daha önceden hazırlanmış kare 

prizma, üçgen prizma, dikdörtgenler 

prizması, küp (ayrıca öğrencilerden ders 

öncesinde evlerinden çeşitli boyutlarda ilaç 

kutusu getirmesi istendi), öğrenci çalışma 

kitapları 

 

 

 

 

KAZANIMLAR: 

1. Kazanım: Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 

2. Kazanım: Đki düzlemin birbirine göre durumlarını belirler. 

 

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DURUMLARI:  

 Sevgili öğrenciler, bu dersimizde sizlerle birlikte “nesi var oyunu” 

oynayacağız. Bu oyunu oynayabilmemiz için oyunla ilgili kuralları 

öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi oyunla ilgili kuralları öğrenelim: 
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1. Bu dersimizde geometrik cisimleri ve özelliklerini öğreneceğiz. 

Oyunun oynanabilmesi için öğrenciler cisimleri tanıyıp doğru soruları sormalı, 

soruları sürekli olarak farklı öğrenciler sormalı. Dolayısıyla kazanmak için 

hepinizin dikkatle dinlemesi gerekiyor. Öncelikle oyunda kullanacağımız 

malzemeleri tanımamız gerekiyor. Bu malzemeler aynı zamanda dersimizin 

konusunu oluşturan geometrik cisimlerden meydana gelmekte.  

2. Yukarıdaki girişten sonra ön koşul öğrenmelerin hatırlanması ve 

sınıfın öğrenmeye hazır bulunuşluluğunu tespit etmek; eksik öğrenmelerini 

tamamlamak için bir önceki yıl konu ile ilgili öğrendiklerini hatırlamaları 

sağlanır.  

3. Uyarıcı materyal olarak geometrik cisimler gösterilir. Öğrencilerle 

birlikte onlara rehberlik ederek tek tek geometrik cisimler tanınır ve özellikleri 

üzerinde tartışmalar yapılır. Cisimlerin köşe ve kenar sayıları üzerinde 

konuşulup farklı olan belirlenir. Farklı olan üçgen prizmadır. Diğerlerinin 

sekiz köşesi ve on iki ayrıtı varken üçgen prizmanın altı köşesi ve dokuz ayrıtı 

olduğuna dikkat çekilip bunun nedeni hakkında tartışma yapılır. Gerekirse 

öğrencilerin üçgen prizmanın tabanlarının üçgenden oluştuğunu, diğerlerinin 

ise dörtgenden olduğunu söylemesi için ipuçları verilir. Öğrencilerin 

cisimlerin  

i. köşe sayıları, 

ii. ayrıt sayıları,  

iii. ayrıt özellikleri, 

iv. yüzey sayıları, 

v. yüzey özellikleri 

vi. birbiriyle kesişen yüzeyler 

vii.  birbiriyle paralel yüzeyler hakkında bilgilenmeleri 

sağlanır. 

4. Performansı ortaya çıkarma basamağında öğrencilerle birlikte “nesi 

var?” veya “ben kimim?” oyunu oynanır. 
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NESĐ VAR OYUNU 

 Öğrencilerden biri soruları cevaplamak üzere tahtaya kaldırılır. Tahtaya 

kalkan öğrenci sorulara cevap verebilecek nitelikte olmalıdır. Bunu öğretmen 

bilmeli ve seçimi ona göre yapmalıdır. Diğer öğrenciler iki gruba ayrılır. 

Gruplar sırayla tahtadaki öğrenciye soru sorarak öğretmenin ebeye söylediği 

geometrik cismi bulmaya çalışırlar. Bir grup soracak soru bulamazsa diğer 

grup soru sormaya devam eder. Gruplar cisimlerin özellikleri ile ilgili 

istedikleri soruyu sorabilirler. Geometrik cismi ilk önce bilen grup kazanır. 

Sonra başka bir cisimle ilgili oyun devam eder.  

(bu oyun farklı şekillerde oynanabilir) 

 

 

 

Kura çekilerek ilk soruyu soracak grup belirlenir. Oyun başlar. Öğrenciler 

parmak kaldırarak söz isterler. Ebe olan öğrenci sürekli farklı öğrencilere 

olmak şartıyla arkadaşlarına söz hakkı verir. 

Sınıftan bir öğrenci ebeye:  

- “Nesi var?” diye sorar. 

Ebe cevap verir: 

- Sekiz köşesi var. 

Sınıftan bir öğrenci ebeye:  

- “Nesi var?” diye sorar. 

Ebe cevap verir: 

- Bütün ayrıtları eşit uzunluktadır. 

Sınıftan bir öğrenci ebeye:  

- “Nesi var?” diye sorar. 

Ebe cevap verir: 

- Bütün yüzeyleri eşit büyüklüktedir. 

 

 

Ebe olan öğrenci tahtadadır. 
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Sınıftan geometrik cismi bulan öğrenci tahminini kullanır. Doğru 

tahmin yaptıysa geri dönüt olarak öğrenci alkışlatılır veya küçük bir şekerle 

ödüllendirilir. 

******* 

(Bu oyun diğer geometrik cisimlerle ilgili olarak şu şekilde oynanmaya devam 

edilir.) 

Kura çekilerek ilk soruyu soracak grup belirlenir ve oyun başlar. 

- Grup temsilcisi öğrenci “nesi var?” diye sorar. 

- Ebe olan “dikdörtgen yüzeyi var” diye cevap verir. 

- Grup temsilcisi öğrenci “nesi var?” diye sorar. 

- Ebe olan “üçgen yüzeyi var” diye cevap verir. 

- Grup tahminini yapar ve doğru bildiyse puanını alır. 

******** 

(“nesi var?” oyunu yerine aşağıdaki oyun da oynatılabilir.) 

BEN KĐMĐM OYUNU 

 

 

Nesi var oyununa benzer bir oyundur. Daha fazla grupla veya bireysel 

olarak da oynanabilir. 

- Ebe öğrenci “Kare yüzeylerim var. Bilin bakalım ben kimim?” 

diye sorar.  

- Grup tahmin hakkını kullanır ve doğru cevabı bilemezse 

oyundan çıkar. 

- Ebe öğrenci “Ayrıtlarımın uzunlukları farklıdır. Bilin bakalım 

ben kimim?” diye sorar.  

- Grup tahmin hakkını kullanır. 

- Ebe öğrenci “Karşılıklı yüzeylerim birbirine paraleldir. Bilin 

bakalım ben kimim?” diye sorar.  

- Grup tahmin hakkını kullanır. 

- …….. 

Ebe olan öğrenci tahtadadır. 
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Oyun bu şekilde uzayıp gider. Öğretmen bütün cisimlerle ilgili sorular 

sorulmasını temin etmeye çalışır. Gerekirse ebeye, sorulması gereken sorularla 

ilgili ipuçları verebilir. 

 

5. Performansı değerlendirme: 

 

 

 

 

  

 

 ………………        ………………..         ………….       …………. 

 

1. Öğrenci çalışma kâğıdında verilen geometrik cisimlerin adlarını 

resimlerin altındaki boşluklara yazınız. 

2. Bütün yüzeyleri eşit büyüklükte olan cismi yuvarlak içine alınız. 

3. Bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan cismi kırmızıya boyayınız. 

4. Bütün yüzeyleri dikdörtgen olan cismi yuvarlak içine alınız. 

5. Kare prizmanın özellikleri nelerdir? Yazınız.  

 

.................…………………………………………. 

…………………….………………………………. 

……………………………….................................. 

 

 

6. Geometrik cisimlerin hangisinde paralel olmayan yan yüzeler vardır? 

Mavi renge boyayınız. 
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   EK-7 

2.HAFTA DERS PLANI 

Okulun Adı  : Özel Meram A.Aymaz. Đlköğretim Okulu 

Sınıf  : 5. Sınıf Öğrencilerinden Oluşan Deney Grubu (5/A) 

Dersin Adı  : Matematik 

Konu   : Çember ve Daire 

Süre   : 40 + 40 dakika 

Öğretmenin Adı Soyadı  : Aydın BĐRĐKTĐR  

Öğretme/Öğrenme Yöntemi : Oyun Yöntemi 

Kaynak    : Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 

Araç-gereçler : Ders planı, daha önceden hazırlanmış 

çember ve daire örnekleri, dart oyun panosu, 

çember halka 

 

 

 

 

KAZANIMLAR: 

Kazanım 1. Çemberin merkezini, yarıçapını ve çapını belirtir. 

Kazanım 2. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar.  

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DURUMLARI:  

   

1. Sevgili öğrenciler, “Bu dersimizde çember ve dairenin özelliklerini 

öğreneceğiz. Oyunun oynanabilmesi için önce konuyu öğrenmemiz gerekiyor. 

Ne kadar dikkatle dinlerseniz konuyu o kadar çabuk öğrenir ve oyuna 

başlarız.” diyerek öğrencilerin dikkati çekilir. Öncelikle oyunda 

kullanacağımız malzemeleri tanımamız gerekiyor. Bu malzemeler aynı 

zamanda dersimizin konusunu oluşturan çember ve daireden meydana 

gelmekte.  

 
  çember 
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2. Yukarıdaki girişten sonra ön koşul öğrenmelerin hatırlanması ve 

sınıfın öğrenmeye hazır bulunuşluluğunu tespit etmek; eksik öğrenmelerini 

tamamlamak için bir önceki yıl konu ile ilgili öğrendiklerini hatırlamaları 

sağlanır.  

3. Uyarıcı materyal olarak sınıfa getirilen çember ve daire örnekleri 

öğrencilere gösterilir. “Çevrenizde çebere benzeyen başka neler var?” diye 

sorulup öğrencilerin fikirleri alınır. Daire gösterilerek aynı soru sorulur. 

Öğrencilerin söyledikleri tahtaya yazılır. 

Çevremizden çember örnekleri  Çevremizden daire örnekleri 

  Simit      madeni paralar 

  Yüzük      bazı kapaklar 

  Bilezik     fiskos masa 

  Oyun halkaları 

 Liste yapıldıktan sonra bunlar çembere benzeyenlerin ortak özellikleri 

tartışılıp doğru olan ifadeler yazılır. Aynı işlem daire için de yapılır. 

 Düzgün bir daire ve çember çizmek için bir noktadan yararlandığımız 

söylenir. Öğrencilere çember ve daire çizimi gösterilir. 30 cm uzunluğundaki 

bir ipe tebeşir bağlanır. Tahtaya konulan bir nokta üzerine ip bir parmakla 

sabitlenir. Đp gergin bir şekilde noktanın etrafında bir tur attırılarak daire ve 

çember çizilir. Buradan hareketle merkez, yarıçap ve çap kavramları gösterilir. 

 

4. Performansı ortaya çıkarma basamağında öğrencilerle birlikte “dart 

oyunu” ve “belde çember çevirme” oyunları oynanır. 
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DART OYUNU 

Tahtadaki öğrencilere çemberler dağıtılır. Öğrenciler çemberleri 

bellerine geçirirler. Birkaç kez deneme yapılır. Daha sonra müzik eşliğinde 

çemberleri çevirirler. Çemberi en uzun süre çeviren kazanır. Đsterlerse bütün 

öğrencilere oyun oynatılır. Bu oyundan sonra daire ile böyle bir oyun oynayıp 

oynayamayacağımız sorulur. Bunun nedeni tartışılır. Öğrenciler dairenin için 

dolu olduğunu, çemberin içinin ise boş olduğunu söylemelidir. “Peki daire ile 

nasıl bir oyun oynayabiliriz?” deyip dart panosu sınıfın uygun bir yerine asılır. 

Hedef tahtası tam 12’den yani orta noktadan vurulmalıdır. Böyle yapıldığında 

daha yüksek puan alınacağı hatırlatılır. Her öğrenci okunu atar. En yüksek 

puanı vuran öğrenciler kendi aralarında tekrar yarışırlar. Birinci seçilene kadar 

oyun sürer.  
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HULAHOOP (ÇEMBER) ÇEVĐRME OYUNU 

Bu oyun okul bahçesinde, belli bir mesafede çemberleri yerde 

yuvarlayarak yarışma yapma şeklinde de oynanabilir. Đsteğe bağlı olarak 

kazanımlara ulan öğrencilere bu oyunun oynatılacağı söylenerek dikkatler 

tazelenebilir.  

Bu konuyla ilgili yazı tura oyunu da oynandı. Öğrenciler ikili olarak 

yazı tura oyunu oynayabilirler.  

Oyunlardan sonra çember ve dairenin orta noktasına merkez dendiği, 

merkezden çemberin kenarına çizilen doğru parçalarına yarıçap, çemberin bir 

kenarından diğer kenarına merkezden geçerek uzanan doğru parçasına çap 

dendiği söylenir. Öğrencilerin dersle ilgili gerekli notları tutmaları sağlanır.  

5. Performansı değerlendirme: 

 
                        

 
 
 
 
                               
 ………….        ………………..      …………            ………….. 
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a. Yukarıdaki öğrenci çalışma kâğıdında verilen şekillerden 

çember ve daire olanı bulup altındaki boşluğa isimlerini yazınız. 

b. Çemberin daireden farkını ifade eden bir cümle yazınız. 

…………………………………………………………………… 

c. Çember ve daireden bir yüzeye sahip olan şeklin adını aşağıdaki 

boşluğa yazınız.  

……………………………………………………………………  

d. Aşağıdaki dairenin merkezini göteriniz. 

 

 

 

 

e. Yukarıdaki dairenin çapını çiziniz. 

f. Çapı 10 cm olan bir dairenin yarıçapı kaç cm olur? Bir daire 

çizerek üzerinde gösteriniz. 
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            EK-8  

    3.ve 7. HAFTA DERS PLANI 
Okulun Adı  : Özel Meram A.Aymaz. Đlköğretim Okulu 

Sınıf  : 5. Sınıf Öğrencilerinden Oluşan Deney Grubu (5/A) 

Dersin Adı  : Matematik 

Konu   : Dörtgenleri Tanıyalım 

Süre   : 40 + 40 dakika 

Öğretmenin Adı Soyadı  : Aydın BĐRĐKTĐR  

Öğretme/Öğrenme Yöntemi : Oyun Yöntemi 

Kaynak    : Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 

Araç-gereçler : Ders planı, daha önceden hazırlanmış  

geometri şeritleri 

KAZANIMLAR: 

Kazanım 1.Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun  

         yüksekliklerini belirler. 

Kazanım 2.Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun  

         kenar, açı ve köşegen özelliklerini  

Kazanım3:Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, 
çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. 

Kzanım 4: Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak 
şekilde döşeyerek süsleme yapar. 

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DURUMLARI:  

 1. Sevgili öğrenciler, “Bu dersimizde dörtgenlerin özelliklerini 

öğreneceğiz. Konuyu öğrendikten sonra konuyla ilgili oyun oynayacağız. 

Oyunun oynanabilmesi için önce konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar 

dikkatle dinlerseniz konuyu o kadar çabuk öğrenir ve oyuna başlarız.” diyerek 

öğrencilerin dikkati çekilir.  

2. Yukarıdaki girişten sonra ön koşul öğrenmelerin hatırlanması ve 

sınıfın öğrenmeye hazır bulunuşluluğunu tespit etmek; eksik öğrenmelerini 

tamamlamak için bir önceki yıl konu ile ilgili öğrendiklerini hatırlamaları 

sağlanır.  
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3. Uyarıcı materyal olarak sınıfa getirilen geometri şeritlerinden 

oluşturulmuş üçgen, kare, dikdörtgen, yamuk, paralel kenar örnekleri 

öğrencilere gösterilir. “Çevrenizde bunlara benzeyen başka neler var?” diye 

sorulup öğrencilerin fikirleri alınır. Öğrencilerin söyledikleri tahtaya yazılır. 

 Liste yapıldıktan sonra geometrik şekillerin özellikleri tartışılıp doğru 

olan ifadeler tahtaya yazılır.  

 Yükseklik konusu işlenir. Yüksekliğin nasıl bulunacağı öğrencilerle 

birlikte ölçülerek uygulamalar yapılır. 

4. Performansı ortaya çıkarma basamağında öğrencilerle birlikte “göster 

kendini oyunu” oynanır. 

GÖSTER KENDĐNĐ OYUNU 
Oyun şu şekilde oynanır: 

Öğrenciler ikişerli üç veya dört grup şeklinde tahtaya kaldırılır. 

Gruplara yapmaları gereken hedefler sırayla teker teker söylenir. Her hedef 

gerçekleşitikçe puanlar birikir. Her grubun malzemesi hazırdır. Öğrencilere 

hedeflerine ulaşabilecekleri belli bir zaman verilir. Öğrencilerin oluşturduğu 

şekiller birbirinden farklı olabilir. Öğretmen öğrencilerin işlemleri doğru yapıp 

yapmadığını kontrol eder. 

- Bir eşkenar üçgen oluşturup yüksekliğini bulunuz. 

- Bir kare oluşturup yüksekliğini bulunuz. 

- Bir paralel kenar oluşturup köşegen uzunluklarını bulunuz. 

- Bir dikdörtgen oluşturup simetri doğrularını gösteriniz. 
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5. Performansı değerlendirme: 

 
                        

 
 
 
 
         ………….        ………………..      …………            ………….. 

a. Yukarıdaki öğrenci çalışma kâğıdında verilen şekillerin adını 

altındaki boşluğa yazınız. 

b. Aşağıdaki kareye bir köşegen çiziniz. 

 

 

 

c. Aşağıdaki üçgenin yüksekliklerinden birini çiziniz. 

 

 

 

d. Aşağıdaki paralel kenarda D açısı kaç derecedir? Bulunuz. 

 A B 

 

  

     

 

C D 

? 

130  
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            EK-9  

4.HAFTA DERS PLANI 

Okulun Adı  : Özel Meram A.Aymaz. Đlköğretim Okulu 

Sınıf  : 5. Sınıf Öğrencilerinden Oluşan Deney Grubu (5/A) 

Dersin Adı  : Matematik 

Konu   : Çokgenleri Tanıyalım 

Süre   : 40 + 40 dakika 

Öğretmenin Adı Soyadı  : Aydın BĐRĐKTĐR  

Öğretme/Öğrenme Yöntemi : Oyun Yöntemi 

Kaynak    : Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 

Araç-gereçler : Ders planı, daha önceden hazırlanmış  

geometri şeritleri, birim küpler 

 

KAZANIMLAR: 

Kazanım 1. Çokgenleri tanır ve sınıflandırır. 

Kazanım 2. Düzgün çokgenleri ayırt eder.  

 

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DURUMLARI:  

   

1. Sevgili öğrenciler, “Bu dersimizde çokgenlerin özelliklerini 

öğreneceğiz. Konuyu öğrendikten sonra konuyla ilgili oyun oynayacağız. 

Oyunun oynanabilmesi için önce konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar 

dikkatle dinlerseniz konuyu o kadar çabuk öğrenir ve oyuna başlarız.” diyerek 

öğrencilerin dikkati çekilir.  

2. Yukarıdaki girişten sonra ön koşul öğrenmelerin hatırlanması ve 

sınıfın öğrenmeye hazır bulunuşluluğunu tespit etmek; eksik öğrenmelerini 

tamamlamak için bir önceki yıl konu ile ilgili öğrendiklerini hatırlamaları 

sağlanır.  

3. Uyarıcı materyal olarak sınıfa getirilen geometri şeritlerinden 

oluşturulmuş üçgen, kare, dikdörtgen, yamuk, paralel kenar örnekleri 
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öğrencilerle birlikte yapılır. “Çevrenizde bunlara benzeyen başka neler var?” 

diye sorulup öğrencilerin fikirleri alınır. Öğrencilerin söyledikleri tahtaya 

yazılır. 

 Çokgenlerin ve düzgün çokgenlerin özellikleri hakkında tartışmalar 

yapılır. Burada çokgen ve düzgün çokgen ayırımını öğrencilerin bulmasına 

rehberlik edilmelidir. 

4. Performansı ortaya çıkarma basamağında öğrencilerle birlikte “göster 

kendini oyunu” oynanır. 

YAPBOZ OYUNLARI 

Öğrencilerin kazandıkları davranışları sergilemelerine fırsat vermek, 

eksik bilgilerini tamamlamak, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını sağlamak, 

dayanışma ve yardımlaşma becerilerini geliştirmek gibi birçok maksatla 

oyananabilecek oyunlardır. Bu oyun gruplarla veya bireysel olarak 

oynatılabilir. Öğretmen, grup veya öğrencilere yapmaları gerekneleri söyler, 

öğretmenin söylediklerini yapabilenler puan toplar. Oyun malzemeleri 

öğrencilerle birlikte veya dersten önce hazırlanmalıdır. Öğrencilere yeteri 

kadar vakit tanınmalı, acele edilmemelidir. 

Öğretmen öğrencilerin ellerinde bulunan malzemeleri dikkate alarak 

çocuklara yapmaları gerekeni söyler: 

- Đkizkenar üçgen yapınız. 

- Eşkenar üçgen yapınız. 

- Çeşitkenar üçgen yapınız 
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- Eşkenar dörtgen yapınız.  

- Yamuk yapınız. 

- On birim küplük herhangi bir şekil oluşturunuz. 

- Eni 3 br, boyu 4 br, yüksekliği 2 br olacak şekilde bir 

dikdörtgenler prizması oluşturunuz.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
  

Öğrenci veya grup yaptığı her doğru yapboz için puanlarını biriktirir. 
Dersin sonunda en yüksek puanları toplayanlar taltif edilir. 
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5. Performansı değerlendirme: 

 
                        

 
 
 
 
         ………….        ………………..      …………            ………….. 

a. Yukarıdaki öğrenci çalışma kâğıdında verilen şekillerden çokgen 

olanları (X) işareti ile belirtiniz. 

b.                               Yandaki şekil bir çokgen midir? Nedenini                 

                              açıklayınız. 

 

 

c. Aşağıdaki şekillerden hangileri düzgün çokgendir? Đşaretleyiniz. 
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            EK-10  
5.HAFTA DERS PLANI 

Okulun Adı  : Özel Meram A.Aymaz. Đlköğretim Okulu 

Sınıf  : 5. Sınıf Öğrencilerinden Oluşan Deney Grubu (5/A) 

Dersin Adı  : Matematik 

Konu   : Açılar 

Süre   : 40 + 40 dakika 

Öğretmenin Adı Soyadı  : Aydın BĐRĐKTĐR  

Öğretme/Öğrenme Yöntemi : Oyun Yöntemi 

Kaynak    : Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 

Araç-gereçler : Ders planı, gönye, cetvel 

 

KAZANIMLAR: 

Kazanım 1. Kare, dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun  

   açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.  

 

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DURUMLARI:  

   

1. Sevgili öğrenciler, “Bu dersimizde açı bulmayı öğreneceğiz. Konuyu 

öğrendikten sonra konuyla ilgili oyun oynayacağız. Oyunun oynanabilmesi 

için önce konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar dikkatle dinlerseniz 

konuyu o kadar çabuk öğrenir ve oyuna başlarız.” diyerek öğrencilerin dikkati 

çekilir.  

2. Yukarıdaki girişten sonra ön koşul öğrenmelerin hatırlanması ve 

sınıfın öğrenmeye hazır bulunuşluluğunu tespit etmek; eksik öğrenmelerini 

tamamlamak için bir önceki yıl konu ile ilgili öğrendiklerini hatırlamaları 

sağlanır.  
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3. Uyarıcı materyal olarak sınıfa getirilen gönye tanıtılır. Cetvel ile 

uzunlukları ölçtüğümüz gibi gönye ile de açıları ölçtüğümüz söylenir. Açıların 

nasıl ölçüdüğü gösterilir. Öncelikle açının başlangıç noktasını belirlemek 

gerektiği vurgulanır. Daha sonra gönyemizi açıyı oluşturan doğrulardan birine 

paralel olarak yerletirmek gerektiği gösterilir. 0 dereceden başlayarak diğer 

doğruya kadar kaç derce oluştuğunun bulunması istenir. Böylece iki doğru 

arasında oluşan açının bulunabileceği anlatılır. Öğrencilerle birlikte birkaç 

deneme yapılır. 

 

4. Performansı ortaya çıkarma basamağında öğrencilerle birlikte “göster 

kendini oyunu” oynanır. 

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ TAHMĐN OYUNU 
 Açı tahmin etmeye 

yönelik bir oyundur. 

Bireysel olarak veya 

gruplar şeklinde 

oynanabilir. 

Bilgisayarda yüklü olan 

açı bulmayla bir oyun 

perdeye yansıtılır. 
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Öğrenci istenen dereceyi interaktif olarak maymunu hareket ettirerek tahmin 

eder. Maymunun durması gereken yeri belirler ve bırakır. Doğru veya doğruya 

yakın bir tahmin yaptığında tahmininin doğruluğuna göre muz kazanır. Burada 

öğretmen öğrencilere küçük ödüller verebilir. Bu ödüller “küçük şeker verme” 

gibi maddi olabileceği gibi “yıldız kazanma” gibi manevi değeri olan ödüller 

de olabilir. Her öğrenci tahminini yaptıktan sonra bilgisayar yeni bir açı 

belirler. Sıradaki öğrenci yeni açıyla ilgili aynı işlemi yapar. Oyun bu şekilde 

devem ederken öğretmen öğrencilerin kazanımları hakkında gözlem yapar ve 

eksik gördüğü yerlerde devreye girebilir. Veya eksikleri not alıp oyundan 

sonra gerekli düzeltmeleri yapar. Öğrencilerin zevk aldığı bir oyundur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ AÇI BULMA OYUNU 

Öğrenciler bilgisayarın belirlediği geometrik şeklin açılarını interaktif 

uygulamalarla bulmaya çalışır. Her açıyı ayrı bir öğrenci bulabileceği gibi bir 

geometrik şeklin bütün açılarını bir öğrenci de bulabilir. Birinci şekliyle her 

açıyı ayrı bir öğrenci bulduğunda oyunun grup şeklinde oynanması daha 

uygundur. Grubun her öğrencisi bir açıyı bulunca grup puan toplar. Oyunun 

sonunda en çok puan toplayan grup kazanır. Đkinci uygulamada ise geometrik 

şeklin bütün açılarını bir öğrenci bulduğunda öğrenciler şeklin bütün açılarını 
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doğru bulduklarında belli bir puan kazanır. Oyunun ikinci şekli fazla vakit 

aldığı için öğrencilere sıkıcı gelebilmektedir. Ancak birinci şekliyle eğlenceli 

bir oyundur. 

 

 
 

5. Performansı değerlendirme: 

 
                        

 
 
 
 
         ………….        ………………..      …………            ………….. 

a. Yukarıdaki öğrenci çalışma kâğıdında verilen şekillerin açılarını 

gönye yardımı ile bularak gösteriniz. 
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                EK-11 

6.HAFTA DERS PLANI 

Okulun Adı  : Özel Meram A.Aymaz. Đlköğretim Okulu 

Sınıf  : 5. Sınıf Öğrencilerinden Oluşan Deney Grubu (5/A) 

Dersin Adı  : Matematik 

Konu   : Boyut ve paralel düzlemler 

Süre   : 40 + 40 dakika 

Öğretmenin Adı Soyadı  : Aydın BĐRĐKTĐR  

Öğretme/Öğrenme Yöntemi : Oyun Yöntemi 

Kaynak    : Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 

Araç-gereçler : Ders planı, birim küpler 

 

KAZANIMLAR: 

Kazanım 1. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar. 

         2.  Piramide örnekler verir. 

                3.  Boyutu açıklar ve nesneleri boyutlarına göre sınıflandırır. 

 

EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DURUMLARI:  

   

1. Sevgili öğrenciler, “Bu dersimizde boyutu ve düzlemi öğreneceğiz. 

Konuyu öğrendikten sonra konuyla ilgili oyun oynayacağız. Oyunun 

oynanabilmesi için önce konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Ne kadar dikkatle 

dinlerseniz konuyu o kadar çabuk öğrenir ve oyuna başlarız.” diyerek 

öğrencilerin dikkati çekilir.  

2. Yukarıdaki girişten sonra ön koşul öğrenmelerin hatırlanması ve 

sınıfın öğrenmeye hazır bulunuşluluğunu tespit etmek; eksik öğrenmelerini 

tamamlamak için bir önceki yıl konu ile ilgili öğrendiklerini hatırlamaları 

sağlanır.  
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3. Uyarıcı materyal olarak sınıfa getirilen birim küpler öğrencilere 

tanıtılır. Boyut konusu anlatılır. Sadece uzunluğunu ölçebildiğimiz doğrulara 

bir byutlu, eni ve boyunu ölçebildiğimiz şekillere iki boyutlu, en, boy ve 

yüksekliğini ölçebildiğimiz cisimlere üç boyutlu dendiği anlatırılır. Cisimler 

üzerinde paralel düzlemler gösterilir. Öğrencilerin örnekler vermeleri istenir. 

 4. Performansı ortaya çıkarma basamağında öğrencilerle birlikte “seç 

bakalım oyunu” oynanır. 

SEÇ BAKALIM OYUNU 

 Öğrencilerle birlikte renkli kâğıtlar kullanılarak çeşitkenar üçgen, 

ikizkenar üçgen, eş kenar üçgen, dik üçgen, kare, dikdörtgen, eş kenar dörtgen, 

paralel kenar, yamuk, düzgün beşgen çokgenlerinden her birinden üçer tane 

olacak şekilde hazırlanır. Daha sonra her gruba bu geomatrik şekiller eşit 

olarak dağıtılır. Gruplardan birer öğrenci oyun için seçilir. Öğrencilerden şu 

şekilde isteklerde bulunulur: 

—  Düzgün çokgen olan geometrik şekilleri seçiniz. 

—  Düzgün çokgen olarak seçilen geometrik şekilleri üçgen, 

dörtgen, beşgen olarak sınıflandırınız. 

—  Yamuk olan şekli seçiniz. 

—  Eş kenar dörtgen olan şekli seçiniz. 

—  Dik açılı olan şekilleri seçiniz. 

—  Karşılıklı kenarlarının hepsi paralel olan şekilleri seçiniz. 

—  Hiçbir kenarı paralel olmayan şekilleri seçiniz. 

 Đstenenleri yerine getiren öğrenciler gruplarına puan kazandırır. En çok 

puanı toplayan grup birinci olur. Öğretmen, oyun oynanırken, öğrencilerin 
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eksik kazanımlarını tesbit etmeye çalışır. Eksik kazanımlar oyundan sonra 

düzeltilmelidir. 

5. Performansı değerlendirme: 

 
                        

 
 nokta 
 
 
         ………….        ………………..      …………            ………….. 

a. Yukarıdaki öğrenci çalışma kâğıdında verilenlerin kaç boyutlu 

olduğunu altlarına yazınız. Noktanın boyutu olmadığına dikkat 

ediniz. 

b.   
Yandaki şekil kapatılarak küp 

elde edilmek istendiğinde hangi 
rakamlarla gösterilen yüzeyler 
birbirine paralel olacaktır? Doğru 
olanı işaretleyiniz. 

 
  
 
 
      
 
 
 

 

  5   

 1  2  3  4 

    6 

1  3 1  2 2  6 5  4 


