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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Ça~ımızın insanı, hemen hergün yeni buluşların 

bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerçekleştiği 

bir dünyada yaşıyor. Böyle bir değişim sürecinde bireyin, 

yaşamını den1Jeli bir biçimde sürdürebilmesi ve topluma 

uyum sağlayabilmesi için çaba göstermesi gerekmektedir. 

Bu da ancak toplumun en küçük birimi olan bireyin, 

bütün yönleriyle yetişip gelişmesinde önemli olan 

eğitimle mümkündür (Hızal, 1982, s.!). 

Yaşamımızı bu kadar etkileyen eğitimin uzmanlarca 

bir çok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan birinde 

eğitim "insanın bireysel ve toplumsal varlığını ve 

mutluluğunu etkileyen 

zamanda bilimler ve 

bir öge olmakla beraber, aynı 

teknolojilerle birey arasındaki 

etkileşimi sağlayan vazgeçilmez bir 

tanımlanmaktadır (Çilenti, 1984, s.B). 

köprü" olarak 

Eğitimin yanısıra öğretimin de insan yaşamında 

önemli yeri olduğu bilinmektedir. Eğitim ve öğretimi 

kesin çizgilerle ayırmamız mümkün değildir. 

Öğretim, eğitim için bir malzeme olan bilgilerin 

kişiye kazandırılmasıdır. 

ı 
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Birey, öğrenmenin sonucunda davranışlarını 

değiştirerek eğitilebilir. 

Eğitim ve öğretim alanında yüzyıllardır edinilen 

bilgi birikimi eğitimciler ve bilim adamları tarafından 

değerlendirilerek daha bilimsel hale getirilmiş ve 

insanlığın hizmetine sunulmuştur. İnsanın, yaradılışında 

bulunan öğretme istegiJ: nedeniyle eğitim yaygınlaşıp 

çeşitli bilim dallarının doğuşuna ortam hazırlamıştır 

(Çilenti, 1984, s.S). 

Bilim ve teknolojinin gelişmesi, zamanla bilim 

dallarının artmasına ve bunların sınırlarının belirlen-

mesine yol açmıştır. 

Günümüzde eğitim alanına giren tüm bilim dallarını 

saymak mümkün olmamakla birlikte genel çizgileriyle 

şöyle bir sınıflandırma yapılabilir: 

ı. Fen bilimleri 

2. Sosyal ve beşeri bilimler 

3. Tıp ve sağlık bilimleri 

Yukarıda belirtilen bu bilim dallarını deneysel 

(pozitif) ve sosyal bilimler olmak üzere iki grupta .. 
toplamak da mümkündür. 

Bu bilim daliarına örnek vermek gerekirse; 

fizik ve kimyayı deneysel bilimler, tarih ve coğrafyayı 

sosyal ve beşeri bilimler, tıp ve biyolojiyi sağlık 

bilimleri olarak tanımlamak herhalde yanlış sayılmaz. 

Bunlar arasında sayamadığımız matematiğin, 

bilim dalları içinde özel bir konuma sahj.p olduQunu 
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söyleyebiliriz. Kesin verilere ve kanıtlayıcı kurallara 

dayanan yönleriyle matematik, pozitif bilimiere daha 

yakındır. Ancak soyut kavram ve terimiere dayandığı 

için de deneysel bilimlerden ayrılır. 

Genel olarak, "sayı lar ve kavramlar arasında 

bağıntı kurmak" şeklinde tanımlayabileceğimiz matematik, 

kişinin düşünme yeteneğini geliştiren bir bilim dalıdır. 

Ayrıca, öğretiminin yapısı gereği matematik, dikkat, 

bellek, soyutlama ve genelierne becerilerini güçlendir-

mektedir. Matematiğin bu özellikleri dikkate alındığında, 

öğrencinin, zihinsel gelişimine paralel olarak günlilk 

yaşamla ilgili pratik problemlerinin çözilmüne yardımcı 

olduğu da gözlenmektedir (Binbaşıoğlu, 1973, s.l35). 

Toplumun bireyi olan insan, doğduğu andan itibaren 

iki çelişkiyle karşı karşıyadır. Birincisi doğayla 

çelişkisidir. Bir yandan insanı yaratan doğa diğer 

yandan onu yok etmeye çalışır. İnsanın ikinci çelişkisi 

insanla olan çelişkisidir. (}oğayla mücadelesinde tekno-

lojiyi yaratan insan, bundan sonraki mücadelesini 

insanla yapar. İşte bütün bu mücadelelerde ve problem-

lerin çözilmünde matematik bilgisi, problemleri küçük 

parçalara ayırınada ve onları çözmede insana yardımcı 

olmaktadır (Karaçay, 1985, s.S-7; Aksu, 1985, s.48-50). 

İnsanın, matematik le olan ilişkisi daha çocukluk· 
1 

döneminde başlamaktadır. Çocuk birtakım gereksinimlerini 

karşılayabilmek, zamanını ölçülü kullanabilmek, harçlı-

§ını yetirebilmek. durumuyla karşı karşıya kaldığında 

matemetikle yaşamayı ö§renir. 
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Bir başka deyişle matematik, insan hayatına 

daha çocuk denecek yaşlarda girmektedir. 

Birey için gerek entellektüel yetilerinin gelişme-

sinde gerekse yaşam problemlerinin çözümünde bu kadar 

önemli olan matematik öğretiminde hangi kurarnlar benimsen-

mektedir? Bu kurarnların yaşama aktarılmasında ne gibi 

yöntemler uygulanmaktadır? Bu soruları cevaplayabilmek 

için öncelikle matematik öğretiminde bugüne kadar bilinen 

kurarnları sayalım. Bunlar, "Uyarıcı Davranım", "Anlamlı 

Öğrenme", "Buluş Yoluyla Öğrenme", "Gagne ve Skempin 

Öğrenme Kuramı" ve "Okulda Öğrenme" kuramlarıdır. 

Matematik tlijretiminde Yararlanılan 

Öijretme-Öğrenme Kurarnları 

Uyarıcı ~avranım Kuramı 

Ondokuzuncu yüzyılda Rus fizyoloji bilgini Pavlov'un 

şartlı refleks çalışmalarını geliştiren E.L. Thorndike, 

kuramın kurucusu olarak bilinmektedir. 

Bu kurarn "uyaran tepki bağıntısı" olarak da 

bilinmektedir. Kuramın savunucularına göre öğrenme, 

uyarıcı ve davranım arasında bir bağ kurulduğu zaman 

gerçekleşmektedir. Uyaran (uyarıcı), öğrenciyi harekete 

geçiren her şey; tepki (davranım) de öğrencinin uvaran 
' ' 

(uyarıcı) karşısında gösterdiği harekettir. Öğrencinin, 

ileride karşılaşacağı uyarıcılara gösterdiği davranırnlar 

arasında bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Bu ilişkiye 

"uyarıcı-davranım bağı" denmektedir ,Baykul, 1:\,şk ar, 

1987, s.3). 
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Bir uyarıcı karşısında oluşan davranım; sonradan 

oluşacak olan davranırnlara temel oluşturmaktadır. Uyarıcı

devranıma gösterilen doğru tepkiler pekiştirildiğinde, 

ödUllendirilmiş davranışın öğrenilmesinin artacağı, 

bunun yanısıra da cezanın veya başarısızlığın öğrenmeyi 

azaltacağı dUşUnUlebilir (Binbaşıoğlu, 191B, s.l8). 

Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için, bireyin, 

bir uyarana en son vereceği cevap doğru olmalıdır. 

Verilen cevap doğru değilse, istenen öğrenme gerçekleşmiş 

olmaz. Öğrencide yerleşen yanlış öğrenmeyi de değiştirmek 

gUç olmaktadır (Başaran, 1980, s.241). 

Bu kuramın sınırları içinde matematik eğitiminin 

nasıl verilebileceği aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

2+1 işlemi öğrencilere öğretilmak istenmektedir. 

Matematik sembolleriyle gösterilen 2+1=3 işlemini nesne-

ler le göstermemiz olanaklıdır. Örneğin; iki e lmamız 

var, bir elma daha alırsak, kaç tane elmamız olur? 

Bu işlem öğrenciye yöneltildi§inde öğrenciler için 

bir uyarandır. Öğrenci uyarana bir davranım göstermek 

zorundadır. İşlem karşısında öğrencinin cevabı doğru 

ya da yanlış olabilir. Öğrencinin 

bir başka uyarana geçilir. Verilen 

cevabı doğru ise 

cevap yanlış ise, 

do§rusu öğretmen tarafından öğrenciye gösterilir. 

Bu kuramda tUm etkinlik, öğretmen Uzerinde toplan

mıştır. Ancak bir uyaran sonucunda öğrenci etkin olabil

mektedir. 
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Anlamlı Gğrenme Kuramı 

Ausubel'in önerdiği bu kuram, 

sunularak kazandır ı lmasını esas 

bilgilerin öğrenciye 

alır (Fidan, 1986, 

s.9~). 

A.B.D. 'de 1935 yılında Brownell'in "Anlamlı 

Aritmetik" konusunda ortaya sürdüğü bu düşünce, "Aritme

tik, sayılarla düşünme sistemidir". Bu kurumla ilgili 

anlam teorisi ise aritmetiği, anlaşılabilir, birbirine 

sıkı sıkıya bağlı ilkelerin ve süreçlerin bir sistemi 

olarak kabul etmektedir (Sağlamer, 1980, s.B). 

Anlamlı ö·ğrenme kuramı'nda; yeni öğrenmeler, 

öğrencinin daha önce öğrendiği bilgilerle bütünleşti~i 

zaman gerçekleşmektedir. Bu kurama göre önce genel ilke 

ve kavramların verilmesi 

bilgilerin 

s.95). 

kazandırılması 

sağlanmakta, bunu ayrıntılı 

izlemektedir (Fidan, 1986, 

İşlenecek konularda bir mantık sırası aranmalıdır. 

Bunun yanısıra konulardaki bütünlüğe ve öğretilmesi 

zorunlu olan kavramların da birbirleriyle olan ilişkile

rine dikkat edilmelidir. 

Matematik ders konuları, birbirini izleyen zincir-

lemeli konulardan oluşmaktadır. Bu bilgi ve 

edinilebilmesi için, konuyla ilgili önceki 

becerinin 

bilgi ve 

becerileri içeren alıştırmaların çocuk tarafından doğru 

olarak yapılması gerekmektedir. 

Bu kuramın matematik öğretimindeki yeri şöyle 

açıklanabilir. 2+1=3 işleminde toplama işleminin teı:ıeli 
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sayılan, ileriye doğru sayma çalışmasını çocuk yapabil-

melidir. Çocuk "1" sayısından 

"2" cevabını verebiliyor ya da 

sonra kaç gelir, sorusuna 

sayı şeridinde gösterebi-

liyorsa, bu işlemin matematiksel sembolünü de göstermesi 

ondan beklenmelidir. Öğrenci 2+1=3 işleminde aynı nesne

lerden oluşan iki kümenin bir araya geldiğini bilmelidir. 

Ayrıca toplama işaretinin "+" çocuk tarafından bilinmesi 

gerekmektedir. 

Matematikte kavram ve ilkelerin öğretiminde 

öğretmenin yanısıra kitap, yazı tahtası gibi araçlarla yetinil

memeli, bunların dışında çeşitli araçlara da başvurul

malıdır. Bunların seçiminde öğrencilerin yaş ve ilgi 

durumlarıda gözönünde bulundurulmalıdır. irili ufaklı 

renkli boncuklar, sayı şeritleri, bu amaçla 

oyuncaklar bunlar arasında sayılabilir. 

yapılmış 

ilke, 

etkin 

sınıf 

Bu kuramın matematik öğretiminde dayandığı temel 

ö§retmeni etkin konum.undan uzaklaştırarak ö§renciyi 

duruma getirmektedir. Böylece öğrenci, geleneksel 

ortamının tek düzeliğinden kurtularak, daha etkin 

ve daha katılımcı bir rolü üstlenmiş olacaktır. 

Buluş Yoluyla tl§renme Kuramı 

Bruner tarafından 

kuramın amacı; öğrencinin 

uygulama alanına 

kendi bilgi ve 

giren bu 

becerilerini 

kendisinin keşfetmesi ve öğrenmeyi bu yolla gerçekleştir

mesini hedeflemektedir. 

Öğrencinin kendi kendine 

öğretilecek kavramın, çocuğun 

öğrenebilmesi 

düzeyine uygun 

için, 

olarak 



seçilmesi ve somuttan soyuta düzenli bir şekilde verilmesi 

gerektiği savunulmaktadır. Bunun yanısıra öğrenciye 

yaparak ve yaşayarak öğrenme ortamının sağlanmasına 

özen gösterilmelidir. 

Buluş yoluyla öğrenme kuramının ilkeleri: 

a. tl~rencinin ö~renmeye hazır duruma gelmesini 

sağlayacak ortamın düzenlenmesi, 

b . Öğrenme içeriğinin yapısallaştırılması, 

' 
c . tl.ğrenme edinimlerinin sıralanması, 

d. Öğrenme süresinde pe'kiştireçlerin öğrenciye 

nasıl verileceğine ilişkin kuralların belirlenmesi 

olarak gösterilebilir (Fidan, 1986, s.92-95). 

Bu kuramda 2+1 işleminin öğrenciler tarafından 

yapılabilmesi için, önce "1" sayısının tanıtılması 

ve nesnel olarak gösterilmesi g-erekmektedir. Bu çalışma 

için sembol le "1" sayısı gösterilir. Bu gösterimj_n 

nesnel olarak da ne ifade ettiği belirtilir. Örneğin 

1~~- (bir güneş), 
1~ c:5 (bir elma), 

(bir ay) gibi. Daha sonra 

(bir araba) gibi günlük 

yaşamda çocukların kolay tanıyabileceği somut örneklere 

yer verilebilir. 

Benzer yolla "2" sayısının tanıtılmasına geçilir. 

(2~Q.C) ) iki elma, (2~P p iki bayrak gibi. 

"1" ve "2" sayılarını öğrenciye sembol le ve nesnel 

olarak tanıtmak amacıyla çeşitli bilgi verici malzemeleti 

kullanarak onun konuyu kavraması sağlanabilir. Öğrenilen 

bilgilerin özümlenmesi için çocuklar tarafından çeşitli 
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alıştırmalar yapılmalıdır. Çocuğa sembôlle ve nesnel 

olarak sayıları tanıttıktan sonra 2+1=3 işlemini ö§retmek 

amacıyla toplama işaretinin (+) öğretilmesine geçilmeli

dir. Konu, öğrencinin ilgisine ve düzeyine uygun, zen

ginleştirilmiş örneklerle d~steklenmelidir. 

Gagne ve Skemp'in tiğrerune Kuramı 

Gagne ve Skemp'e göre kavram ve beceriler in 

öğretiminde aşamalı ve düzenli bir yol izlenmelidir. 

Böylece, hangi kavramların önce geldi~ini; hangilerinin 

önceden gelenlere dayandığını bilmekle, öğrenmenin 

gerçekleşeceği beklenmektedir (Baykul, Aşkar, 1986, s.6). 

Çocuğa ö~retilecek olan kavramlar, belli bir 

sıraya konmalıdır. 1, 2 sayılarının öğretimi yapılmadan 

5, 6 gibi sayıların öğretimine geçilmemelidir. 

Öğretme - öğrenme süresinde en son ulaşılacak 

hedefler belirl~nerek, bu hedeflere göre sistemli bir 

şekilde ilerlemeye gidilmelidir. Ayrıca bu ilerlemede, 

öğretmenin yaptıklarından çok, öğrencinin kendi yc:ptık

ları gözönünde tutulmalıdır. Öğrenme, öğrencinin aktif 

katılım ilkesi ile gerçekleşmektedir (Fidan, 1986, s.77). 

Bu öğrenme kuramında, öğrenciye "l" sayısının 

ne anlama geldiği öğretilmelidir. Sembol olarak g~ste-

rimi 

uygun 

için 

yapılmalı 

örnekler 

ve nesnel 

verilmelidir. 

de yapılmalıdır. "1" 

olarak çocuğun seviyesine 

Bu çalışma "2" sayısı 

sayısı için gerekli olan 

bilgilerin üzerine "2" sayısının gerektirdiği bilg.ller 
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eklendi§inde BOrenmenin aşama aşama gerçekleşti§i gözlene

b-ilir. Ö§retmen saptamış olduğu hedeflere sistemli 

bir şekilde yaklaşabilmelidir. Burada belirlenen hedef, 

"2+1" in toplamıdır. "1" ve "2" sayıları sembollerle 

gösterilmanin yanısıra 

Bir araya getirme veya 

nesnelerle de 

toplama (+) 

gösterilmelidir. 

işleminin çocuğa 

gösterilmesinden sonra, işlemin çocuk tarafından yapılması 

beklenmektedir. Ö§renmenin gerçekleşmesi için yapılan 

işlemlere çocu§un aktif olarak katılması gerekmektedir. 

nkulda n9renme Kuramı 

Bloarn tarafından geliştirilen bu yöntem doğrudan 

do§ruya öğretimin sını fta geliştirilmesini hedef almak

tadır (Fidan, 1986, s.l02). Bu yöntemde, sınıf içinde 

yapılan eğitimin, öğretmen merkezli yöntemden uzaklaşıp 

yerini öğrenci merkezli yönteme bıraktığı gözlenmektedir. 

öOretmen, öğrenciye yol gösteren, onun derse katılımını 

sağlayan, pekiştireçleri anında veren, öğrenmenin sonuç

ları ile ilgili bilgiyi ileten ve gerekli düzenlemeleri 

yapan kişi olarak tanımlanmaktadır ( Baykul, Aşk ar, 

1987, s.6). 

Bloarn' a göre, öğretimdeki yanlışlar az aldıkça 

herkes daha çok öğrenecektir. Öğrenmeyle birlikte başarı 

da oluşacaktır. Bir dersteki başarı veya başarısızlık, 

öğrencinin o derse karşı sahip olduOu duyguyu değiştire-

bilir. Öğrenci bir derste başarılı ise o dersi daha 

çok sevecektir. Şayet başarısız ise o dersten uzaklaşacak 

o derse karşı isteksiz davranacaktır. Başarı ve 
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başarısızlıklar da, öğrenci-nin akedemik benlik ka.vramla-

rının gelişmesinde öneml i ro 1 oynamakta-dır (Fidan, 

1986, s.l03). 

Her türlü öğrenmenin sınıfta gerçekleşmesini 

hedefleyen bu kuram<:la, öğretmen, çocuğa ö,ğreteceği 

2+1=3 işlemi için gerekli olan tüm aşamaları çocu§a 

sunduktan sonra, yerini çocuğun etkin ol.duğu bir ortama 

bırakmalıdır. ti.ğretmen, ço-cuğu yakından izlemeli ve 

ona yol göstermelidir. Yanlış· yapılan işlem sonucunu 

çocuğa bildiı·meli ve doğru çöz ü.m le ı- e götürecek yol 

ve yöntemleri göstermelidir. Doğru yapı lan işlemler 

için çocuk ödüllen<lirilmeli, yeni çalışmalara yönlendi-

rilmelidir. 

Buraya kadar verilen bilgilerden anlaşıldığı gibi 

matematik öğretiminde çeşitli ö§retme-öğrenme kurarnları 

kullanılmaktadır. Eğitim ve öğretimin her alanında 

olduğu gibi, matematiğe ilişkin öğretme-öğrenme süreçle-

rinde de çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Bunlara, aşağıda 

kısaca değinilmiştir. 

Matematik Öğretiminin Sorunları 

Türk Eğitim sistemi, çeşitli programların bir 

araya gelmesinden oluşmuştur. Bu programları; sanat, 

kültür ve fen a-ğırlıklı pr-ogramlar şeklinde sıralayabi-

liriz. 

Sanat ağırlıklı programlar içinde resim, •• • .1 
muzıK, 

bale, fotoğraf v.b. dalları sayabiliriz. Kültür ağırlıklı 
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programlarda, sinema, tiyatro, dil, tarih gibi dallar, 

fen ağırlıklı programlardaysa biyoloji, kimya, fizik 

ve matematik sayılabilir. 

Tilm bu proqramlar ö§renci başarıları açısından 

ele alınırsa, matematikdeki başarılarının en alt sırada 

yer aldı§ı söylenebilir. 

Matematik öğretiminde başarıyı olumsuz yönde 

etkileyen faktörler nelerdir? 

Bunların birincisi, uygulanmakta olan matematik 

programlarıdır. Programlar her şeyden önce öğrencinin 

seviyesine uygun olarak hazırlanmamaktadır. Uygulanmakta 

olan matematik programları, öğrencinin sadece bulunduğu 

sınıfın gerektirdi§i bilgileri içermekte, çocuğun zihinsel 

gelişimi ile performansı programda dikkate alınmamaktadır 

(Gilzel, 1989, s.27). 

İkinci olarak eğitim kurumlarımızda uygulanmakta 

olan ö§retme-öğrenme silreçlerinde de gilçlilkler gözlenmek

tedir. Bu gilçlilklerin başında da matematik programlarının 

geleneksel yöntemle uygulamaya konulması gelmektedir. 

Öğretmen merkezli olan bu yöntemde öğrenci, etkinli~i 

olmayan bir dinleyicidir. Öğrencinin kişisel niteliğinin 

ve kavrama niteliğinin 

tutulmayışı başarıyı 

Ayrıca sınıfta toplu 

öğretmen 

olumsuz 

öğrenme 

tarafından göz önilnde 

yönde etkilemektedir. 

s.ö z konusu olduğundan, 

tilm öğrencilerin aynı anda ve eşit oranda bilgi edinmesi

nin milmkiln olmayışı, başarıyı olumsuz yönde etkileyen 

bir başka neden olarak karşımıza çıkmaktadır. 



Matematik ö~retiminde başarısızlığa 

diğer etkenleri de şöyle sıralamak mümkUndUr: 

yol 
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açan 

ı. Öğretmenin, önceden b-elirlenen eğitim prog.ra-

mının tUmUnU zamanında bitirmeye zorlanması ve bunun 

sonucu olarak konuların kavratılması yerine gelişigüzel 

işlenmesi yoluna gidilmesi, 

2. Yetişmiş insana olan talebin artmasına paralel 

olarak, eğitime duyulan geresinimin artması, 

sonucu olarak sınıflardaki ö§renci sayısının 

bunun 

aşırı 

boyutlara ulaşması, dolayısıyla öğretmenin öğrencilerle 

yeteri kadar iletişim sa§layamaması, 

3. Öğretmenierin kavram öğretiminde, somut işlemler 

basama§ında yeterli alıştırma çözmeden soyut işlemler 

basamağına geçmeleri gösterilebilir (GUleryUz, 1988, 

s.28; Aydın, 1985, s.66-67). 

Öğrencilerin matematik dersinde başarısız olmala

rının bir başka nedeni de, konuların soyut kavramlardan 

oluşması ve bunların birbirinden tamamen kopuk ve bağlan

tısız biçimde bir araya getirilmiş olmasıdır. 

Öğretme-Öğ-renme Kuramıarı ve Matematik Öğretimi 

Okullarımızda öğretilmekte olan matematik dersinin, 

bir tek öğretme-öğrenme kuramı sınırı içinde öğrencilere 

öğretilmesi olanaklı görülmemektedir. 

Öğretme-öğrenme kuramlarının ortak amacı; ö§ren-

c inin daha i y i ' daha kalıcı, zaman açıs1ndan belli 
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bir sınırlama getirmeyen, öğrenmelerini sağlayacak 

ortamı düzenleyen ve uygun olan eğitim araçlarında~ 

yararlanabilmektedir. 

Okullarımızda matematik öğ-retimi için belirlenmiş 

bir kurama rastlanmamıştır. Uygulanmakta olan matematik 

programları; öğretmeni aktif, öğrenciyi pasif konumda 

tutan, öğrencinin bireysel özelliklerini göz önünde 

bulundurmayan ve tebeşir, yazı tahtası ile öğretmen 

üçgeninden oluşan geleneksel yöntemdir. 

Bunun yanısıra uygun kuramın amacı; öğrencinin 

bir gruba bağımlı olmadan kendi hızına göre ilerlemesini, 

olan içeriğin basitten karmaşığa doğru öğretilecek 

mantıklı ve dereceli olarak sıralanmasını, sınıfta 

öğrenmeye etkin olarak katılmasını veya sınıf dışında 

ve öğretmenin yol gösterici olmasını sağlamaktır. Açık

ma t e ma t i k ö ğr e t i m i n d e d i k k a t e a lı nma s ı la nan bu ilkeler, 

gereken özellikler olarak belirlenebilir. Tüm bu özellik

leri içeren öğretme-öğrenme kuramına rastlanmamıştır. 

işitme Engelliler ve Matematik Öğretimi 

Her toplum düzenli 

toplumun kendini sürdürmesi, 

Eğitim sayesinde toplumlar 

ilişkilerden oluşur. Bi~ 

ancak, eğitimle mümkündür. 

yaşamlarını düzene koyar, 

geçmişten geleceğe köprüler kurarlar ve varlıklarını, 

kendilerini aşarak sürdürürler. Yine eğitim sayesinde 

toplum 'kendi insanını üretir ve onu kendi kültürüyle 

yoğurur, biçimlPndirir. Bu durum toplumun tüm bireyleri 
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için söz konusudur. Sa§lıklı ve Hzilrsilz insanlar yanındai 

bedensel ya da zihinsel Hzilrleri bulunan insanların 

da toplumda onurlu ve saygın birer insan olmaları için 

devlet gerekli önlemleri almak durumundadır. Bu konu 

U 1 k e m iz d e 19 8•3 1 te çı kar ı 1 an 11 Ö. zel Eğit i m e M u ht aç Çocuk 1 ar 11 

yasasıyla devletçe ele alınmıştır (M.E.B., 1986.a). 

Özel Eğitim alanında uğraşan uzmanlarca, özel 

eğitime muhtaç çocuklar hakkında çeşitli tanımlar yapıl-

mıştır. Bu tanımlardan birinde "Bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal gelişmelerindeki özilr ve farklı 

özellikleri nedeniyle eğitim ve öğretim amaçlarını 

gerçekleştirmek için normal çocukların eğitim hizmetle
'(\ 

ri~kine ek olarak birtakım Hzel hizmet ve önlemleri 

gerektiren ço-cuklar" denilmektedir (Özsoy, 1988, s.6). 

Aşağıda, ülkemizde işitme engelli öğrenciler için alınan 

önlemler, gHtilrillen eğitim hizmetlerine yer verilmektedir. 

Ülkemizde işitme Engelli Öğrenciler İçin Sağlanan Eğitim 

Olanakları 

Ülkemizde işitme engelli öğrenciler için yapılan 

eğitim çalışmalarına bakıldığında, Milli E§itim Bakanlı§ı 1 

na bağlı yatılı Hzel eğitim okulları ve ilkokulların 

bünye s i n d e b u lu n an Hz e l s ı n ı f 1 a r o 1 d uğu g Hz 1 e n m e k te d i r . 

İ 1 k ya t ı lı. öz el eğit i m o k u 1 u , 1 8 8 9 y ı 1 ı n da İ stanbul 1 da 

Ticaret Mektebi içinde Müdür Grati Efendi tarafından 

açılmıştır. Daha sonra, 1921 yılında kurulan Özel İzmir 

Sağ ır lar ve Körler Okulu 1 nu, l924 yılında İstanbul. 

Sağ1r, Dilsiz ve Körler Tesanüt Cemiyeti tarafından 
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kurulan İstanbul Sağırlar Q.kulu izlemektedir (rLE.B. 

1987.c; Gzsoy, 19"81, ·s.98). 

Halen ülkemizde 26 adet yatılı sağırlar okulu 

bulunmaktadır. Bu okullardaki öğrenciler, dördüncü 

sınıftan itibaren iş ve sanat eğitimi koliarına yöneltil

mekte, öğrencilere bir meslek amacı güdülmektedir (M.E.B. 

1987.b; thsoy, 1988, s.72). 

Eğitimlerini gündüzlü olarak sürdüren özel eğitim 

okulları da bulunmaktadır. Bunlardan ikisi İstanbul' da 

olup Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Vezneciler ve Halıcı-

oğlu Ağır işitenler okullarıdır (Güzel, 1988, s.21). 

Bir diğeri ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesinde 

bulunan işitme Engel li Çocuklar Eğitim ve Araştırma 

Merkezi (İ ÇEr-1) dir. Sayılan bu okullarda 1986-1987 

öğretim yılında 4395 ilkokul ve 317 orta sanat öğrencisi 

öğrenimlerini sürdürmektedirler (Özsoy, 1988, s.72). 

Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan İşitme 

Engelli Çocuklar Eğitim ve Araştırma Merkezi (İÇEM) 'de 

lise sınıfı bulunmaktadır. Ülkemizde çeşitli illerde, 

ilkokullar bünyesinde işitme engel li öğrenciler için 

de sınıflar yer almaktadır. 

E n ge l 1 i b i r e y 1 e r i n e ğ i t i m i n e o k u 1 ön c e s i dön e m de 

başlamanın önemi üzerinde durulmaktadır. Fakat özel 

eğitim alanında görev yapabilecek uzman sayısının sınırlı 

olması, eğitim ortamlarının uygun olmayışı ile uygulanacak 

eğitim programlarının yetersiz olması, okul öncesi 

eğitimin yaygınlaşmasını geciktirmektedir. 
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işitme engelli bireyler için de okul bncesi 

eğitimin pek yaygın oldu.ğu söylenemez. Anadolu Üniversi

tesi bünyesindeki İşitme Engelli Çocuklar Eğitim ve 

Araştırma Merkezi (İÇEM), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Fakültelerinde okul öncesi ~eviyesinde 

eğitim yapılmaktadır (Özsoy, 1988, s.73). 

Tüm çocuklar gibi bzel eğitime muhtaç çocukların 

da eğitimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır. Fakat 

yukarıda da işaret edildiği gibi özel eğitim alanında 

görev yapabilecek uzman sayısının sınırlı olması, eğitim 

orta m 1 ar ı n ı n uyg UD o 1 ma y ı ş ı ve uyg u 1 anacak progr am 1 ar ı n 

yetersiz olması bu alandaki çalışmaları güçleştirmektedir. 

Bu konudaki M.E.B. 'nın özel eğitimle ilgili 

kanun ve yönetmeliklerde özel eğitime muhtaç çocuklar 

ve bunların eğitimi şöyle tanımlanmıştır. "Özel eğitime 

muhtaç çocukların eğitim gereksinimleri normal çocuklara 

göre farklı olmaktadır. Bu eğitim; özel olarak yetişti

riimiş personel, geliştirilmiş eğitim progr~mları ile 

bu çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdü

rülen eğitimdir" (2916 sayılı kanun; Özsoy, 1988, s.B). 

Özel Eğitime Muhtaç Çocukların eğitimler inin, 

normal çocuklara göre daha farklı ortamlarda, zenginleş

tirilmiş programlarla ve uzmanlarca yapılması gerekmekte

dir. Özel eğitime muhtaç çocuğun eğitim ve öğretiminin 

gerçekleşebilmesi için Matematik, Türkçe v.b. disiplin 



alanlarından da yararlanılması gerekmektedir. Bu disiplin 

alanlarından özellikle matemati.ğin ayrı bir önemi bulun

maktadır. Matematik kavramlarının soyut olması ve konula-

rın birbirini izlemesi özel e§itime muhtaç çocuklar 

grubuna -giren işitme en-gel li, g-ö:Lme engel li ve zihinsel 

engelli çocuklai' için ayrı bir önem taşımaktadır. Aşa§ıda 

özel e§itime muhtaç çocuklar grubunda yer alan işitme 

engelli çocukların, matematik öğretiminde karşılaştıkları 

güçlükler hakkında kısa bilg\ler verilmeye çalışılmıştır. 

İşitme Engelli Öijrencilerin Matematik tlijretiminde 

Karşılaştıkları ~üçlükler 

Günlük yaşantımızda sözcükler 

arasında matemetikle ilgili 

!<ullandığımız 

ka v ram 1 a ra s ı k ç a 

kaçta kalktın? 

rastlanmak-

tadır. Örne§in, sabah saat Çeşmeyi çok 

Kaç bardak 

kullandığımız 

açtın! Kahvaltıda 

çay içtin? 

kaç 

gibi. 

dilim ekmek yedin? 

Günlük hayatta 

kavramları göz önünde tutarak bu örnekleri çoğaltmamız 

mümkündür. 

Kullanılan bu matematik kavramlarını normal 

işiten bireyler öğrenirken herhangi bir sorun o:Ltaya 

çıkmamaktadır. Çünkü normal bireyler, öğrenilecek kavram 

hakkında birçok bilgiyi etrafiarından işiterek, o kavramı 

ö§renmeye hazır duruma gelmektedirler. Oysa işitme 

engelli bireyler, gUnlük yaşamda kullanılan matematik 

kavramlarını özürleri nedeniyle işitemedikleri için, 

kavram öğrenmede güç lükler le karşı la şmak ta d ır 1 ar (Clark, 

1989). 



Bugüne değin ülkemizde işitme engelli öğrencilere 

yöneliK özel bir matematik programı hazırlanamamıştır. 

Çeşitli kademelerde eğitimlerini sürdüren işitme engelli 

öğrencilerin izledikleri matematik programı, normal 

öğrencilere uygulanmakta olan 

Çeşitli eğitim kademelerinde 

programlardan farksızdır. 

(ilk-orta-lise) uygulanan 

matematik programlarının amacı çocuğa bulunduğu sınıfla 

ilgili temel beceri ve kavramları kazandırmaktadır 

(Güzel, 1988, s.27). Bu programlar uygulanı~ken işitme 

engelli öğrencinin zihinsel gelişim düzeyi, performansı 

ile engelinin niteliği dikkate alınmamaktadır. 

işitme engelli öğrenciler için özel bir matematik 

programının olmadığı düşünüldüğünde iletişim eksikli§i 

olan bu öğrencilere uygulanan matematik programlarının 

ve eğitim ortamlarının yeterli olmadığı da sHylenebilir. 

Wood and Wood işitme engelli çocukların becerileri 

yönünden engellenmelerine ra~men, matematik kavramlarının 

normal çocuklar gibi kazanıldıijı ve matematikte gerili~in 

genellikle öijretme-öğrenme ortamlarındaki iletişim 

problemlerinden kaynaklandığını söylemişlerdir (I:Jood 

and Wood, 1985, s.85). 

Özetlersek, işitme engelli çocukların eğitim 

ortamlarında var olan iletişim problemlerinin, çocuğun 

düzeyine ve gereksinimine cevap verecek biçimde düzenlen

memesi matematik kavramlarının ve becerilerinin edinilme

sinde güçlUk yaratmaktadır (Güzel, 1988, s.28). 
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Eğ.itim süreçlerinde gerekli düzenlemeler yapıldı-

ğ.ında, matematik HOretiminde 16 yaş grubunda bulunan 

normal işiten çocuklarla işitme engelli çocuklar arasında 

Wood and Wood tarafından yapılan araştırma sonuçları 

aşağıdaki tablo l'de gösterilmiştir. 

TABLO 1 

ONALTI YAŞ GRUBUNDA BULUNA~ Ö~RENCİLERİN 

ORTALAMA MATEMATİK YAŞLARI 

O.kul çeşitleri 

Gzel okul (ağ-ır işitenler) 

tlzel s~n~flar (kısmen işitme kaybı 
olanlar) 

Normal okullarda ka.yn:aştırmaya 
katılan çocuklar 

İşiten çocuklar 

İşitme kayıbı Matematik Yaşı 

92 dB ız.ı 

68 dB 12.8 

48 dB 14.0 

15. 5 

(Wood and Wood ve diğerleri, 1987, s.l51). 

Tablo l'deki verilere dayanarak 16 yaşındaki 

işiten çocuğun, matematik yaşı 15.5'tur. Bir başka 

ifadeyle matematik yaşı kendi yaşının 0.5 yaş gerisinde 

bulunmaktadır. Aynı yaşta ağır işiten bir çocuğun matematik 

yaşı ise 12.l'dir. Kendi yaşına göre 3.9 yaş gerisindedir. 

Yi n e ta b 1 o 1 ' de n an 1 aş ı 1 a cağı gibi ağ ır d er e c e d e 

işitme kayıbına sahip olan çocukla, normal işiten çocu§un 

matematik öğrenim yaşı arasında 3.4' lük yaş farkı bulun-

maktadır. Bu farkın da yukarıda sözünü ettiğimiz öğretme-
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öğrenme süreçlerinden ve çocuğun işitme engeJ.inden· 

kaynaklandı~ı düşünülebilir. 

Matematik Öğretiminde Yenileşmeler 

Matematik dersinde ö§retilrnesi gereken k~vramların 

soyut olması, dersi zorlaştıran nedenl.erden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

öijrenmeyi kolaylaştıracak 

Bunun sonucu olarak çocukta 

çeşitli ö~retme-öğrenme yöntem-

lerinin kullanıldı9ı bilinmektedir. 

Öğrenme için seçilecek yöntemin, öğrenciye, 

öğretilecek ders konularıyla paralellik sağlaması gerek

mektedir. Matematik ders programlarının, bireyin devamlı 

gelişmesine katkıda bulunan ve matematiğin temel yapısını 

anlamada çocuklara yardım edecek şekilde düzenlenerek 

aşamalı bir sırada verilen organizasyon olarak belirtil

diğini kabul eden görüşler vardır (Reys ve di~~rleri, 

1984, s.41-42). 

f\1ateriıat ik k<Jnularındaki kavramları öğrenciye 

öğretebilmek için bilgiler küçük ünitelere ayrılmalı 

ve sistemli bir şekilde bilinenden bilinmeyene do~ru 

ma nt ık lı bir sıra izlenmelidir. Konularının özelliği 

olarak bir çok kavramı bünyesinde toplayan matematik, 

içerdiği bilgilerin küçük üniteler~ ayrıiabilmesi yönünden 

programlı öğretim yöntemiyle hazırlanıp sunulmaya uygun 

bir disiplin olarak görülmektedir. 

Programlı öğretim yöntemine göre programlanan 

konu veya dersleri incelediğimizde matematik ders konularının 
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ilk sırayı aldığı gözlenmektedir. Bunu sırasıyla fen 

bilimleri, dilbilgisi, yabancı dil ve sosyal bilgiler 

izlemektedir. 

Programlı öğretimdeki, bireyin kendi hızına 

göre ilerleme ilkesi, matematik öğretimiyle yakından 

ilgilidir. Bu yöntemde zaman yönUnden belli bir sınırlama 

sözkonusu değildir. Her öğrencinin bireysel öğrenme 

h ız ı na saygı g.ö st er i 1 m e s i e n ge ll i b i re y 1 e ri n eğit i m 1 er i 

yönUnden anemli olmaktadır. 

izleyen sayfalarda, matematik öğretiminde kolay-

lık la kullanılabileceği anlaşılan "Programlı Öğretim 

Yöntemi" ni değişik yönleriyle tan1.tacak kısa bilgiler 

verilmesinin yararlı olacağı dUşUnUlmUştUr. 

Programlı Uğretim 

Yirmibirinci yUzyılda bilim ve teknoloji alanın-

daki hızlı gelişmeler çeşitli sektörleri etkilemiştir. 

Bu gelişmelerden eğitim sektörU de etkilenmiştir. 

YUzyılımızda eğitime duyulan ihtiyacın artması, 

s ın ı fl ar dak i öğrenci say ı s ın ın ar tma s ı na neden o 1 muştur. 

Farklı yetenek ve dilzeydeki tUm öğrencilerin aynı sınıfta 

toplanması, öğrencinin yeteneklerini tam olarak göster-

mesine engel olmaktadır. 

Geleneksel sınıf ortamında her öğrencinin istenilen 

davranışı yapma olanağı sınırlıdır. Sınıfta yapılan 

davranımlara aynı anda pekiştireç v e r i 1 m e m e !< t e d i r • 
• 
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Pekiştirme işlemleri ço~u zaman qecikmeli olarak yapılmak-

la beraber qenellikle unutulmaktadır (Fidan, 1985, 

s. 56). Bu nedenlerin s.anucunda ·eğitim s·ektöründe çeşitli 

yöntem ve tekniklerin denenmesine gerek duyulmuştur. 

B i 1 i m s e 1 yönt e m i n arta n b ir ön e m kaza nd ı ğı b u dön e m d e , 

eğitim sektöründe kendi kendine ö{ıretim teknolojisi 

d i y e b i 1 e c e ğ i m i z "P r oç r am 1 ı ö ğ ret i m n yönt e m i n i n ge l i ş m e k t e 

olduğunu görüyoruz {Alkan, 1977, s.246). 

ö-ğretim yönteminin çeşitli tanımları 

bulunmaktadır. Hızal'a göre pr~gramlı öğretim tanımı 

şöyledir. 

Öğretilecek içeriğin, olanaklar ölçüsünde, 

her birinde özel bir fikir .veya görüş bulunan, 

küçük ünitelere ayrılıp, bu ünitelerin belirli 

bir mantıkı sıraya göre düzene konulduğu, her 

ünitedeki bilginin öğrenilip öğrenilmediğini 

kontrol etme olanağının bulunduğu bireysel, 

kendi kendine öğrenme yöntemidir. 

(Hızal, 1982, s.56). 

Çilenti 

yapmaktadır. 

Öğrenciye 

ise programlı 

kazandırılacak 

öğretim tanımını şöyle 

özelliklerin hedef 

davranışlara bölünmesi ve her hedef davranışın 

öğrenciyi bir kaç eğitim durumundan geçirerek 

kazandırılmaya çalışılması; sonucun hem sınanması, 

davranış kazanılmışsa pekiştirilmesi ve yeni 

davranışın kazanılmasına .geçilmesi; davranış 

kazanılmamışsa yeni eğitim durumlarının uygulanarak 

o davranışın kazanılması biçiminde 

tedir. Maksat öğrencinin hedef 

sürüp gitmek

davranışlara, 



kendi algı hızıyla bireysel bir çalışma sonucunda 

ulaşmasıdır ... 

(Çilenti~ 1979, s.75). 
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Öğrencinin davranışsal hedeflere ulaşabilmesi 

için, sistematik ve deneysel çalışmaların gerektiğini 

belirten Alkan'ın programlı ö§retim yöntemi hakkındaki 

görüşleri şöyledir. 

Programlı öğretim, bir öğrencinin davranışsal 

hedeflere ulaşmasına yardım etmek üzere deneysel 

olarak geliştirilmiş öğrenme tekniklerinin 

sistematik olarak uygulanmasıyla desenlenmiş 

bir süreçtir. 

(Alkan, 1984, s.l62). 

Gagne ise, programlı öğretimi; "öğretim modelleri 

oluştururken öğrencinin giriş ve çıkış davranışlarının 

dikkate alınması-, öğrenmede yapmış olduğu ileriemelerin 

planlı ve ayrıntılı olarak belirlenmesi ve öÇ;renme 

stratejilerinin ölçülmesi" olarak tanımlamıştır (Pocztar, 

1977, s.lO). 

Prog.ramlı öğretim yöntemi, geleneksel öğretme-

öğrenme süreçlerinin yetersizliklerini giderecek nitelik

tedir. Bu yöntem işlevsel olarak öğretmeni rutin görevden 

kurtararak öğrenciyi etkin olarak eyleme sokan, öğrenciyi 

sistemli bir şekilde öğrenmeye gildüleyen ve öğrendikle

rini anında kontrol edip geribesleme yapabilen bireysel 

kendi kendine öğrenme yöntemidir (Hızal, 1982, s.27-28). 

Bu öğretim yöntemind,e üç ·temel öğe bulunmaktadır. 

Bu n 1 ar program , araç ve öğrenci d i r . Program; öği'enciye 
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kazandırılmak istenen içeri§in belirli bir sistemati§e 

göre düzenlendiği plandır. Araç ise; programı öğren-ciye 

sunmaya yarıyan materyallerdir. Bu materyaller programlı 

kitaplar, kartlar, filmler, teyp bantları v.b. olabilmek

tedir. Öğrenci denildiğinde de, uygulama sonunda belirli 

davranışları kazanacak olan bireyler akla gelmektedir. 

Geleneksel öğretim yöntemine karşı bir alternatif 

olarak kabul edilen, programlı öğretim yönteminin yarar-

larını şöyle sıralayabiliriz. 

Öğrencinin bireysel olarak öğrenmesine olanak 

tanımaktadır. 

Öğrenme için gerekli süreyi azaltmaktadır. 

Öğrencinin kendi hızına göre ilerlemesine 

olanak sağlamaktad~r. 

Öğrenci kendi öğrenmesini denetleyebilmektedir 

(Brown, 1969, s.ll4-ll5). 

Geleneksel yöntemlere göre, öğrenme de zaman 

bakımından ekonomi sağlamaktadır. 

Öğrenci,öğrenme süresince dikkatli ve etkindir. 

Anlaş ı lmayan noktaların istenildiği kadar 

tekrarı yapılmaktadır. 

Öğrenmenin sonucu hakkında anında geribesleme 

alınmaktadır. 

Yapılan hatalar anında dUzeltilmekledir . 
• 
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'Öğretim görevi bakımından yüklü bulunan •• . .., L ogreL-

menler e yardımcı olarak kullanılabilmektedir (Hızal, 

1982, s.32). 

Bu yöntemin sınırlılıklar ıda bulunmaktadır. 

Bu sınırlıklar ise; 

Bütün disi-plinlerin programlanması mümkün 

olmamaktadır. 

E~itimde bireyler arası etkileşimi azaltmak-

tadır. 

İçeri'kt.e fazla parçalanma nedeniyle bireyin 

senteze gidebilme olanağı sınırlanmaktadır. 

Maliyeti yüksek olmaktadır (Hızal, 1982, 

s.33). 

Programlı öğretim yönteminin öğretme-öğrenm-e 

süreçlerine iki temel ilke getirdiği söylenebilir. 

Bunlar; öğretimi bireyselliştirmek ve öğrenmedeki hataları 

en aza indirgemektir. Bu yenilikler öğrencinin başarısında 

önemli rol oynamakta~ır (Yaşar, 1988, s.33). 

Programlı Öğretimin İlkeleri 

1. Küçük adımlar.- 'Öğretilecek olan içerik, 

çok küçük üniteler halinde basitten karmaşığa ve somuttan 

soyuta doğru ilerleyecek şekilde düzenlenir ve bu esasa 

göre öğrenciye sunulur. 

2. Öğrenmeye Etkin Katılmao- Programlı •• - .ı. • o-gre ... ım, 

öğrencinin programla sürekli olarak etkileşimini sağlamaktadır. 
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. 
Bu etkileşimden dolayı, her küçük adım-da bilgi sunrıoanın 

y an ı n da , b u b i l g i le r i n ö ğ 1' e n i l ip ö ğ :re n i 1 me d i ğ i n i k o n t r o l 

etmek amacıyla sorular yöneltmek ve ö~rencinin bu sorulara 

do§ru cevaplar vererek ö~retme-öQrenme sürecin2 etkin 

katılımı sağlamaktır. Bu ilke programlı öijretim ybnterninin 

temel ilkesi sayılmaktadır. 

3. Sonuç Hakkında Anında Bilgi Alma.- :<üç ük 

adımlarda bilgi sunmanın yanısıra, sorulaT da yöneltilmek-

tedir. Bu sorulara öğrenci cevap verir vermez, yanlış 

veya doğru olduğunu hemen öğrenir (Pipe, 1966, s.l6). 

Bu da öğrencinin geribesleme almasına olanak sa§lar. 

4. Bireysel Hıza Göre İlerleme.- Bu ilke de 

her öğrenci, zamanını kendine uygun olarak ayarlayabil-

mekte ve içinde bulunduğu gruba bağlı kalmaksızın kendi 

hızına göre ilerlemektedir. Geleneksel sınıf ortanında 

öğrenciler arasındaki düzey farklılı~ının gerektirdiği 

olumsuzluklar da ortadan kalkmaktadır. 

5. Doğru Cevaplar.- Deneysel araştırmalar sonucu, 

öğrenen birey başarısızlıklarla karşılaştığınDe bir 

çeşit cezaya çarptırılmaktadır. Ceza'nın öğrenme 
. }.. ..... . .: 
ıs<.egın.ı. 

kırdığı bilinmektedir. Bu nedenle öğrenen bireyde, 

öğrenmeye karşı isteksizlik uyandırmaktadır. Bu gerçekler 

göz önünde tutularak, programlı öğretim yöntemiyle 

öğrenen bireyin, büyük oranda doğru cevap vermesini 

sağlayacak düzenlemeler yapılır. Öğrenen bireyin hataya 

düş m e m e s i ve başar ı ya u 1 aşma s ı iç i n ger e k 1 i düz e n le i:l e 1 er 

yapılarak başar ıs ız olmasına fırsat verilmemektedir 

(Hızal, 1982, s.32). 
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Program Modelleri 

Programlı ö~retim alanında kullanılan en yaygın 

iki program modeli bulunmaktadır. 

Dallara Ayrılan program mo~elleridir. 

Bunlar Doğrusal ve 

ı. Doğrusal Program Modeli.- Pekiştirme kuramına 

dayalı bu model, Skinner'in ismiyle de anılmaktadır. 

Do§rusal program da ö~renme; hedeflenen davranışın 

meydana getirilmesini sağlamak ve bunu ödüllendirmek 

suretiyle davranışın sürekliliğini 

kazandırılmak istenen içerik madde 

arttır ır. Öğrenciye 

veya çerçeve adıyla 

tanınmakla beraber birbirine bağlı küçük adımlar şeklinde 

sunulmaktadır (Alkan, 1977, s.259). 

Bu program modelinde, programlı madde ö~renciye 

bilgi sunmaktadır. Bu bilgiler öğrenci tarafından okun

duktan sonra, verilen bilgilere ilişkin sorulan soruya 

öğrenci cevap verecektir. Vermiş olduğu bu cevabı uygun 

yere kayıt edecek, doğru olup olmadığını programdaki 

doğru cevapla karşılaştıracaktır. Cevap doğru ise bir 

sonraki maddeye geçecek, şayet verilen cevap yanlış 

ise, maddeyi bir kez daha dikkatlice okuyarak uygun 

cevabı verecektir. Doğrusal program modelinde öğrencilerin 

vermiş oldukları cevaplar ister yanlış isters.e doğru 

olsun aynı yol izlenmektedir. Bu nedenle "doğrusal 

program " m o d e 1 i ad ı ver i 1 m e k te d ir . Bu m o d e l yar d ı r:ı ı y la 

öğrenciler bireysel hızıarına göre ilerleme olana~ı 

bulabilmektedirler. Hızlı öğrenen öğrenciler programı 

daha kısa zamanda bitirirken, yavaş ö§renen öijrenciler 

ise daha uzun zaman harcamaktadırlar. 
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Lysaught'a qöre doğrusal programlama 

'1 o 
L/ 

şe ması 

~ekil 1: Ooğrusal Programlama Modeli 

(Kaynak: Lysaught-Williams, 1963, s.77) 

Doğrusal programlama modelinde öğrencilerin 

ettikleri cevaplar, öğrenme durumunun ayrılmaz 

bire:r parçasıdır. Öğrenciler tarafı.ndan verilen cevaplar 

bir test olmayıp, öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

kontrol amacındadır (Hızal, 1982, s.34). 

2. Dallara Ayrılan Progra$ Modeli.- Dallara ayrılan 

program modelinde, öğrenme kurarnları ile ilgili herhangi 

bir bağın oldu~u düşünülemez. au modelde, öğretme-öğrenme 

süreçleriyle ilgili bir kurarndan çok, eğitsel amaçlar 

için kullanılan yazılı gereçler hazırlama tekniği söz-

konusudur (Alkan, 1977, s.250). 

Dallara ayrılan program modelinde her adımda 

daha fazla bilgi sunulur. Doğrusal program modelinde 

her maddede bir veya iki cümle verildiği halde, dallara 

ayrılan program modelinde ise her madde bir iki paragraf 

olmaktadır. Doğrusal program medilinde öğrenci eksik 

sözcük, sayı v.b. kısa cevapları yazmaktadır. Dallara 

ayrılan programda ise, cevaplar çoktan seçmeli olarak 

düzenlenmiştir (Pipe, 1968, s.21). Öğrenci tarafından 

doğru cevap verilmiş ise kendisine uygun bir ifade 
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ile b-ildirilmekte ve sonraki maddeye geçmesi istenmekte-

dir. Şayet öQrenci yanlış cevap seçmiş ise niçin yanlışlık 

yap.tığı hakkında kendisine g.önderildiği yerde bilgi 

verilmekte ve geldiği yere gönderilip bilgiyi tekrar 

okuması ve soruyu cevaplaması istenmektedir (Hızal, 

1982, s.34). 

Dallara ayrılan program modelinde ilerleme aşağı-

daki şekilde olduğu gib-idir. 

> 

Şekil 2: Dallara Ayrılan Program Modeli 

(Kaynak: Lysaught-Williams, 1963, s.32) 

Dallara ayrılan program modelini sürekli doğru 

olarak cevaplayan öğrencinin ilerlemesi doğrusal program-

·daki ilerleme gibi olmaktadır. Cevap seçmedeki hatalar 

nedeniyle öğrencinin programda farklı yönlere gitmesi 

istenmektedir. Bu nedenle modele, dallara ayrılan program 

modeli denmektedir (Hızal, 19B2, s.34). 
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Program Hazırlama 

İster dallara ayrılan program modeli, is ter se 

-doğrusal program ·modeli olsun, yapımlarında üç ana 

aşama bulunmaktadır. 

1 . Haz ır 1 ı k , 2 . Yazma , 3 . De n e m e ( P ip e , 1 9 6 8 , 

s.26). 

Bu aşamalarda neler yapıldığı aşağıda kısaca 

açıklanmıştır. 

l. Hazırlık.- Bu aşamada öncelikle konu seçilir. 

Oaha sonra programın uygu lana·cağ ı öğrenci grubunun 

programcı tarafından yaş, cinsiyet, genel yetenek, 

kültürel düzey, sosyal düzey ve okul başarısı yönünden 

tanınmasına çalışılır. Çünkü programlı öğretim yönteminde 

öğrenci, 

programın 

kendi kendine öğrendiği 

öğrenciye uyarlanmış 

(Hızal, 1982, s.35). 

için, 

olması 

hazırlanacak 

gerekmektedir 

Öğrenci grubunun tanınmasından sonra bu yöntemle 

yapılacak olan çalışmanın amaçları belirlenmelidir. 

Amaçların ayrıntılı biçimde yazılmasıyla, öğrencilerin 

neye ulaşacaklarını, ne gibi bilgi ve beceriye sahip 

olacaklarını kestirrnek mümkündür. Belirlenen amaçlara 

ulaşılıp ulaşılmadığını k o n t ro 1 . e t me k amacıyla son 

test hazırlanmalıdır. 

Son test de sorulan soruların güç 

olması önemli değildir (Pipe, 1968, s.35). 

veya kolay 

Önemli olan 

öğrencinin hedeflenen davranışlara ulaşıp ulaşmadığının 

belirlenmesidir. 
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Programlanacak konu saptanıp, uygulama yapılacak 

aarenciler hakkında yeterli bilgiler toplanıp, amaçları 

davranışsal terimlerle belirliyerek, son ve ilk testleri 

düzenledikten sonra, programlanacak içeriğin yapısallaş

tırılmasına sıra gelmektedir. Hazırlık aşamasında son 

çalışma programlı içeriğin ayrıştırılmasıdır. Bu ayrıştır

ınada çıkan öğelerin belli bir tekniae göre düzenlenmesi 

gerekmektedir. En çok kullanılan teknikler ise Davies 

davranışsal analiz tekniaidir (Hızal, 1992, s.36). 

2. Yazma.- Programlama materyalin kimlere yönelik 

olduğunu, programlı materyalden nasıl yararlanacağını 

ve nelere dikkat edilmesi gerektiaini açıklayan bir 

yazılmasıyla başlamalıdır (Hızal, tanıtım yazısının 

1982, s.38-39). 

Yazma aşamasında hangi program kullanılırsa kul-

lanılsın, hedeflerin gerçekleşmesi için iyi bir programlı 

öğretim materyalinin yazılması gerekmektedir. 

Programlı öğretim materyalini yazarken 

edilecek noktalar aşağıda belirtilmiştir. 

dikkat 

Her maddede yalnız bir tek gerçek sunulmalı, 

Her madde için uygun ipucu verilmeli, 

Verilen bilgilerin miktarı küçük olmalı, 

Programı yapan programcı konuya hakim olmalı, 

Hazırlanan maddeler cevabı çağırıştırıcı 

nitelikte olmalı, 

Programlı maddeler, öğrencinin öğrenmeye 

etkin olarak katılmasını sağlayacak ·düzende olmalıdır 

(Klaus, 1964, s.36-50). 
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Hazırlık ve yazma aşamaları tamamlan-dıktan sonra, 

sıra deneme a,amasına gelmiştir. 

3. Dene.me.- Deneme iki aşamada oluşma-ktadır. 

Birinci aşama değerlendirme, ikinci aşama ise -geç.erli

liktir (Hızal, 1982, s.39). 

i) e ğe 1' le n-d i l'flle aşamasında, pr'Ogramın aksayan 

yönle'finin belirleniD-esi ve e·k s i -k 1 e r i n i n g i 8-e r i l me s i 

amacıyla, bir gru.p öğrenci üzerinde denenmesi gerekmek

te-d ir. Mat e'fy a 1 i n ince 1 en me s i süre s i nce ö•ğrenc i ler 

gözlenmekte ve elde edilen bilgilerin yardımıyla programlı 

materyalin aksayan yönleri düzeltilme!c:te, tekrar bir başka 

grup öğrenci üzerinde denenmektedir. İkinci denemeden 

sonra çıkan aksaklıklar düzeltildikten sonra .programlı 

materyal son şeklini alarak uygulanacak hale gelmektedir. 

Progra:mlı materyalin geç-erliliğini test etmek 

amacıyla deneme grubuna uygulanan ön ve s.on testlerden 

alınan puanlar karşılaştırılmış, son· testte alınan 

puanların ön testte alınan puanıara göre yü-ksek olduğu 

gözlenmiştir. 

Araştırma Bulguları 

Programlı öğretim yöntemine ilişkin çalışmalar, 

eskiden olduğu gibi sınırlı laboratuvar çalışması olm~ktan 

çıkmış, eğitim hizmetlerin-de geniş öl~üde yararlanılan 

bir yöntem haline gelmiştir (Hızal, 1982, s.43). Programlı 

öğretimin gerek bazı 

gerekse çeşitli öğrenci 

konu alanlarının öğretiminde, 

gruplarının E~retiminde etkili 



34 

olduğu ortaya çıkmıştır (Alkan, 1977,- s.271). Bu yöntemin 

en çok ilk ve .ortaokul kurumlarında kullanıldığını 

araştırma sonuçlarından anlıyoruz. 

Programlı öğretim yöntemi ilkokullarda öncelikle 

sosyal bilgiler ve matematik derslerinin öğretiminde 

kullanılırken, ortaokullarda fen bilgisi, matematik, 

yabancı dil ve sosyal bilgiler derslerinde kullanılmak

tadır (Lysaught an~ Williams, 1963, s.l48). 

Üstün yet~neklilerden geri zek§lılara, her kapasi

tedeki bireyin .eğitiminde etkinlikle kullanılan bir 

yönt~m olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca eğitim kurumlarında, 

resmi ve özel sektörde, orduda, hizmet öncesi, hizmet 

i-çi ve mesleki eğitim 

(Hızal, 1982, s.44). 

amacıyla da kullanılmaktadır 

Özetlersek, programlı öğretim yönteminin kullanı

labileceği alanlar; kuramsal olarak, hedefleri davranış

sal terimlerle açıklanı~ yazılabilen her alandır. 

Yapılan araştırma sonuçlarına göre hazırlanmış 

ve kullanılmakta olan programlar arasında başta matematik 

alanı gelmekte, ikinci sırayı fen bilimleri, üçüncü 

sırayı ise yabancı dil almakta ve bunu da sosyal bilimler 

izlemektedir (Alkan, 1977, s.277). 

B u a ra ş t ı rm ada b u r a ya ka d a r y ap ıl an aç ı k l ama 1 a r ı n 

ışığı altında araştırmanın problem cümlesi aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir: 
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Problem Cümlesi 

işitme engel li öğrenciler "programlı öğretim" 

yöntemiyle matematik öğrenebilirler mi? 

Araştırman~n Amacı 

Bu araştırmanın genel amacı, işitme engel li 

öğrencilere matematik öğretiminde "programlı öğretim" 

yönteminin bir katkısının olup olmayacağını ortaya 

koymaktır. 

Belirlenen genel amaca bağlı olarak aşağıdaki 

sorulara cevap aranmıştır: 

1. işitme engelli öğ.rencilere "programlı öğretim" 

yöntemiyle matematik öğretimi olanaklı mıdır? 

2. Farklı eğitim ortamlarında öğret im yapan 

Sağ ı r 1 ar O k u 1 u ve İ ÇE M ö ğ re n c i 1 er i n i n mat e mat i k öğrenim-

lerinde "programlı öğretim" yönteminden yararlanma 

düzey ler i arasında ~vmıdır? 

Araştırmanın Gnemi 

B u a r a ş t ı rm-ad a E s k i ş e h i r Sağ ı r 1 a r O k u 1 u ve İ ÇE M ' e 

devam eden işitme engelli öğrencilere programlı öğretim 

yöntemi uygulanmıştır. 

Ülkemizde, işitme engel li öğrencilere yönelik 

programlı ö~retim yönteminden yararlanıldığına ilişkin 

şimdiye kadar başka bir araştırma yapılmamıştır. Yapılan 
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bu araşt ırma i le i ş i tm e en ge ll i ö.ğrenc i ler in eğit iminde 

programlı öğretim yönteminden yararlanıp yararlanılmaya

cağı anlaşılacaktır. 

işitme engelli öğrencilerin eğitimlerinde görev 

alan öğretmenler, geleneksel ö.ğretme-öğrenme yöntemlerin

den yararlanarak ö(}rencilere bilgi aktarımı yapmaktadır

lar. Zenginleştirilmiş yeni yöntemlerin uygulanması, 

alışılagelmiş yöntemlerin uygulanıp uygulanamayacağını 

ortaya çıkarması bakımından önem taşımaktadır. 

Uygulanan programlı öğretim yönteminin temel 

ilkeleri ile işitme engelli öğrencilerin eğitimlerinde 

gözönünde tutulması gereken noktalar arasında benzerlik

ler bulunmaktadır. Örneğin, programlı öğretim yönteminin 

küçük ad~mlar ilkesi ile işitme engelli öğrencilerin 

eğitimlerinde, konuların kilçUk ~arçalara ayırılarak 

öğretilmesi benzerlik göstermektedir. Bir başka benzerlik 

de, programlı öğretim yönteminin üzerinde önemle durduğu 

bireysel 

çeşitli 

hıza göre 

nedenlerden 

ilerleme ilkesidir. Her bireyin 

dolayı öğrenme hızları farklıdır. 

Programlı öğretim yöntemi uygulaması belli bir sınırlama 

get.irmediğinden, öi}renciler öğrenmelerini kendi hızıarına 

göre ayarlayabilmektedirler. Bu ilke işitme engelli 

öğrenciler için de önemlidir. Engellerinden dolayı 

kavramları yeteri kadar öğrenemediklerinden, çeşitli 

ve b-ol örneklere gereksinim duymalarının yanısıra zama

nada gereksinimleri vardı.r. Programlı öğ·retim uygulaması 

ile işitme engelli öğrencilere bireysel hıza göre ilerleme 

olanağı yaratılmış olacaktır. 
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Bu araştırmayla, işitme engelli öğrencilere 

matematik öğ.retiminde, alışılagelmiş geleneksel matematik 

öğretimi yöntemleri dışında başka yöntemlerin uygulanıp 

uygulanmayacağı da anlaşılmış olacaktır. Bir başka 

ifadeyle öğretme-öğrenme yöntemlerine çeşitlilik geti

rilmiş, işitme engelli öğrencilere matematik öğreten 

öğretmeniere yeni bir yöntem de tanıtılmış olacaktır. 

Sayıltı 

Bu araştırmada kabul edilen temel sayıltı şudur: 

Sağırlar Okulu ve İÇEM'deki programlı öğretim 

uygulamalarında, sınıf öğretmenleri, öğretim sonuçlarını 

etkileyecek davranışlardan kaçınmışlardır. 

Sınırlılıklar 

Araştırma aşağıda belirtilen yönlerle sınırlıdır: 

1. Bu araştırmada elde edilen bulgular, 

öğretim yılında Sağırlar Okulu'nda 17, ve 

olmak üzere toplam 25 öğrenci ile sınırlıdır. 

1988-19'89 

içn1'de 8 

2. Araştırmada kullanılan programlı materyal, 

M.E.B. tarafından 1988-1989 öğretim yılında ortaokul 

ik i ne i s ını f ında ders ki tabı olarak kabul edi le n Şükrü 

Ölmez, Ali Hikmet Al, Afife Olgan ve Sami Erdoğan tarafın-

dan ortaklaşa yazılan "(}rtaokul f"latematik 2" isimli 

kitabın DGzlemde Bir Noktanın Koordinatları konusuyla 

sınırlıdır. 
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}. Ge!eneksel ders kitabındaki şekiller renkli 

( kırmızı- s i y ah ) o.lmasına karşın, hazırlanan programlı 

materyaldeki şekiller ise siyah-beyaz olarak bastırıla-

b-ilmiştir. 

4. Programlı materyalle yapılan öğretimde, Sağırlar 

okulu ve İÇEM'de öğrenme için ayrılan sUre eşit tutulmuş-

tur (2 saat:. 

5. Her iki grup için yap+ lan değerlendirme; 

konu işlenıneden önce ve konu işlendikten sonra uygulanan 

ilk ve son testlerle yapılmıştır. 

Tanıotlar 

Araşt ırma· metni nde sıkça geçen ka v ra ml ar aşağıda 

tanımlanan anlamlarda kullanılmışlardır: 

işitme tlzUrü.- işitme duyarlılığının kişinin 

gelişim, uyum-özellikle iletişimdeki g.örev ler i yeterince 

yerine getiremeyişinden ortaya çıkan durum (Özsoy ve 

diğerleri, 1968, s.60). 
i 
' 

Sağırlar Okulu.- M.E.B. bağlı olarak ilk ve 

ortaokul programlarını uygulayan ve müracaat sırasına 

göre i ş i tm e enge ll i öğrenci ler in alındığı eğit im kuru-

mudur. 

İÇEM.- Eskişehir Anadolu Üniversitesi bUnyesinde 

1979 yılında kurulan işitme Engelli Çocuklar Eğitim 

ve Araştırma Merkezi. 
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Programlı Öğretim.- Gğretilecek içeriğin, her 

birinde özel bir fikir ya da görüş bulunan küçük bilgi 

ve ünitelere ayrılıp, ~u ünitelerin belli bir mantık 

sırasına göre düzene konulup, her ünitedeki bilginin 

öğrenilip öğrenilmediğini kontrol etme olanağının bulun

duğu bireysel, kendi kendine öğrenme yöntemidir (Hızal, 

ı 98 2 ' s o 76 ) o 



BÖLÜM II 

YtiNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, evren ve örneklem, 

veri toplama araçları ile toplanan verilerin çözümlenmesi 

ve yorumlanmasın-da kullanılan istatistiksel yöntem 

ve teknikler açıklanmaktadır. 

Araştırma -Modeli 

İşitme ~ng~lli ötrencilere matematik ö§retiminde 

programlı öijretim yönteminin katkıda bulunup bulunmayaca

§ına yönelik bu araştırma "tek grup öntest, son test" 

veya "tek grup karşılaştırması" (Kaptan, 1985, s.295), 

modeline göre desenlenmiştir. Başka bir ifade ile bu 

araştırmada deneysel modellerden "deney öncesi model" 

olan tek grup öntest sontest modeli (Karas~r, 1986, 

s. 101), kullanılmıştır. Aşağıda modelin simgesel ifadesi 

bulunmaktadır. 

G X 

Modelde kullanılan simgelerin anlamları şöyledir: 

G - Grup 

X Ba§ımsız de§işken (Bu araştırmada programlı 

öğretim yöntemi) 

4'{) 
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0
1 

- Ölçme (Araştırmada öntest) 

0.
2 

Gl çme (Araştırmada sontest), (Karasar, 

1986, s.98). 

Modelde o2>o.1 olması "X" bağımsız değişkeninden 

(programlı öğretim yöntemi} ileri gelmektedir (Karasar, 

1986, s.lOl). 

Evren 

Bu araştırma Eskişehir Sağırlar Okulu orta 2. 

sınıfa devam eden 17, Anadolu Üniversitesi bünyesinde 

bulunan İÇEM'e devam eden 8 olmak üzere toplam 25 ortaokul 

2. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirilebilmiştir. 

Araştırma evreninde yer alan denekierin sayısının 

fazla olmaması (25 öğrenci) nedeniyle araştırmada ayrıca 

bir örneklem alma yoluna gidilmemiştir. 

Araştırmanın Eskişehir Sağırlar Okulu ve İÇEM'de 

yapılmasının nedeni; her iki eğitim kurumunun Eskişehir 

il merkezinde bulunması ve araştırmacının İÇEMtde görev 

yapmasıdır. 

Çalışmada, işitme engelli öğrencilere programlı 

öğretim yöntemiyle matematik öğretilip öğretilemeyeceğinin 

araştırma konusu olarak ele alınmasının nedeni şöyle 

açıklanabilir: 

işitme engelli bireylerin matematik öğrenimle

rinde göz önünde bulundurulması gereken noktalar ile 

programlı ö~retim yönteminin ilkeleri arasında benzerlik 

olması~ 
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işitme engelli öğrencilerin matematik öğretimini 

daha verimli ve çekici kılmada yeni bir öğretim yönteminin 

belirlenrnek istenmesi, 

İşitme engelli öğrencilere matematik öğretiminin 

programlı öğretim yöntemiyle denenmesinin nasıl sonuçlar 

vereceğinin bilinmek istenmesi, 

Araştırmacının uğraş alanının işitme engellile-

rin eğitimi ve matematik öğretimi olması nedeniyle 

daha kolay programlama çalışması yapabileceğidir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmanın kuramsal boyutunu meydana getirmek 

amacıyla konuya ilişkin yerli ve yabancı kaynaklardan 

yararlanılmıştır. 

Önce öğretimi yapılacak konuya ilişkin bir belirtke 

tablosu (Ek-3-) hazırlanmış, daha sonra bu tabloya göre 

konunun davranış analizleri yapılarak öğrencilere kazandı-

r ılacak amaç 1 ar saptanmıştır ( Ek-4). Yap ı lan bu işlemler-

. 
den sonra öntest ve sontest olarak kullanılmak Uzere 

yirmibeş maddelik bir ölçme aracı geliştirilmiştir 

(Ek-5). 

Pro~ramlı 0iretim Materyalinin Hazırlanması 

Programlı öğretim yöntemine göre hazırlanan 

materyal, hazırlık, yazma, deneme olmak Uzere Uç ana 

aşamada gerçekleştirilmiştir. 
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Hazırlık aşaması.nda ilk .olarak programlanacak 

konunun se-çimi yapılmıştır. Eskiş-ehir 

ve Anadolu Üniversitesi bünyesindeki 

Sağırlar Okulu 

İÇEM'de orta 2. 

sınıf matematik dersi yıllık planı sağlanmıştır. Bu 

planda ikinci yarıyılda işlenecek konular arasından 

"Bir Noktanın Koordinat Düzleminde Gösterimi" konusu 

seçilmiştir. 

Belirlenen konuyla gerçekleştirilebilecek davra

nışsal amaçları saptadıktan sonra, bunların ne ölçüde 

gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol için ön ve son 

test olarak kullanılmak üzere test hazırlanması yoluna 

gidilmiştir. Bu amaçla 

analizi yapılmıştır. Bu 

ilgili konuya i 1 i şk in i.çer ik 

kavram, tanım, kural, örnek 

analizle içerikteki önemli 

ve ilkeler belirlenmiştir. 

Bu çalışmalardan sonra programlı materyalin yazımına 

geçilmiştir. 

göre 

Programlı materyalin "<Jo§rusal program modeline" 

yazımına karar verilmiştir. Materyalin yazımına 

bir açıklama yazısıyla başlanmıştır. Bu açıklama yazısında 

yöntem kısaca tanıtılmış ve materyalden etkili bir 

şekilde nasıl yararlanılacağı anlatılmıştır (Ek-6). 

Materyalde içerik, maddeler halinde programlanmıştır. 

Her programlı maddede az bilgi verilmiş, sonra bilgiyi 

pekiştirici örnek ve bilginin 

kontrol için bilgiye ilişkin 

öğrenilip ö~renilmediği 

soru sorulmuştur. Bir 

sonraki maddede sorunun cevabı bildirilmiştir. 

Materyal taslak olarak haz ıl' landıktan sonra 

öğrenci grubundan alınan öğrenciler üzerinde ön deneme 



~apılmıştır. Bu denemede öğrencilerin materyal hakkın·daki 

düşünceleri ve görüşleri, sorulan sorular ın yeter li 

ifade edilip edilmediQi, hangi sorularda zorlandıkları 

not edilmiştir. Alınan bilg.iler yardımıyla materyal 

düzenlendikten sonra başka öğrencilere uy~ulanmış gerekli 

düzeltmeler yap.ılmıştır. Materyal önce daktilo ile 

yazılmış, şekiller çini mürekkebi ile çizilerek fotokopi 

yoluyla çoğaltılmış, aşağıdaki programlı madde örnekleri 

biçiminde dJzenlenmiş ve kullanılmaya hazır hale getiri!-

miştir. 

vap wo:ı}O 
~ktaaı 

Ho:14 

Yandaki şekilde gi>rUldüğü gibi +Z sayı 
d~usu üzerinde +4 noktasından geçen 
dilr doğ;rufıt x-.4 do:9"usu den!Mk
tedir. -•. o +l. 

Ata&ıdaki oekilde +4 noktaaın4aa &eçen dik 
dotruya da •••••••• dotruau demır. 

x=+4 doğı.ıısu 

o- +l +2 +} 

------ ~. ·-

x=+4 

I 
+2 +} +i. 

vrııek J, 

+X ,. 
+5 

-·· .. -.--··· ······-·~·--...... -... ·.···-



tvap No: 14 
=+4 

No:l"5 
x::a+4 dogru:eu Uzerind:eki her nokta x=+4 dUr. 
Aşagıda bir örnek verilmiştir. 

~ 

~x=+4 
l . . .. idO:#J"UjjU+~ 

o +1 +2 +3 + . +4 . 

1x=+4 
Ornek 'i' 
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Yanda bülurıan şekildeki noktalı yer de x=+4 dogrusu 

· ••••• d tir. 

No:l6 
evap No:l5 
=+4 

sagdaki şekilde x=+4 doğrusu üzerindeki ~=+4. do~~su 

noktaya x=+4 ••••••• de.ııir. 

o +l +2 + 

Sınama Aracının Hazırlanması 

İşitme engelli ö~rencilere uygulanacak programlı 

öğretim yönteminin matematik öğretimine bir katkıda 

bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla, ön ve son 

test puanlarını belirlemek için sınama aracı geliştiril-

miştir. Bu sınama aracı konu ile ilgili uzmanların 

incelemesine sunulmuştur. Bu inceleme sonunDa; 

1. Sınama aracının h€r madDesinin orta 2. sınıf 

matematik ders i "Koordinat Düzleminde Bir Noktanın 

Gösterimi" konusuyla ilişkili olduğu, 
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2. Sınama aracının "Koordinat Düzleminde Bir 

Noktanın GBsterimi'' konusuyla hedef davranışların tamamını 

içerdiği, 

}. Sınama aracındaki maddelerin genel olarak 

açık ve anlaşılır olduğu sonucuna varılmıştır. 

Sınama aracının güvenirlik çalışması ise: örneklernde 

yer alan işitme eng..elli öğrencilere benzer, başka bir 

ö.ğrenci grubu bulunmadığından, güvenirlik çalışması 

işitme engel! i olmayan Bğrenciler U zer inde gerçekleşti-

rildi. Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'nda orta 2. sınıfta 

öğrenim gören ın öğrenci üzerinde uygulanan sınama 

aracınd-an testin tamamına ilişkin güvenirlik katsayısı 

Zr 
Spearman-Brown (r = xx ----0~e---) (Tekin, 1982, s.61) formUlU 

l+r o e 
ile 0.65 olarak hesaplanmıştır. 

tl9retimde Yararlanılan Kaynak 

ö-ğretimde, programlı öğretim materyalinden yarar-

lanılmıştı.r. 

Üniteye ilişkin programlı kitapcık 2lx29,5 cm 

boyunda, 43 say fa ve 99 progr aml.ı maddeden oluşmuştur. 

Maddelerdeki doğru cevapları kapatmak için 2lx29 cm. 

boyutunda karton gizleyiciler kullanılmıştır. Maddelerde 

yöneltilen sorulara verilecek cevaplar, genellikle 

öğrenci tarafından eksik bırakılan bir cümleyi tamamlama 

biçiminde düşünülmüştür. Programlı materyalin sunduğu 

doğru cevaplar ise bir sonraki maddenin sol üst köşesine 
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yazılmıştır. Programlı materyaller H~rencilere ilcretsiz 

olarak verilmiştir. 

Uygulama 

Konuya ilişkin materyalin hazırlanması ve gerekli 

izinierin alınmasından sonra araştırmanın uygulanmasına 

geç i 1 m i ş t i r • Söz k o n u s u uygu 1 ama 1 9 8 8 -1 9 8 9 H ğ r et i m 

yılının ikinci döneminde Eskişehir Sağırlar Okulu ve 

Anadolu Üniversitesi bUnyesinde bulunan İÇEM'de öğrenim 

gören toplam 2S 5~renci Uzerinde gerçekleştirilmiştir. 

Ünitenin işlenmesine b-aşlamadan önce, öğrencilerin 

dUzeylerini belirlemek amacıyla Hntest 

Daha sonra programlı öğretim yöntemiyle 

verilmiştir. 

hazırlanmış 

materyal öğ-renciler tarafından 5ğrenıae materyali olarak 

kullanılmış ve sonunda, Uniteye ilişkin olarak geliştiri

len sontest uygulanmıştır. 

Ön ve son testleri cevaplamak için 60 dakika, 

programlı öğretim yöntemiyle haz.ırlanmış materyalle 

öğrenme için öğrencilere 120 dakikalık sUre verilmiştir. 

Öğrenciler 

yararlanmışlardır: Her 

materyalden 

öğrenci kendine 

şu şekilde 

ait programlı 

materyali ve cevap gizleyici kartonu aldıktan sonra, 

araştırmacı tarafından ~rogramlı materyal 

nasıl kullanılacağı hakkında açıklamalar 

ve kartonun 

yapılmış ve 

öğrenciler programlı maddeleri incelemeye başlamışlardır. 

Bu incelemede öğrenci, dağıtılan karton ile programlı 
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materyalin doQru cevap yerini kapatıp; öncelikle maddedeki 

bilgiyi okumuş, daha sonra bilgiyi içeren soruyu, kendine 

göre verdi~i doğru cevabı ilgili yere kurşun kalemle 

yazmış, cevabın doğruluğunu kontrol etmek amacıyla 

kartonu aşağıya kaydırıp doğru cevap yerindeki cevabı 

görmüştür. Eğer verdiği cevap doğru ise bir sonraki 

maddeye geçerek çalışmasını sürdürmüştür. Cevabın yanlış 

olması halinde aynı maddeyi yeniden incelemesi öğütlenmiş 

ve doğru cevabı bulduktan sonra bir sonraki maddeye 

geçilmiştir. 

Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 

İÇEM ve Sağırlar Okulu öğrenci gruplarının öntest 

ve sontest uygula~aları elle puanlanarak her öOrenciye 

ilişkin ''i\<.i: ham puan elde edilmiştir (Ek-7). Daha sonra 

bağımsız değişken düzeylerine ilişkin grup ortalamaları 

ve standart sapmaları hesaplanmış ve gruplar arasında 

gözlenen ortalama puan farklarının anlamlılığı t t~sti 

ile sınanmıştır. ikili karşılaştırmalarda .05 güven 

düzeyi esas alınmıştır. 

Araştırmada gruplar arasında görülen ortalama 

puan farklarının test edilmesinde yapılan işlemler 

ve bunlarla ilgili formüller şunlardır. 

1. Bağımsız grupların ortalamalarının hesaplanma-

I.x 
sında X= 

n 
, formülü kullanıldı. 
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2. Grupların puan da§ılımlarının standart sapmaları 

hesaplandı: 

Ss= 
L < x - xf 

3. Aritmetik ortalemalar arasındaki farkın standart 

hatası hesaplandı: 
r---------------
$2 2 

ı s2 
+ 

4. a. Ilişkisiz örneklemlerde aritmetik ortalama 

arasındaki farkı, farkın standart hatasına bölünerek 

t değeri hesaplandı: 

t= 

b. ilişkili örneklemler-de t değeri şu fürmül-

lerle hesaplandı: 

t _.J:!Q_ 
- Sm 

M0=_6_Q_ 
n 

Sm=--S-
Vn 

Ss=v- ~ 2 
_ (-· _D_) 2 

n 



BÖLÜM III 

BULGU VE YORUMLAR 

Araştırmanın bu b-ölümünde; araştırma kapsamına 

giren deneklere uygulanan ön ve son testlerden elde 

edilen ham veriler, "Yöntem" bölümünde açıklanan istatis

tiki teknikiere göre çözümlenmiş ve gerekli yorumlar 

yapılmıştır. 

Gruplara uygulanan ön ve son testlerden elde 

edilen verileri i fade ederken aşağıdaki simgeler kulla

n ı 1 m ı şt. ı r : 

X = Aritmetik ortalama 

ss = StandaFt sapma 

SD = Serbestlik derecesi 

p = Anlamlılık düzeyi 

t:-J = D'enek sayısı 

Sm = (}rtalama standart sapma 

MD = Farkların ortalaması 

Araştırmada "amaçlar" başlığoı altın-da yer alan 

birinci soruda, işitme engel li ö§rencilere programlı 

ö§retim yöntemiyle matematik ö§retiminin olanaklı olup 

olmayacağ.ı so-rulmuştu. Bu soruya cevap vermek amacıyla, 

i:}ğrencilerin öntest puanları ile programlı öğretim 

uygulaması sonundp uygulanan sontest puanlarının karşılaş

tırılması yoluna gidilmiştir. 
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işitme en-gel li öğrencilerin öntest - sontest 

uygulamalarına ilişkin bulgular Tablo 2'de görülmektedir. 

Grup 

işitıre 

TABLO 2 

İŞİJME ENGElLİ D~RENtİLERE UYGULANAN 

ÖNTEST-SONT~ST~E İLGİLİ BULGULAR 

Ortal:mı 
.[Sıek . . r arkların St.aıdart sta-dart 
Sayısı ~ ~test Ortalamsı ~ Sapm t 

"Serbestlik A-ılanlılık 
~i ll.izeyi 

N x
1 

x
2 

to Ss s-ı S) p 

~lli 2 5 5 2 • B B 5 • 6 3 4. 7 2 ı o. 7 7 2. 15 16.14 24 <.05 
t:ijrerciler 

Tabl-o 2'den anlaşılaca-ğı gibi, işitme engelli 

ö~renciler grubuna uygulanan öntest ve santest puan orta-

lamaları arasında sontest lehine ;:ı!dukçs bJyük bir fark 

vardır. Programlı ö~retim uygulaması sonunda öğrencilerin 

puanlarında görülen artışın anlamlı o 1 up o lma d ığ ın ı 

sınamak amacı ile, öntest-sontest puan ortalamalarına 

t testi uygulanmıştır. Bu işlem sonunda hesaplanan 

t değerinin (16.14); 23 serb~stlik derecesi ve .05 

anlamlılık düzeyinde t tablosunda yer alan de~erden 

{t=2.07) daha büyük olması, denenen yöntemin {programlı 

öğretim) matematik dersinde etkili olduğunu göstermekte-

dir. Elde edilen bu s-onuçla araştırmanın amacı başlı~ı 

altında belirtilen birinci soruya olumlu cevap elde 

edilmiştir. Yani, işitme engelli ö-ğrencilere "programlı 

öğretim" yöntemiyle matematik öğretimi olanaklı görülmek-

tedir. 
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Araştırmanın amacı başlı~ı altında cevap aranan 

ikinci soruda; İÇEM ve SaOırlar Okulu 5§rencilerinin 

programlı öğretim yöntemiyle matematik öğ·retiminden 

yararlanma düzeyleri arasında bir fark olup olmadığı 

sorulmuştu. Bu soruya cevap vermek ama-cıyla, önce İÇEM 

ve Sağırlar Okulu gruplarının ~ntest puan ortalamalarının 

karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırma sonunda 

eğer öğrencilerin öntest puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı saptanır ise, sontest puan 

ortalamalarına bakılarak grupların programlı öğretim 

yönteminden yararlanma düzeyleri arasında herhangi 

bir fark olup olmadığı belirlenebilir. 

İÇEM ve Sağırlar Okulu öğrencilerinin ön test 

puan ortalamalarına ilişkin bulqular Tablo 3'te verilmiş-

tir. 

TABLO 3 

GRUPLARIN tlN TESTTEN ALDIKLARI 

PUANLARA İLİŞKİN BULGULAR 

Dene k Aritmetik Standart t Serbestlik Anlamlılık 
Gruplar Sayısı Ortalama sapma. derecesi düzeyi 

N xı Ss değeri so p 

İÇEM B 56 13.11 
0.73 23 >. 05 

Sağırlar 17 51.4 15.46 Okulu 

ttab= 2.07 
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T ab 1 o 3 ' t e n an 1 aş ıl a c ağ ı 9 i b i , ö ğ r e n c i grup 1 a r ı -

nın öntest ortalamaları arasında İÇEM lehine bir fark-

lılık görülmektedir. Bu farkın anlamlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla t testinde hesaplanan t değerinin 

(D.73); 23 serbestlik derecesi ve .05 anlamlılık düzeyinde 

t tablosunda yer alan deOerden (t=2.07) küçük olması, 

farkın anlamsızlı§~nı ortaya çıkarmaktadır. Başka bir 

ifadeyle her iki grubun, araştırmada ele alınan konuya 

ilişkin bilgi düzeyleri arasında, öntest sonuçlarına 

göre anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

sontest uygulamasıyla ilgili ortalama puanların karşı-

laştırılmasına gidilmiştir. 

İ ş i tm e en<}e ll i öğrenci ler e uygulanan, sontest ten 

elde edilen bulgular tablo 4'de gö~ülmektedir. 

Gruplar 

İÇEM 

Sağırlar 
Gkulu 

Dene k 
Sayısı 

N 

8 

17 

TABLO 4 

GRUPLARlN SON TESTTEN AlOIKLARI 

PUA~LARA İLİŞKİN BULGULAR 

Aritmetik Standart t Serbestlik 
Dr talama sapma derecesi 

x2 Ss değeri SD 

91.75 10.42 
ı. 52 Z3 

82.82 17.45 

ttab= 2.07 

Anlamlılık 

düzeyi 
p 

>.05 
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Tablo 4'den anlaşılacağı gibi J farklı eğitim 

ortamlar ında eğit imler ini sürdüren i şi tm e en ge 11 i öğr en-

cilerin sontest te aldıkları puanların ortalamaları 

arasında İÇEM grubu lehine bir fark vardır.; İÇEM lehine 

görülen bu farkın anlamlı olup olmadığını belirlemek · 

amacıyla, grup ortalamaları arasında uygulanan t testinden 

hesaplanan t de~erinin (1.52); 23 serbestlik derecesi 

v e . O 5 an 1 am 1 ılı k d ü z e y i n d e , t tablosunda yer alan 

değerden (t=2.07} küçük olması farkın anlamsızlığını 

ortaya çıkarmak tadı r. Başka b. ir i fadey ı e/ her i k i grubun, 

araştırmada ele alınan konuya ilişkin bil~i düzeyleri 

arasında, son test sonuçlarına göre anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Sonuç olarak her iki grubun programlı 

öğretim yöntemi ile matematik öğretiminden aynı derecede 

yararlandıkları söylenebilir.; 



BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGI VE ÖNERiLER 

Özet 

Araştırmanın bu bölümünde, önceki bölümler in 

özeti, araştırma bulgularına dayalı olarak ulaşılan 

yargı ve önerilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın amacı, işitme engelli öğrencilere 

matematik öğretiminin programlı öğretim yöntemiyle 

gerçekleşip gerçekleşmiyeceğini saptamaktır. Bu genel 

amaca bağlı olarak, farklı eğitim ortamlarında öğretim 

gören Sağırlar Okulu ve İÇEM'de bulunan öğrencilerin, 

matematik öğrenimlerinde programlı öğretim yönteminden 

yararlanma düzeyleri arasında fark olup olmayacağı 

be 1 ir lenmek i s tenmiştir. Ayrı ca programlı öğret im yönte

minin tanıtılması, uygulamalarda başarılı sonuçlar 

alınabilmesi için ne gibi çalışmalara, düzenlemelere 

gereksinim duyulacağı gözlenmek istenmiştir. 

Bu araştırmada grupların başarılarını degerlendir

mede kullanılan araçların geçerliliği ve güvenirliği 

o 1 d uğu v a r s a y ı 1 m ı ş t ı r . A r aş t ı rm ada e 1 de e d i l e n b u 1 g ul ar , 

denek sayıs.ı, sunulan içerik, kullanılan programlı 

materyal, değerlendirme süreci ve zaman bakımından 
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belli sınırlılıklara baQlı b~lunmaktadır. Aynı zamanda 

bir önlem olarak araştırmada sıkça geçen terimler, 

farklı anlam ve de§işik yorumlara neden olmaması için 

"Tanımlar" başlığı·aıtında açıklanmıştır. 

Araştırma kapsamında Sağirlar Okulundan 17, 

ve İÇEM'den 8 öQrenci olmak Uzere toplam 25 ö~renci 

bulunmaktadır. 

Programlı materyal geliştirilmesi hazırlık, 

yaz ma ve de n e m e o 1 ar ak Uç aşama da ge r çe k 1 e ş t i r i 1 m i ş t i r . 

Hazırlık aşamasında ilk olarak pro9ramlanacak konunun 

seçimi yapılmış., konuya ilişkin amaçlar, ön ve son 

testler hazırlanmış., işlenecek konunun içerik analizi 

yapılmıştır. Hazırlık aşam·asındaki bu çalışmalar yapıl-

dıktan sonra, pro1!}ramlı materyalin doğrusal programlama 

modeline g.öre yazımına başlanmıştır. Konuya ilişkin 

materyal, taslak olarak hazırlandıktan sonra ö§renci 

grubundan a 1 ınan öğrenciler U zer inde deneme yap ı lmışt ır. 

Bu denemede 5ğrencilerden elde edilen v e r i 1 e re g·ö r e 

taslak materyale son biçim verilmiş ve çoğaltılmıştır. 

Araştırmada programlı materyali hazırlarken 

1988-1989 ders yılında izlenen Ortaokul 2. sınıf matematik 

ders kitabından yararlanılmıştır. Hazırlanan programlı 

materyal 99 maddeden oluşmuştur. 

Konuyla ilgili programlı materyal verilmeden 

önce "sontest" gruba "ilktest" olarak verilmiştir. 

İlk test uy9ulamasından sonra grut:Ja pro9ramlı materyal 
. 

ve karton levhalar dağıtılmış, gerekli açıklamaların 
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ardından, öijrenciler_materyalle çalışmaya başlamışlardır. 

Konunun incelenmesi tamamlandıktan sonra gruba sontest 

uygulanmıştır. Verilerin analizi şu sıraya göre gerçek

leştirilmiştir. 

1. saaırlar Okulu ve İÇEM ö§rencileri bir grup 

olarak ele alındığında, bu gruba ilişkin öntest-sontest 

puanlarının aritmetik ortalamaları 

anlamlılığının karşılaştırılması. 

arasındaki farkın 

2. İÇEM grubu ile Sağırlar Okulu grubunun ôntest 

puanlarının aritmetik ortalamaları 

anlamlılığının karşılaştırılması. 

arasındaki farkın 

3. İtEM gTubu ile Sa~ırlar Okulu grubunun sontest 

puanlarının aritmetik ortalamaiarı 

anlamlıliğının karşılaştırılması. 

arasındaki farkın 

Araştırmada elde edilen başlıca sonuçlar şunlardır: 

1. İÇEM ve Sa.ğırlar Okulu'nda öğrenim gören 

işitme engelli öğrencilere "pr-o-gramlı .Cğretirrı!' yöntemiyle 

matematik öğretilebile-ceği, 

2. İÇEM ve Sağırlar Okulu ö-ğren-cilerinin "programlı 

öğretim'' yöntemiyle matematik ö-ğretimi nden aynı düzeyde 

yararlanabildikleri belirlenmiştir. 

Yargı 

Özel eğitime muhtaç çocuklar sınıfına giren 

işitme engelli öğrencilerin, matematik 

"programlı öğretim" yönteminin katkısını 

öğretiminde 

test etmeye 
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yönelik bu araştırmada, elde edilen bulguların ışığında 

aşağıdaki yargıya varılmıştır. 

işitme engelli öğrencilere de "programlı öğretim" 

yöntemiyle etkili bir biçimde matematik öğretilebilir. 

tineriler 

Yapılan bu araştırınayla ilgili olarak şu öneriler 

getirilmiştir. 

1. işitme engelli öğrencilere, matematik öğrenim-

lerinde şekiliere dayalı konular, 

yöntemi yardımıyla öğretilebilir. 

"programlı ö-ğretim" 

2. Programlı öğretim yöntemiyle diğer özür grupla-

rındaki öğrencilere de matematik uygulamaları yapılabilir. 

3. Ülkemizde değişik kentlerde bulunan Sağırlar 

Okulu öğrencilerinin öğrenimlerinde kullanılmak üzere 

programlı materyal hazırlanıp okulların hizmetine sunula

bilir. 

4. Özel eğitime muhtae öğrencilerin okumakta 

oldukları diğer d~rslerde de ·"programlı öğretim" yöntemiyle 

uygulamalar yapılabilir. 
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İL MAKAMINA 
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ıEk-4 

K()NU: OÜZLEMO[ 8İ~ NOKTANIN KOO'ROİ~AllARI 

KONUNUN AMAÇlARI: 

Amaç 1: 

11 +X say ı do·ğ rus u 11 k onusuyla ilgili kavram ve 

terimleri belieyebilme (Belirtke tablosundaki ı ve 

9 nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. +X sayı doğrusunda O (sıfır) sayısına ait 

olan noktayı bulup işaretleme. 

b. +X sayı doğrusu üzerinde bulunan sayıların 

değerlerini + (pozitif) olarak işaretleyebilme. 

c. +X sayı -doğrusu üzerin<:l:e -ı-1 sayısını .g-österen 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

d. +X sayı do-ğrusu üzerinde +2 sayısını gösteren 

n~ktayı ·bulup işaretleyebilme. 

e. +X sayı doğrusu üzerinde +3 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

f. +X sayı doğrusu üzerinde +·4 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

g. +X sayı d.CJğrusu üzerinde +5 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

h. +X sayı doğrusun-da 
fı 

belirlenen noktaların 

herhangi birinden dik olarak geçen do(jrunun a·dını yaza-

bilme. 
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ı. • +X sayı doğrusunda 

dik olarak 

belirlenen noktaların 

herhangi birinden geçen doğru Uzerindeki 

her noktanın adını yazabilme. 

Amaç Z: 

"-X sayı doğrusu" 

terimleri b.elleyebilme 

ıs nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

konusuyla ilgili kavram ve 

(Belirtke tablosundaki lO ve 

a. -X sayı doğrusu Uzerinde bulunan sayıların 

deijerlerini - (negatif) olarak işaretleyebilme. 

b. -X sayı doğrusu üzerinde -1 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

c. -X sayı doğrusu üzerinde -2 sayıs1:nı gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

d. -X sayı doğ.rusu üzerinde -3 say:ı:sını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

e. -X say..ı doğrusu üzerinde -4 sayısını g.österen 

noktayı ·bulup işaretleyebilme. 

f. -X sayı doğrusu üzerinde -5 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

Amaç 3: 

"+y sayı doğrusu" 

terimleri belleyebilRte 

21 nolu ögeler). 

konusuyla 

(Belirtke 

ilgili kavram 

tab 1 os u nda k i 16 

ve 

ve 
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Davranışsal Amaçlar: 

a. +y sayı do§rusu .Uzerinde bulunan sayıların 

deOerlerini + (pozitif) olarak işaretleyebilme. 

b. +y sayı doğrusu üzerinde +1 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

c. +y say ı doğrusu üzeri nde +2 say ı sı n ı gö-steren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

d • + y say ı do ğ.r u s u ü z e r i n d e + 3 sa y ı s ı n ı gö s t e r e n 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

e. +y sayı doğrusu üzerinde +4 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

f. +y sayı doğrusu üzerinde +5 sayısını gö-steren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

Amaç 4: 

"-y sayı doğrusu" konusuyla ilgili kavram ve 

terimleri belieyebilme (&elirtke tablosundaki 22 ve 

27 nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. -y sayı doğrusu üzerinde bulunan sayıların 

deijerlerini - (negatif) olarak işaretleyebilme. 

b. -y sayı doğrusu üzerinde -1 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

c. -y sayı doğrusu üzerinde -2 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 
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d. -y sayı d-oğrusu üzerinde -3 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

e. -y say ı doğrusu üz er inde -4 say ı sını gösteren 

noktayı oulup işaFetleyebilme. 

f. -y sayı doğrusu üzerinde -5 sayısını gösteren 

noktayı bulup işaretleyebilme. 

Amaç 5-: 

"+X sayı doğrusu" ile ilgili olguları belieyebilme 

(Belirtke ta~losundaki 28 nolu öge). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. Sayı doğrusu üzerinde bulunan O (sıfır) sayı

sının işaretinin olmadıaını belirtebilme. 

Amaç 6: 

"-y sayı doğrusu" ile ilgili olguları bellaye

bilme (Belirtke tablosundaki 29 nolu öge). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. X ve y sayı doğrularının. dik olarak kesişme-

si yle, düzlernd-en ayırdıklar ı parçaların tilmU ve X,y 

sayı doğrularının koordinat düzlem·ini meydana getirdiğini 

söyleyebilme. 

Amaç 7: 

"+X sayı doğrusu" ile ilgili alışı, yöntem ve 

ölçütleri belieyebilme (Selirtke tablosundaki 30 ve 

31 nolu ögeler). 
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Davranışsal Amaçlar: 
• 

a. Yatay olarak çizilen doğruya X sayı doğrusu 

denildiğini söyleme ve işaretleme. 

b. Tü m p.o z it i f sayılar ı göster m e k iç i n sayılar ı n 

önüne + (pozitif) işaretini koyabilme. 

Amaç 8: 

"-X sayı doğrusu" 

ölçütleri belieyebilme 

33 nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

ile ilgili alışı, yöntem 

( B e 1 i r t k e t ab 1 o s u n da k i 3 2 

ve 

ve 

a. Tüm negatif sayılar.ı göstermek için sayıların 

önüne - (negatif) işaretini koyabilme. 

b. Koordinat düz lerıünde verilen bir noktan.!:n 

birinci değerini X sayı doğrusu üzerinde işaretleme. 

Amaç 9: 

"+y 

ölçütleri 

öge). 

sayı doğrusu" ile ilgili alışı, yöntem ve 

belleyeh-ilme (Belirtke tablosundaki 34 nolu 

Davranışsal Amaçlar: 

a. "X sayı doğ-rusunatı D (sıfır) noktasından 

dik ol:arak çizilen doğruya "y sayı doğrusu" denildiğini 

söyleme ve işaretleme. 

Amaç 10: 

"-y sayı doğrusu" 

ölçütleri belieyebilme 

40 nolu ögeler). 

ile ilgili alışı yöntem ve 

(Belirtke tablosundaki 35 ve 
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.. 
Davranışsal Amaçlar: 

a. X ve y sayı do~rularının dik olarak kesiştikler1 

noktaya O sayısını yazabilme. 

b. X ve y sayı doğrularının (+) pozitif sayıların 

ayırdığı düzlemdeki değerlerin işaretleri artı, artı 

(+,+} ile gösterildiğ.ini yazabilme. 

c. X say ı doğrusunun 

sunun (+) pozitif sayıların 

lerin işaretleri eksi, artı 

yazabilme. 

(-) negatif ve y sayı doğru-

ayırdığı 

(-' +) 

düzlemdeki değer

ile gösterildiğini 

d. X ve y sayı doğrularının negatif (-) sayıların 

ayırdığı düzlemdeki değerlerin işaretleri eksi, 

(-, -) ile gösterildiğini yazabilme. 

eksi 

e. X sayı doğrusunun pozitif (+) ve y sayı doğru-

sunun negatif (-) sayıların ayırdı§~ düzlemdeki değer-

ler le işareti ( +' - ) artı, eksi ile gösterildiğini 

yazabilme. 

f. Koordinat düzleminde verilen bir noktanın 

ikinci değerini y sayı doğrusu üzerinde işaretleme. 

Amaç ll: 

"+X sayı do-ğrusu" ile ilgili g.enelleme ve ilkeleri 

belieyebilme (Belirtke tablosundaki 41 nolu öge). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. "X sayı doğrusunda"' O (sıfır) noktasının 

sağında bulunan sayıların + (pozitif) olduklarını söyleme 

ve yazabilme. 
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Amaç 12: 

"-X sayı doğrusu" ile ilgili genelierne ve ilkeleri 

belieyebilme (tielirtke tablosundaki 42 ve 43 nolu ögeler). 

Oavranış;sal Antaçlar: 

a. X sayı doğl'usunda O (sıfır) noktasının solunda 

bulunan sayıların- (ne.gatif) olduklarını yazabilme. 

b. X sayı doğrusunu dik olarak kesen bir doğrunun 

kestiği nokta ile adlandı.rılacağını söyleme ve yazabilme: 

Amaç 13: 

"+y sayı d-oğrusu" ile ilgili genelleme ve ilkeleri 

belieyebilme {6elirtke tablosun~aki 44 nolu öge). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. y sayı dn-ğrusunda O (sıfır) n{)-ktasının yukar

sında bulunan sayı.ların + (pozitif) oldukları.nı yazabilme. 

Amaç 14: 

"-y sayı doğrusu" ile ilgili genelierne ve ilkeleri 

belieyebilme (Belirtke tablosUndaki 45 ve 50 nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. "Y 

aşağısında 

yazabilme. 

sayı doqrusunda" 

bulunan sayıların 

{) {sıfı.r) noktasın.ın 

(negatif)_ olduklarını 

b. "X sayı doğrusunu" dik olarak kesen bir do-ğrunun 

y sayı de~erinin farklı oldu~unu yazma • 

.c. "y sayı döQrusunu" dik olarak kesen bir doğrunun 

kestiği y değeri ile adlandırılacağını yazma. 
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d . y say ı .doğru s u n u d i k o 1 ar ak kes e n b i r d oğru n u n 

x sayı de-ğerinin farklı oldu-ğunu yazma. 

e. X değeri O (sıfır) olan, y değeri O (sıfır)'dan 

farklı olan noktaların y sayı doijrusu üzerinde bulunduğunu 

yazma. 

f. y de{jeri O (sıfır) olan, X değeri O (sıfır)'dan 

farkıl olan noktaların X sayı doğrusu üzerinde bulundu~unu 

yazma. 

Amaç 15: 

."-X sayı doğrusu" ile ilgili bilimsel bilgileri 

kavrayabilme (Belirtke tablosundaki 51 nolu öge). 

Davranışsal Amaçlar: 

doğrusu" üzerinde a. "X sayı 

ve negatif (-) sayıların farklı 

yazma. 

Amaç 16: 

bulunan pozitif 

gösterildiğini 

"-y sayı doğrusu" ile ilgili bilimsel bilgileri 

kavrayabilme (8elirtke tablosundaki 52 ve 53 nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. "y sayı 

ve negatif 

doğrusu" üzerinde 

(+) (-) sayıların farklı 

yazma. 

b. Koordinat düzleminde verilen 

bulunan pozitif 

gösterildi.ğini 

bir noktanın 

X ve y sayı değerleri arasındaki ilişkiyi yazma. 
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Amaç 17: 

"+X sayı .doğrusu" ile il:gili bilimsel bilgi 

ve yöntemleri uy-gu layabi ).me (Belirtke tablosunda 54 

ve 58 nolu ögeler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. X=+4 ve 

işaretleme. 

b. X=+3 ve 

işaretleme. 

c • X=+5 ve 

işaretleme. 

y:O noktasını koordinat düzleminde 

y=-1 noktasını koordinat düzleminde 

y=-2 noktasını koordinat düzleminde 

d. X=4 

işaretleme. 

ve y=-4 noktasını koordinat düzleminde 

e. X=2; y=O noktasını koordinat düzleminde işa

retl·eme. 

Amaç 18: 

"-X sayı doğrusu" ile il-gili bilimsel bilgi 

ve yöntemleri uygulayabilme (Belirtke tablosunda 59 

ve 63 nolu ö~eler). 

Davranışsal Amaçlar: 

a. X=-1; 

işaretleme. 

b. X=-2; 

işaretleme. 

y=l 

y:O 

noktasını koordinat düzleminde 

noktasını koordinat düz !em inde 



c. X=->; 

işaretleme. 

d. X=-4; 

işaretleme. 

e. X=-5; 

işaretleme. 

Amaç 19: 

y=2 noktasını 

y=2 noktasını 

y=} noktasını 

"+y sayı doğrusu" ile 

ve yantemleri uygulayabilme 

64 ve 6~ nolu ögeler). 

o.a.vranış,sal Amaçlar: 

77 

koordinat düzleminde 

koordinat düzleminde 

koordinat düzleminde 

ilgili bilimsel bilgi 

(Belirtke tablosundaki 

a. X:O; y=l noktas~nı koordinat düzleminde işaret-

leme. 

b. X=-1; 

işaretleme. 

y=3 noktasını koordinat düzleminde 

c. X=G; y=4 noktasını koordinat dGzleminde işaret-

leme. 

d. X=l; y=5 noktasını koordinat düzleminde işaret-

leme. 

e. X=.O; y=2 noktasını koordinat düzleminde işaret-

leme. 

Amaç 20: 

"-y sayı doğrusu" ile ilgili bilimsel bilgi 

ve yöntemleri uygulayabilme (Belirtke tablosundaki 

69 ve 73 nolu ögeler). 
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Davranışsal Amaçlar: 

a. X=O; y=-1 noktasını koordinat düzleminde 

işaretleme. 

b. X=+1; y=-2 noktasını koordinat düzleminde 

işaretleme. 

c. X =D'; y=-> noktasını koordinat düzleminde 

işaretleme. 

d. X=2; y:-3 noktasını koordinat düzleminde 

işaretleme. 

e. X=O; Y=-:4 noktasını koordinat düzleminde 

işaretleme. 

• 



Ek-5 

KOöRI>:l:NAT DtlZLEM1BDE 

NOKTAHlN GÖSTERİ:MİNE 

İLİŞKİN TEST 

AÇIKLAMA 

Bu test. 25- sorudan oluşmuştur. 

Her soru-4 puandır. 

S.ı:nav: sUresi 60 dakikadır. 

79 

Cevapları soru kat-ıdının üzerinde belirtiniz. 

AdJO. ve Soyadı : 

Sın~fı. 

. . 

. . 



so 

SORULAR 

1) AŞağıdaki + ı sayı dog~:e~ııda boş y.ezoi.ere uygun sayılar koyunuz 

+X 
~----------------~--~--~----~ o +l +2 +4 +'5 +7 

2) AŞağıdaki. + ı: eıazı •doğn.ıeunda + -2 noktasından ..g.eçen cotruya 

x·= •••••••• d. otru&u -4;etıir. 

o +1 

} ) . + 1: sayı doBruı~unda + } ~.kta.e.ından geçen do-Arunun üzerincieki 

her nokta x= •••••• · ••••• dUr. 

+ X 
o +1 +2 3+4 

4) Aşağıdaki - X sayı dotrusun-da boş yerlere uygun sayılar koyuau~ 

- ~~----~--------~------~--._~ 
-'5 -3 -ı· o 

5 )Aşağıdaki -X sayı dotrusunde. - 4 nokta~ından geçen eo~ruye. 

x= ••••.•••• dotrusu denir .. 

- X 

-5 -4 ~ -2 -ı o 
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~) - X ,sayı dojrueunda - c nok-tasından geçen do.ğrunun Uze.rimieki 
her n·okta ıt= •••••• dir. 

-4 -3 

7) '!andaki + T ·~yı do.&rueunda bo'Ş yerlere 
uygıırı say.ı.lar k9yunuz. 

8) Satdaki + Y sayı ·dotrusuftıda + 3 nok.ıtaaın
·darı geçen dik 4otruya y= ••••••••• dotrueu 
denir. 

9J + Y sayı doırusunda + 1 noktasından geçen 

doğrunun üzerindeki her nokta y= •••••• -dir. 

10) Yandaki - Y sayı doırusu?da boş yerlere 
uygun sayılar koyunuz. 

o 

-ı 

' 

+2 

+1 

o 

+ I 

+1 

+ y 

+3 

+2 



tl} Sağdaki - Y sayı doğrusunda - 2 noktasından 
geçen doğruya y= •••••• doğrusu denir. 

l2) - 'I say:ı doe;rusunda - ı noktasından geçen 
do~runun UzerJ:ndeki her nokta y= ....... dir. 

l}) Sa&dalti şekilde ~x·O. ; y=-2) noktası han-
gJ:eidi.r?.İşaretll::f.l,niz.( } 

l4} Sağdaki şekilde. (x-o ; y= +2} noktası 
hangiıti<l.ir? lşaretl:e,:iniz. 

.. 
8-2 

o 

-1 

-} 

- I 

o 

2 

t: 
- y 

+Y 
+l-' 

.. c 
-x~~--~on.~+.~ı--~~ +I 

--ı 

·r 
ı < -Y. 

1 A :2r 
1 +1 

-X< 1 ~ 
.li .l(J 

·.oı-ı 
- y 

~+X 



15) Jandaki şekilde. (xal ; y=O}noktası han

gisidir? tşaretl-e,:ini~~l ) 

16} Şekilde tx= -ı ; y=O) noktası hangisi
dir. İş.aretleyiniz.( } 

l?} 5aldalıJ: koorcüna•· clüzleııtiade \:ıt=+l;ys+2} 
nok:taa.ını itaretl:eiiniz. t ) 

l8J Jandaki koordina~ dU.z:MaiDde (x==+2;y=+l} 

noktaa.ı:n~ işaretleyiniz. ( ) 

-:1 

83 
• +l 

+2 

c +1 

B +X -X 
~-~2--~--~~~~~ 

-I 

( 

,, 

1 ll 
ı 
i 

. 
·: 

ı 

+1 +2 

-1 

.-2 

-Y 

:+I 

A .-:ı 

-2 

-} 

-l 

+1 ·t 

+2' ~A 

+1 .s. 

+X 

.~, 

-:ı < i 1 

-2 -!1 
' 

'· 

'd 

1 

ı 

i 
•'· 

·:-

-Y 



' :s. 

.9} Yandaki Koordinat düzleminde (x=-l;y=+2} 
noktasını: .:l:şaretley.i:niz.( ) -X 

,! 

~(}) ı:andak.i:. şekilde (x-2 . y.a+l) noktasını • 
J:Şaretley:iniz. ( } 

.c 
.; 

- -2 
i 

< ı 
ı 

ı 
/ 

J 
2'1) ş.kild• (x=-l ; )-l) noktaaııu. işaret.-

leyin!.z. ~ ) ,. c·. 

/ 

-:ı 

~ 

( .. 
ı 

2-2} 'Jaadaki Koordinat dttmle•inde (x-2;y=-2) . 
noktaaJ:n~ iş.retley1o1~.( ) 

1' 
ı 

~ ı 
; 

-X 'i,;? 

/. 

+:i ... 
.D. +2 84; 

1 ,. 
ı 

i 
1 

+ı ;.> 
+I 

+ı +? 
-ı 1 

1 

-2 
i 
i 
: ,,, 

-Y 

+Y 

t+2 ,.A 

+1 

-ı 

r 
+1 + +.1 

ı -1 -1 

1 
,.B 1 

ı -2· 
1 ...., 

.ı. -ı: 

.• 

A 
• 

+l +2 
+X 

-ı ~. 

-2 
i 

·j" 

-Y 

,. +I 

ı 
+2 .B 

: +1 r·. 

i 
1. 1 +~')+I •l u +ı 

-1. 

-2 'A 
:!y 



23) Koordinat düzleminde (x=-1 ; 
tasını i~aretleyiniz.( ) 

Y·~2Jnok-

-2'4) 'landaki loordinat düz}eminde (:x•+2;y•-l} 

nokta&~nı 1şaretley1niz.( ) 

2'5} Koordinat düzleminde {x=+2 ; y=-2}nok
taaını işaretley;iniz. { ). 

ss 



KOIW:~OORD1NA~ DÜZLEMİNDE BİR 

NOKTANIN GÖSTERİMİ 

"Programlı Öğretim Metaryeliyl~" 

86 
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AÇIKLAMA 

sevgili Ôğreaci, 

Elinizdeki bu metaeyelde matematik ders kitabınızın "Koor
dinat Dü-zleminde .Bir Noktan~n Gö&terimi" konusu ".Programlı ö~re
tim Yöntemine" gö:re .haz.ırlanmışt.l:r • 

.Bu mataryelde size kazandırılmak istenen bilgiler, küÇük 
parçalara ay:rıla:rak ay:rı. maddeler halinde sunulmuştur. HeF madde 
de; b-ilgi, verilen bilginin öğrenili:p öğrenilmediğini kont:::-ol i

Çin size yöaeltilen soru, soru:Ja verdiğiniz cevabın kontrolü içiıı 
bakacağı:n:ı-z doğru ceva.p yeri bulunmalttad~r. 

Elinizdeki metarxeli kullanl.rken aşağıdaki sJtrayı izlemeli-
s.iniz. 

l-Size veı:ıilen kartonu metcayalinizin maddeleriniribaşladı
ğl: ilk: sayfaa~ üzerine k:a:patJ::nl:z. 

2-Kartonu J"UkarJ:dan aşağJ::ya dolru kaydırJ::nız.'Jalnız bir mad 
deyi aÇJ:ğa çı.karı:n.ı:z.Gördügünüz ilk maddeyi öğrenineeJ:e kadar o-: 
kuyunuz. 

3-Ve:rilen bilgiyi iyice öğrendikten &.onra ayn1:; madde iÇinde 

ki bilgiyi öğrenip öğrenmediğinizi kontrol iÇin size yönelti:ten 
soruyu dikkatle okuyunuz. ve cevaplayınız. ~oruya vereceğiniz ce- · 
vabı madde iÇindeki ilgili yere yazınız. 

4-Cevabı.nı.zl:n doğru olup olmadı.ğını. kontrol için kartonu 

yukarıdaa a_şağıya kaydırını.z. Açığa çıkan bir sonraki, madde.nin 
sol üst köşesinde, bir önceki maddedeki sorunun cevab-~nı gö:re:cek

siniz. 
5-Sizin ve:ı-diğiniz cevapla, bir alt maddenin sol üst köşe

sindeki cevap aynı ise ikinci ntaddedeki bilgiyi okuyabilirsiniz. 
E~e:r verdiğiniz cevap yanlış ise doğru cevabı bulmanız için mad
dede verilen bilgile:ı-! yeniden dikkatlice okuyup doğru cevab~ mut 

laka kendiniz ~lmalısın.ız. 
~THer maddede size yöneltilmiş. bulunan s·o::rronun doğru ceva-. 

b·1; elinizdeki materyalele va:rd.ır. Ancak, siz·den istenen; kartonu 
kaldırmadan sorulara cevap vermeniz ve bundan sonra verdiıın·iz.. 
cevapları: mate.-yaldaki doğru cevaptarla ka:rş.ılaŞti.rman.ız ve bir 
sonraki m-addeye geçmenizdir. 



cvvap No:l 
+2,+S,+7 

Cevap No:2 
X: 0 

No: ı 
Sıfır (O) • ın eatındaki aayıla~a + X sayı 
dotruau d~nir. A~atı~a btr örnek verilmi~
tir. 

.o +1 +2 + 3 +4 -f5 +6 + 7 +8 

Örnek 

AŞağıdaki + ı: sayı doğrusunda boş yerleıre 

uygun aayılar yaz. 

.~ 
ı 

+1 
. ' 

+3 +4 
i 

+6 
ı 

+8 

No:2 
AŞağıdaki şekilde + X sayı doğrusu Uzarin
de O noktasından ~eÇen dik doğruya ~=O 
doğrusu denir. J.Şağıdad>rnek verilmiştir. 

o +1 +2 +3 +4 .+5 +6 +7 

J 
x=O ~~~~~u 

Ornek 

Iandaki şekilde O noktasından geÇen doğ
ruya de • , ••••• doğrusu d.enir. 

Bo:3 
x=O doğrusu üzerindeki her noktada «=0 

dır. 

Yanda bir örnek vardır. 
'F=~oğrusu 

Jo +l +2 +3 

!38 

1' ! .... ~ _+_1.._. -.-'2--.~3-+>+X 
x=O doğrusu 

Ornek 

+.X .,. 



~evap No:3 
) 

Sağda bu.lunan şekildeki noktalı yer te 

x= ........ 4!r. 

Bo:4 
Tandaki şekil-de x=O doğ.r;usu üzerindeki 

noktaya uysun sayı.da ~= .. J.\f. 

cevap :110:4 lio: 5 
u 

;e~ap:No:S 

+ ı 

~andaki şekilde + X sayı. dogrusu üzerinde 

+ 1 noktası.ndan geÇen dik do~ruya x = +1 

doğrusu denir. 

Aşağı.daki şekilce + 1 noktası.ndan geçen 

dik doğru_ cıa ;; •••••• doğ.rueudur. 

.r-X= +1 do~rusu 

d ı 
+~ +~ 

ı ı )+I r +4 +5 

•o: 6 
xa +1 doğrusu üzerindeki her nokta x= +~ 

dir. 
Tanda bir örnek vardı.r. 

-~ 89 i x=O 
1 . . . +{ 

+X 
ı > 

+4 

~X= +l ~oğ~su , JI 

1 .. ı +-2 + 3 + 4 +S 

vrnek 

x=+l doğrusu 

. x=+l 

3 4 
x=+l 

örnek 

, ztX 
5 



;evap .No:6 

:=+1 

Jevap No:7 

-ıoktaeı 

x=+l doğrusu 90 

1'l 

~agda bulunan ~·kUdeki noktalı. yer ll:e ._.J,t----~-.+--+~-~-~~.1--~+_.,.,_.;,.y. 
IJ ·ı'l +:! ) +4 :> •••••• = • ·dir. 

Jlo:7 
Yandaki şekilde x=+l doğru~u üzerindeki 
noktaya ][=+1 ••••••• denir. 

No:B 
Şekil.de +X eayı do~rusu üzerinde +2 nokta
sından geçen dik doğruya ~=+2 doğrusu de
nir.Sağ t~afta bir örniık ve~ilmiştir. 

Aşağıdaki şekilde +2 noktasından ge<;en dik 
doğruya da •••••••• doğrusu denir. 

x=+2 doğrusu 

ı +I 

t ~=+1 
IV 

r +2 
+3 

+I 
ı .,.. 

+5. 

~=+1 doğrusu 

x=+2 doğrusu 

• +. 
+4 +5 

Örnek 



p .No:9 

p No:lO 
aa ı 
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ııo:9 

+2 doğrusu üzerindeki her nokta +2' dir. 
Yan tarafta bir örnek vard~r. 

x=+2 do-ğrusu 

Or-~ı--~tx-=~·~~ı--4~~5~·~~Y 
lx=+2' 

V 

Aşağ.ı,da bulunan şekildeki noktalJ. !er de 
•••••• d ir. 

No:ıo 

Sağ tarafta bulunan fek:ilde x=+2 dogrusu 
üzerindeki noktaya x=+Z •••••.• denir. 

No: ll 
Şekilde •:I sayı doğrusu üzerinde .. *> nokta
sından geçen d~k do~ruya x=+} doğrusu de
nir.landa bir örnek verilmiştir. 

~ 

Aşağıdaki şekilde +3 noktasından geçen dik 
doğruya da •••••.• doğrusu denir. 

o +l +2 

vrnek 

1 
ı r. +~ 

ı· 

+l +4 

~=+2 

x=+} do-ğrusu 



Cevap tto:l1 
;x•+3 

\;evap l'Co:l.2 

x=+3 

-= 

92 

•o:l2 

+ 3 dojneu Qıı:eı:indeki he~ nok~a xc+ 3 dUr. 

:>atda bir tirıı.ek verilmiştir. 

:z:=+3 .. ao~~su 

0: +1 +2 + +4 +5 
x=3 

.... 
landa bulunan şekU.4.eki noktalı ye~ d.e· .Ornek 

........ dür. 

o· -+1 

liQ:l3 
Aşa~ıdaki şekilde ~;5+3 dotı:uau üzerind-eki ~=+3do~rusu 

noktaya rm+3 ••••••• deni~. 

+1 +2 3 +4 

~=+3 

..:evap Bo: 13 · No: 14 
nok-tası Yandaki şekilde görüldüğü gibi +X sayı 

doğrusu üzerinde +4 noktasından geçen 
dik doğruya x= +4 doğrusu denmek
tedir. 

+l 

Aşa~ıdaki şekilde +4 noktasından geÇen dik 
do~ruya da •••••••• doğrusu denir. 

x=+4 doğrusu 

/ 

r 
. ·~........__.___-+-) ~·~ 
o +1 +2 +} t +5 

x=+4 
1' 

l 
+2 +3 ·t 

u rnek 

doğrusu 

+X 
)' 

+5 



lP No:l4 
1. 

ap No:ı; 

~ 

ap~No:ı6 

tası 

No: 15-
x»-+4 doArusu üzerindeki her nokta x=+4 dür. 
Aşağıda bir örnek verilmiştir. 

o. +1 +2· +} + 

örnek 'i' 

9} 

Yanda bülunan şekildeki noktal~ yer de x=+4 do~rusu 

•••• c dür. 

No:l6 
Saldaki şekilde x=+4 doğrusu üaerin,deki 
noktaya x=+4 ••••••• denir. 

No:l7 
Şekilde:+~ say~ doğrusu üzerinde+~ nok
tas.ından geçen dik doğruya x=+5 doğrusu 
denir.~anda bir örnek vezlmi~tir. 

x=+'k doğrusu 

~=+4 

+2 .;} t ~;ı 
x=+5 oğrusu 

o +1 + +.:> +4 + 

AŞağıdaki şekilde +5 noktasından geçen 
dik doğru~a da ••..•• ,.doğrusu denir. 

x=+S. 
doğ:rus-u 

Ornek 



rap No: '1.7 
+-5 

Ao:l8 

x=+5' cıoırueu üzerudek.ı her nokta X•+5 
elir. AŞatıda bir ijrnek verilmiştir. 

(). + 

örnek x=+5- do~rusu 

Yanda bulunan şekildeki noktal~ yer 
de •••..•••• dir. 

94 

ll=+5 

~--L---L-~~~--~~~·ı 
o +1 +2 +3 +4 + 

vap No;l8 No:l9 

+5 oatdaki şekilde r=+5 doğrusu üzerindeki 
noktaya x=+5 ~ •••••• denir. 

vap .ıxo:l9 

k tası. 
lio:20' 

~ıfır \O)"• ın solundaki. _sa:JJ:lara -:ı sayı 

doğrusu denir. Üze:rine negatif (-}aa;Jı
la.r ye.zılmıştır. 

._, -6 

Örnek 

-5- -4 -3 -2 -~ ı 
· tSı.fı.r) 

Sende aşağı:daki -~ sayı doğrusuada boş. 

yerlere uygun aaxılar yaz. 

-ı 

< -9 

r=+5 do~rusu 

~ 
x=+5 



p •o:20 
6,-2 

•o:2l 
J.şal.ı:daki şekilde -.ı eatı d-oğ:ı:ueu üzeri-n
da O \B~f~rJ noktae~ndan geçen dik doJru
,-a x-o do&rusu d-eDir. AŞ.tlıda bir örnek 
vardJıır. 

-I 1 
< _: _} -2 -1 i 

x=O duğruau 

ürnek 
Tandaki şekilde O{sJ.fıri noktasından ge-

· .. 
95 

çen dopou7a da ••••••••. d-oğı:usu denir. t 
-X 
~<~--~~--~--~~Jo 

-4 -} -2 -ı. 

p No: 21 Bo: 22 
z.-o doarueu üzerindelU . .lıer nokta x=o dı.r. 

landa bir örnek vardır. 
x==O 

. '"4 -} -2 -ı 

Sağda bulunan şekildeki noktalı y~ de 

::ı-••••• dir. 

x=O 
vrnelt .., 

t 
-~f~--A----~·----~~.:x=O 
~ -} -2 -l f 

p »o•2:l •o:2') 
tandaki şekilde x-o doğrusu üzerindeki 
noktaya xao .••••••• denir. 

ı 

-4 

T . . . t x=O 
_, -2 -l f 

x=O dotruau 



:p No: 2~ No;24 
tası 

.p No: 

.p No: 25 

Şekilde -~ sayı doğrusu üzerinde -l nok
tas~ndan geçen dik doğruya x=-1 do~rusu 
denir. Yanda bir örnek verilmiştir. ~ 

-4 

Yandaki şekilde -1 noktasından geçen doğruya 
da x: ..•.. doğrusu denir. 

N0:25 

-X 
< 

x=-1 doğrusu üzerindeki her nokta x~-l 
dir.A~ağıda ~ir örnek verilmiştir. 

-ı < ı 

-5 -4 

x=-1 doğrusu 

0 
• JX=~l 

C>rnek 
Yanda bulunan şekildeki her n okta da 
........... dir. 

No:26 
Sağdaki şekilde x=-1 dogrusu üzerindeki 
noktaya x=-1 .••...... denir. 

-4 

-5 

-} 

-4 

96 

Örnek 

-2 

-} 

-3 

x=-r 

l 
-ı 

doğrusu 

o 

x=-l doğr.ısu 

i 
{x=-f 

-2 . -l o 
!x=-1 • 
.f 

x'=-1 

-2 

doğro;ısu 

i} 

ı o 



rap No: 26 No: 21 
c tası: Şekildeki -.1 sayı. doğrusu üzerinde .. -~ nok- x=-2: doğrusu 

tas..ı.ndan geçen dik doğruya x=-2 doğrusu 1 
denir. landa bir.örnek verilmiştir. -X . 

~~---~4---~~~-~~~-ı~,b 

! 
'!andaki şekilde. -2 noktas...ı.ndan geçen do~
ruya da x= .•••••. doğruau denir. 

-I 
< 

örnek· 

x=idoğruau 

\ . - . . 
rap No:27 No:28 

x=-~ doğrusu üzerindeki her nokta x=-2 
dir.Aşağıda bir örnek verilmiştir. 

x=-2' dogrusu 

r=~ -.1 
< -4 _} lt 

! .x=-2 
OrneK: 

Yanda bulunan şekildeki hoktal.ı. y:er de 
.dir. 

~rap No:28 No:29. 

-2 Sağdaki şekilde x=-2 doğrusu üzerindeki 
noktaya x=-Z ••••••• denir. 

-ı 
( 

-ı~<~·-x_.~ .... -2--+t_:ğ_= ru_-2 .. , a-u~ 
-4 -} -! -1 1 o 

t 
-5' -4 () 



No:29 No: 30 

Şekilde;.-l: sayı. do~rusu üzerinde -} nokta
sından geçen dik doğruya x= -3 doğrusu 
denir. Aşağıda bir örnek verilmiştir. 

-J~~~-----L-x-=~-}--d~1o_~_'ru~··-u~'L--4l 
-5 -4 -l -2 -1 (} 

l 
<h-ne k 

Tandaki şekilde -3 noktasından geçen doğru-

93 

ya da ••••••• do~ruou denir; x= -3 doğrusu 

-X 
( 

A. 
i 
ı 

ı -4 -31 -~ -:i 
1 

·~ 

) No: 30 No:» 

x=-} doğrusu üzerindeki> her nokta x=-} dür. 
AşağJ:;da bir örnek verilmiştir. 

-!. 

x=-~, doğrusu 

. rP-.3 . 
-4 -r -2 -ı 

x=-3 
'1 

örnek 
Yanda bulunan şekildeki noktalı yer de 

• • ••••• d\ir'- do.lrasu 

-X 1 x=-} 
~< ----t<~-----....,~-tfF· __ ....,.2--t-t---tl o 

p No: }Jr No: }2 

Sağdaki şekilde x=-J doğrusu üzerindeki 
noktaya x:z-} ••••••• denir. 

x=-3 doğrusu 

-ı 
< ' • 

i\ '\ -'ı -r -, 
y 

'o 



lp- No:}2 
;a&ı 

:ap No: 33 

~ 

·ap No: 34 

4 

Ko:}J 
Şekilde -X a.ayı dogrusu üzerinde -4 nok:ta
&:ından gt<;en dik doğruya x•-4 dogruau de-
nir. Aş.aA:ı.da bir örnek verilmiŞtir. x=-4 

-~ i 
( -5 -l 

Yandaki şekilde -4 noktaeı.ndan geçen dik 
doğruya •••••••• dogrua.u denir. 

99 

doğrusu 

' 1 

-} -2 -ı 

Örnek 

x=-4 doğrusu 

"' 

No:34 
x=-4 doğrusu üzerindeki her nokta x=-4 
dür. Aşağıda bir örnek verilmiŞtir. X=-4 

-X 
< 

doğrusu 

ô 

-5 
r·=~ 
1 -} -2 -1 

X-.r4 

örnek 
Yanda bulunan şekildei<i noktal.ı: yer de 
........ dür. 

x=-4 doğrusu 
x=-4 -x 

·-5 - -} -2 -ı 

N0:35 
Sağdaki şekil.de x==-4 do~rueu tizer.indek.i: 
noktay:a da x== •••••• denir. 

' O· 

o 

-x~~---~-4t---~~---~--
<: -5 -l -) -2 -1 o 

lx= -ir 



100 

Jap No:}S Ho:}6 

vap No:}6 _, 

şekilde -:ı sa,;ı dolrus~ Uz.e.rinde -5- nokta
s~ndan geçen dik dogru~a x=-5- dotrusu 
denir • .lşaAıda b-ir 6:mek ver.i:lıaiştir • 

. x= -; doğrusu 

~ek: 

landaki şekilde -5- aoktas~ndan geÇen dot-
ru:y:a •••••••••• dc)lruau denir. 

x=-5 doğrusu 

~X 1 
~ - 1 ' 

No:}-7 
x=-S doğrusu üz~rindeki her nokta x--s 
dir. Yanda bir ()rnek Terilmiş-tir. 

Sağda bulunan şekildeki nok:t~lJ. yer de 
...... dir. 

No: :58 
Iandaki ş.eld.lc:Ht :ı•-5 dotrusu UzerJ:ndieki 

noktaya x=-5 ••••••• denir. 

.. ~""· 

-2 -ı o 

-3 -2' -l o 

-4 -}. r2 - -l O 

x=:...5-

-2" -ı 



ap mo:}& Io:}~ 

tası: Sı! .ır lO J •ın üstU.ndeld: sayılara +l sa3eı 

do~rusu denir.ıanda bir örnek verilmiştir. 

Sen de yandaki + I sayı do~rusunda boş 

yer~re uygun saxıları yaz. 

ap lfo:}9 Bo:40 
Sağdaki şekilde.· +Y sa~:ı: doğrusu üzerinde 
O noktasından geçen dik doÇUya y=o doğ
rusu denir. landa bir örnek verilmiştir. 

ı. 

+l 

+3 

+2 

+l 

o 

+Y 

+3 

+2 

+l: 
y=O 
do~au '0 > 

lirnek 



1(}2 

+J 
Şekilde. o(sJ:fır) noktael-ndan geçen dik dogrı.ı:-

vap Io: 40. 
C) 

ya •••••••• denir. 

No:4l 
yao doğrusu üzerindeki her nokta yao dır. 
Sağda ~ir örnek vardır. 

şekilde noktalı yer ya •• dır. 
+Y 

+4 

+3 

+2 

+1 

'vap No: 41 . Io:42: 
Yandaki Jek:ilde y•o doğrusu i.ize.rindelti 
nokt~Ja uygun sayıyı yaz. 

+4 

. +} 

+2 

.+4 

+}. 

+2 

+l 

y= 
örnek 

+'! 

y=(} 
dogrusu-~..._-"""""'-~ 



ıp Ho:42 Bo:43 
Şekil.Ce + 1 eayı eo.g~su üzerinde +1 nokta
sımian g-e-çen d!k -do.&ruya y=-+1 .d-o&ru.su d-e
nir. landa b1r örnele verilmiŞti~. 

Yandaki şekilde de +1. noktasından g.eçen 

dogruya ••••••• doğrusu denir. 

ı c 3 

örnek 

+} 

+2 

y=+l 
< (ı lioğ:naea il' 

- x (:(;----=-:Q ___ ~:;,x 

rap ao:43 •o:44 
•1 y-+1 doArusu üze~indeki her nokta ya+l dir. 

ıanda bir örneııtverilmiştir. 

Sağda bulunan şekildeki noktalı yer de 

....... dir. 

-I 

< 
:-X( 

. +1 

+I 

t: 
rı > 

+ I 
')i 



evap .No:44 
=+l 

evap •o:45-
oktas:ı 

evap •o-4p. 
=+2 

.0:45 
Şekilde y=+l do~rusu üzerindek~ noktaya 
y=+l ••••••• denir. 

Bo:4f1 
~ekilde +Y sayı doğrusu üzerinde +~ nokta
sından geçen dik dotruya y=+2 do~rusu de
h~r. landa bir örnek verilmiştir. 

~andaki şekilde +2 noktasından geçen doğ~ 
ruya ••••••••• doğrusu denir. 

No;41 
y=+Z doğrusu üz•rindeki her nokta y~2 . 

; 

dir.Janda bir örn•~ verilmiştir. 

ö-::mek 

104 

y=+l 
do~ruau 

+:"} 

-x o +' 
~------'' 

+4 

·z y=+2' ~--tf-"o...---
doğrusu 

_ :x:""'.,.:----..... r'-_ 0---..... --+~I ... 

Or.nek 
+X 

t~; 
+.:3 

"+ 2 
y=+2 
doğrusu +;l: 

-x [o 
<' 

+Y 

1·4 
+} 

-..-· 
doA.ruau-

+1 

-X ~ -E 

... • 

+X 
~ 



vap :lo;47 
+2 

vap •o:4t5 

Ht5 

Satcia bulunan şekild&ki noktalı yer de 
........ dir. 

+4 

+} 

v-=+2 
+i 

. -X O ++X 
~-----J~-Z-~ 

No:48 
Şekilde ~=+2- do1rusu iizerindeki nokta!(a da 

Y:==·····•• yazı:lmasJ. uygundur. +ı 

. +} 1+4 
< • l:: 

y=+2 doğrusu 
~--:....:..:=---):ı.. 

- ~< 

Bo:49 
Şekilde +Y eay:ı: dolrusu üzer~nde +}. nokta
s~ndan geçen dik doğruya y=+} dolrusu de-

. nir. 'landa b:iır örnek verilmiŞ.tir. 

'!andaki şekilde +} no.ktaeından geÇen do~

ruya da ••••• dogrus,u denir. 

• 

+4 

\irnek 

+Y 

L 
y=+'} t--
dotr\lSU + . . . 

!:: 2 

+1 

-l o 



106 

ap No:4g Bo:~ 

3 y=+'} do~rusu üzerindeki her nokta y=+} dür. 
Yanda bir örnek verilmiştir. 

Sağda bulunan şekildek~ noktal~ yer de 
••••••• dür. 

rap No:50 No:Sl 
~3 Şekilde y=+} do~rusu üzerindeai noktaya 

da y= ••• yaa~lmalıd~r. 

+Y 

+4 

y=+ 3 +-++-r---~ 
doğrusu 

+2 

+l 

.-X o +X 

y=+3 

-ı 

~tu su 
2 

Örnek 

+t 

y=+} 

-:~ 

< 

+4 

t
+

2 
do~rusu 

+l 

O +X .,. 



lp. lfo: 5-l 

rap- No: 52 
•4 

No-: 5-2 
Şeki1de +l sayı do~rusu üzerinde +4 nok
tas.ı,ndan geçen dik doğruya y=+4 doğrusu 
denir.Yanda bir örnek verilmiştir. 

Yandaki şekilde +4 noktasından geçen do~
ruya da •••••• doğrusu denir. 

No:53 
y=+4 doğrusu üzerindeki her nokta Y-=+4 
dür.Yanda bir örnek verilmiştir. 

Saada bulunan şelc:U·deki noktalı yer d& 

..... dür. 

10.7 

4 

3 

2 

tı 

-x~,--...Jf"'----4ıı'~ 

örnek 

+l 

+2 

+l 

-x~~ __.;,_~o--~~x 

y=+4 

y=+ 
doğrusu 

örnek 

-1. 

t~ 

+5 

+4 

+l: 

-Y I o ~ -- ________________ =EL:::::::::::::::=::::::::=3Ji' 



~P Bo: 5.4 

No:54 
Şekilde y=+4 doğrusu üzerindeki noktaya da 
•••••••• yazılması uygundur. 

No:55 
Şekilde +:'I sayı do~rusu üzerinde + 5- nokta -
sxndan geçen dik do~ruya Y=+5 doğrusu denir. 
Yanda bir örnek vard~r. 

Yan tara:ttaki şekilde +5 noktasJ.ndan ge.

çen dogruya y= ••••• dogrusu denir. 

-:X 

108 

+Y 

+5-

y=+-4 -E----11-+1._._+-~ 
doğrusu 

+} 

+2 

+1 

-X O +X 

~5~rusu 
+4 <ı; ı 

. +3 

-X 

Örnek 

y=+5 
<.·. 

< 

+2 

+1 

y=+5 
•') 

+X 



ap No:5-5 No:56 
y=+5- do~ruau üzerindeki he:r nokta y=+5 dir. 

Yanda bir C>rniıık:.ve:rilmiş.tir. 

saıda bulunan şekilde noktalı yer de 
••••••. dir. 

rap No: 56 No: 5-1 
şekilde y=+5 doğrueu Ü$erindeki nokta,J& 
y=+5 ........ denir. 

-x 

~ 

< 

örnek 

-x 
< 

109 

+"I 

y=+S 

+4 

+} 

t+2 

r +X 
)" 

+Y 

+6 

~ 
doğ.ıus~ 

+4 

+} 

+2 

+l 
+: 

+l-

4 



Lp No: 5-7 
;ası. 

•P No:58 

No:5S 

Sıfı.r (o)•ın altındaki say~lara -ısay~ do~

rusu denir.~anda bir örnek verilmiştir. - . 

Sen de yandaki -~ sayı dotrusanda boş yer
lere uygun sayılar yaz. 

No: 59 
Sağdaki örnek şekilde -~ sayı dotrusu üze
rinde o noktas~ndan geçen 41k doğ:uya y=O 

doğrusu denir. 

ııo 

o 

-ı 

-2 

-} 

.-4 

-5 

ı -1 

ö-rnek 

o 

-1 

-5 

J=O do&rusu 
ö -= 

-1 

-2 

_,. 

-4 

1-s 
1 
., -l 



p No: 5.9 

ap lio:60 

Şekilde O (s:ı.fır}noktas.ı-dan geçen elik dotru
~a y= ••••• dotrusu denir. 

No: 60. 

:J=O dotruau üzerindeki her nokta :ı=O d:ı.r. 

Janda bir örnek verilmiştir. 

Şekildeki noktalı yerler de Y=····~dir. 

li o: 61 
ıandaki: şel&:ilch y=O doğrusu üze-rin4eki 
noktaya da y• ••••••• yaz:ı.lmalıd~r. 

lll 

o 

-ı 

-2 

-} 

-4 
-Y 

y:O do~ruau 

y.=O 

ornek 

O y=O· 
-ı 

-2 

-} 

-} 

-4 
-J 

-1 

-2 

_., 
-4 
.. :y 



~vap No-:61 lio;62 
şekilde -1 say:t do~rusu U-zerinde -ı nokta
eından geçen dik. do~ruya ya-} do~rusu de
nir.Yanda bir örnek verilmiştir. 

Yandaki şekilde -1 nokta~ndan geçen do-~ru
ya da •••••• doğrueu denir. 

:vap no:62 lo:6} 

.-ı y=-l doğrusu üzerindeki ber no-ktaya y=-1 
noktas:ı denir.ıanda bir örnek verilmiştir. 

&ağda bulunan şekildeki noktalı ye"'l de 

y:a •••••• dir. 

112 

-
-X +1 

y=-l ---t:~---..::. 
dogru&u 

-2 

-3 

-4 

-'I 

Ornek 
:.~ +İ. 

< .ı!::...._-_-l_d_o_tııı=-~---~-u~~"' 

-~ 
y=-1 

< 

-2 

y=-1 
doğra _2 

u mlik 

-X 
( 

ı-4 
-1-

-3 

-4 

-! 

+J 

• 



p no:63 

p No:64 

No:64 
~ekildeki ~=-l dogrusu üze:ı-.:Lndeki noktaya 
da •••••••••• yaz~lmalıd~r. 

Io:6S. 
Şekilde -J sayı doğrusu üzerinde -2 nokta
s~ndan geçen dik doğruya y--2 doğrusu 
denir.Tanda bir örnek verilmiştir. 

Yandaki şekilde -2 noktas~ndan geçen doğ-
~a da ........ doğrusu denir,. 

113 

y:=-2 
doğrusu 

-2 

-3 

-4 

-Y 

-ı 

-.} 

--ı 

-Y 



vap i'0:66 

:-2 

No:6o 
y:-2 doÇusu üzerindeki: her nok.ta y=-2 di:r 
yanda bir ö:ı-n:ek verilmiştir. 

Sa~da bulunan şekildeki noktalı y,er de 
•....... dir. 

.l'f0:67 
şekilde y=-2 doğrUsu üzerindeki noktaya da. 

••••••• yazılması uygundur. 

-X 

y=-2 

o 

-l 

-Y 

.lll:. 

f -l 

,. 

-3 

-4 

-Y 
örnek 

-X +} 

o 

-ı 

y=-2 
do~rusu 

.-} 

-4 

-l 



p Jlo-t67. . ılo:68 
Şekilde -~ aay~ do~rusu üzerinde -3· nokta
sından geçen dik dotraya y=-3 do~rusu d.e
air. Altta bir örnek verilmiştir. 

-X +:X 

doğrus _
4 

r_y 

Ornek 

Alıtaki şekild~ -} noktas~ndan geçen aoı~ 
ruya da •••••••• doırusu denir. 

-X 

-l 

-2 

llS 

'· 



ll6 

rap Jle>: 68 •o: 69 

·} ~=-3 dotrusu üzerindeki her nokta y=-3 dUr -I +X 
~--........ -.---~ "'anda 'bir öımek verilmiş-tir. u 

17ap Ji0:69 

-3 

~eğda bulunan şekildeki noktalı yer de 
•...••. dür. 

•o:70' 
Şekilde ~=-3 do~ruau üzerindeki noktaya 
y--3 ••••••• denir. 

-.ll. 
< 

Y-
dotrasu 

V 

-l 

-2 

-4 

-s 
-Y 

örnek 

-J.. 

-2 

o 

y=-3!. 
dog:rue· 

-4 



evap Jo:?G Bo:7l 
olctas~ Şekilde -'J e~ıt doA.rusu üzeri-nde -4 nok

tae~ndan geÇen dik doAruya y--4 dotrueu 
den~r.ıanda bir örnek ver1lmi~t1r. 

-X 

117 

+k 

u 

-l 

-2 

-3 

-5 

-~ 

Örnek 
landaki şekilde -4 noktaandan geçen doAru- -~ 

ya da ••••••• doğrusu denir. 

,,ap •o:71 •o=72 
:-4 ya-4 dotrusu üzerindeki her .aok~a y•-4 

dür.ıur urnek veril:m:işt.ir. 

-.ı. +l 

-1 

-2 

-3 
Y=-4 

su 
y=-4 J -'J 

Örnek 

. y:=-4 
dotrusu 

r-l 
..:2 

-3 



-ı 

SaAda bulunan ·tekil de nok:t~ı .,:er . ..de .. -~ ........ . . __ 

· ••••••• dür. 

•ap- Bo:72 ııo:7}-

·4 Şekilde y=~4 doğru~u üzerindeki nok~axa 
da •••••••• ya:u: ımalı: dır. 

No:74 
Şekilde -"1 sa;Jı doQrua-u üzerinde -5 nok
tasından geçen dik do~ruya y=-, dotrueu 
denir.Yanda bir ö-rnek verilmiştir. 

-~ 
v 
-ı 

1-2 
1-3 
l-4 
l-r'7 
( 
""'-~ doğrusu 

y=-

-.ı 

118 
+I 

o 
... ::t' 

-4! 

-} 

y=-4 

-5 
doğrus-u 

-Y 

+:X 

l 
Y==-4 

. -5 doğrusu 

-'1 

örnek 



ırap No-:74 

~s 

~an taraftaki şekılele -5 noktas~ndan geçen 
dotruya da ••••••• do~rusu denir. 

lo:?~. 

Y•-5 dotrusu üzerindeki her nokta y=-5 
dir.yanda bir örnek verilmi$1r. 

Seğda bulunan şekilde noktalı ~er de 

119 

-ı 
~----~r-----~ 

Y=-5 
dotrus~--~~--~~ 

-.1 
·< 

J=-5 
a.o~rueu 

Y=-5 

örnek 

-Y 

+l-

{o .. 
-1 

.-2 

-} 

-4 

y=-5 
.., -ı 

••••• dir. -X +l-
~~~----~~--~-.~ [O· 

l 
y=-5 

-l 

Y=-5...,. 
clotrusu 



p No:76 
ıL'\IdU 

ııa 

No:76 

Şekilde Y=-5 doğrusu üzerindeki noktaya 
:ır:=-5 ••••••• denir. 

No: 7.·7 

Yandaki şekilde A(x=+2 ; y=+l) dir. 

A ~+; 
~ 

ı. sayı 

x doıruaund:a 
(x=+2 

(+2' 

~ +~ ~ 
~ 

2.aayı.. 

; 

; 

y doçusunda 

Y•+l} 
+1} . 

Sağdaki şekilde B noktas~ 
x=+2 ; y= ••••• dür. 

( 

y=
doğrusu 

' ' 

-l 

-? 

-3 

-4 

-Y 

1 

+4 --·-·. ·-- ...... . 

Örnek 

+41 +l 

+3 -. .B 

+2 

+1 

(j +2 +2 +} +4 
'- ' 

> 



p. No:77 

:;) 

tp No:78 

ıktası 

ap No:19 
[}) 

No:18 
Şekildeki (x=+} ; y=+l} noktası hangi
sidir? İşaretle. (V} 

+4 

+}. 

121 

y 
.'\ /'·. 1'. 

-- .. B 

+I ---~ _____ _j_ ----- Q ______ ·--· ··--

+} .:ı X 
', ' 

No:79 
+1 sayı doğrusu üzerindeki her noktan~n 
y: değeri O d.ır. (y==O) .A.şal.ı.da bir örnek ve
ril.ıiı~ştir. 

landaki şekilde x==+Z .; y==.,.dir. 

No: SO 

sa-ğdaki şekilde B- noktası 

x= •••• ; y=O cl:ı:r. 

+ 
+2 

+l 

~~---A~~~----~--~1 
O +1 + +} +4. +S 

Örnek 

+l 

o +l + 

B . 
e e . 

o +l +2' +} +4 +5: 

+) 



ap No:so

+1} 

-ap No:Sl 

rap No:82' 

:0) 

No:8::t +I /. ,.. • 
' T /"·. /. 

şekildeki (Ji:::+2 ; y:::O}noktaeı han-,.. ! 

gieidir? 1şaretle. (v) +c -----~-----:---~c _______ . ---
. . 

+l . -·· __ __:, ____ ! ____ ,. _____ -· "::- -· 

o 

No:82 

'landaki şekila. A noktaıu +'I t ~ 1 1 
'' :x=O . !':::• ••• dir_. 

" +3 > 

-+-2 

+l 

A 
() +i +2 +} +4 

il 

Ho:S3-
landaki şekilde: _.+Y ,, 1 1. 

B (-2 i +}} dür. 
,·'- +4 

( X ; y ~ B- +} B (-Z ;+}- - ' .. 
/i ' l.eayı ! 2.aayı +2 

! 

(x do&rusu} (y dotrusu) . +l 
(x-~ ;ya+}~ 

, 
; 

ı 

-ı. -4 -; 2 -..ı: o .. ,.l. 

örne-k 



~a~daki şekilde D noktası 
x=-} ; ya •••• dir. 

•ap No:S} No:84 

vap- l'f0:84 

~andaki şekilde : 
(x=-2 ; y=+}J noktası hangisidir? 

No:85-

Şekildek1 D noktas~ : 
~~ •••• ; :ı=C> dir. 

-( ... 

' 
,;_ .... ·-- -- ...... - ----- --------·----· 

-:ı 

12'3 

!. .~ ~· i' -f+ 'J . 

< - ----· .. ·----.. --+ .. -· . }-.... 
! ı 

i ; 
...,_:c._ .. ___ .ıı _______ ~----- .+2 -~ 

E·---·-----·---

-4 _, -2- -ı 
V 

~.. 1· 1· ~· 

' ! i& ! --- -·-- ı --- -+} 

~ -·· --~·-···· ... ~---1·-········ ~ 
A 1 C 

...... --.-+---,.--·----<~1 -~. 

-~.~--~~~~--~--~--·+! 
ı() 

<"··. 

-4 -} -2 . -l 
'v ,.. '.1 



~ Bo:85 
j) 

p JJc):86 

};y=-2) 
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No:86 +l 
!andaki şekilde C(-1 ; -}}dür. 

X • ~ 

c~-ı ;-:>~ 
C{x=-l ; ;y:=-3} 
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Sağdaki şekilde A nottaeı ise 

x-. ••.. ; y= ••••• dixr. 

No:87 
Jandaki şekilde (x=-3 ; y=-l}noktası 
hangisidir'( !şaretle. ( V) 
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rap Bo:87 Bo:88 
+Y 

şekildeki A noktası x•O; y= •••• dir. -x 

rap Io:88 

:-2) 

No:89 

landaki şekilde : 
E (+2 ; -1} dir. 

( X ; y } 
E (+2 ;-l )-

E tx=+2 ; y=-1} 

Sağdaki şekilde B noktası ise 
x= •.•. ; y= •... dir. 
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ap Ne>:89: 

+};.y=-3) 

:ı.p ıto:91 

t-4 i y=OJ 

•o:90' 
landaki şekilde (X=+4 ; y=-}) 

noktas.ı hangisidir"( lşaretl·e .. (V} 

No:9} 

Şekildeki ~ noktası: 

.x= •••.. ; y ...... dir. 

~4---

-Y v 

+Y 
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"· F;\ 
+2 +'3 +,4 ., +l 

! ı ! 
~ ıc 
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<.:-1 l ___ -------------.::: ... 

-Y 

No:9-2 

Btx=+} ; y:a+l) o-larak aşat:ıdati .. k:oordinat 

düzleminde· gösterilmiştir. 
a.+Y 
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rap No:92 

Aşağ~daki koordinat düzleminde lx=+2 ; y::i+}J 
noktasııu işaretleyiniz. lV} 
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~oordinat düzleminde E (xa-2 ; y=+>) 
olarak aşağ~da gösterilmiştir. 
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Sen de aşag.ıdaki koordinat düzleminde 

\.X=-2; y=+4} noktasını. işaretle.\.V} 
+Y 
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vap l'IO: 9} No:94 

Koordinat düzleminde Dtx:-2 ; y=-2J 
noktası.;aşağıda gö&tl!'ilmiştir. 
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Sen de aşag:.ıdalt:.i: koordinat düzleminde 
(:x.--2 ; y.-J) noktas.J:nı işaretl:e.lV). 
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Koordinat. düzleminde E(x·f~ ; y=-lJ 

n<>ktesı. aşağıda gösterilmiştir. 
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tp Nc-:~5 

::;en de aşağı.d-aki koordinat düzleminde 

(x=-t-} i y=--4 }noktas.ı:nl:· işaretle. lV)' 
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Aşa~J:daki koordinat düzleminde \X=+3ı-;3t=C>) 

nokte.&J:nı işaretley-i:ni.z.( v)· 
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rap lio:96 

' 1 

No:97 
Koordinat düzleminde (x=-1 ;y=O) 
nokta&l:nl; .i:şa:vetleı:.:iniz. (y)' ..... 
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lid-:98 

Aşağıdaki koordinat düz-leminde (x=O ; y=-3) 
noktas.ı.n::. .işa:retl.e. (V) 
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