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THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON STUDENT
ACHIEVEMENTAND STUDENT OPINIONS TOWARDS INSTRUCTION
Emine ÖZDEM R **, Devrim ÜZEL ***

ÖZET: Gerçekçi Matematik E itiminin “Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin ö retiminde ö renci ba ar na
etkisinin ve ö retime yönelik ö renci görü lerinin ara
ld bu çal mada ön-son test kontrol gruplu deneysel desen ile
nitel veri birle iminden olu an karma ara rma deseni kullan lm r. Çal ma 2007-2008 ö retim y nda gerçekle tirilmi tir
ve yetmi dört 8. s f ö rencisi kat lm r. Ö retim, deney grubuna(38 ö renci) gerçekçi matematik e itimine dayal olarak
ve kontrol grubuna(36 ö renci) geleneksel yöntem kullan larak gerçekle tirilmi tir. Denkle tirme testi, matematiksel ba ar
testi ve aç k uçlu sorulardan olu an yar yap land lm görü me formu ile veri toplanm r. Nicel veriler t-testi, nitel veriler
betimsel analiz ile incelenmi tir. Çal madan elde edilen bulgular sonucunda gerçekçi matematik e itimine dayal ö retimin,
geleneksel yöntemle yap lan ö retimden daha etkili oldu u ve ö retime yönelik ö renci görü lerinin gerçekçi matematik
itimini destekler nitelikte oldu u sonucuna ula lm r.
Anahtar sözcükler: gerçekçi matematik e itimi, matematikle tirme, ba lamsal problemler, yüzey ölçüleri, hacimler.
ABSTRACT: This study in which the effect of Realistic Mathematics Education on teaching “Measures of Surface
and Volumes” unit and students’ opinions were searched and mixed searching method consisted of empirical method with
control group by using pre-post test and qualitative data was used. Study was carried out in 2007-2008 academic year and
seventy four 8 grade students were participated. Instruction was conducted in experimental group (38 students) based on
realistic mathematics education and in control group (36 students) with using the traditional method. Data were obtained via
equivalence test, mathematical achievement test and semi-structured interviews composed of open-ended questions.
Quantitative data were examined with t-test and qualitative data were examined descriptive analysis. As a result of the
findings from the study, instruction based on realistic mathematics education was more effective than instruction with
traditional method and realistic mathematics education was found to be supported by student opinions.
Keywords: realistic mathematics education, mathematization, contextual problems, measures of surface, volumes.

1. G
Son y llarda Hollanda’da geli tirilen bir matematik e itimi yakla
vard r ki hareket noktas
zihnin nesneyi sezgi yoluyla kavrad
dü üncesidir. Bu dü ünceyle herhangi bir matematiksel
kavram n kazand lmas nda çocu un de erlendirmelerinden ve izlenimlerden olu an informal
kazan mlar ndan yola ç kmak gerekmektedir. Gerçekçi matematik e itimi (RME) yakla
na göre
bir konunun ö retiminde o konuyla ilgili tan m ve formülleri verip al rmalar çözmek ve sonras nda
uygulamalara geçmek anti didaktik (ö retici olmayan) bulunmaktad r. Ö retimin yönünün informal
bilgiden formal bilgiye ula ma yoluyla olmas ve bu esnada köprü vazifesi görecek modellerin
kullan , çevre problemlerinin uyar olmas ve bir kavram n sürecin yeniden ke fi ile kazan lmas
söz konusudur (Altun 2006). Freudenthal matemati in insan aktivitesi oldu unu; tarihte matemati in
gerçek hayat problemleri ile ba lad
, gerçek hayat n matematikle tirildi ini daha sonra formal
matemati e ula ld
ileri sürmü tür(Freudenthal 1968). Gerçekçi matematik e itimine dayal
olarak verilen ö retimde matematikle tirme anahtar süreçtir ve bunun iki temel nedeni vard r;
matematikle tirme sadece matematikçilerin i i de ildir, her insan n i idir ve yeniden ke fetme fikri ile
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ilgilidir(Treffers 1987).Ö rencilerin matemati i yeniden ke fetmek için ne yapmas gerekti i fikrinden
yatay ve dikey matematikle tirme do mu tur. Yatay matematikle tirmede fiziksel modelden
matematik bilgi üretilmektedir. Dikey matematikle tirmede ise matemati in kendi içindeki i lem ve
düzenlemelerin de tirilmekte ve sembolle ifade edilmektedir. Burada ö retmene dü en en önemli i ,
matematikle tirmeye uygun fiziksel modeli seçmektir. RME’ nin ö retim yöntemlerinin temeli yatay
ve dikey matematikle tirmeye dayanmaktad r(Heuvel-Panhuizen 1996). Bunun için ba lamlarözellikle gerçek hayattan ba lamlar- hayati önem ta r. Ba lamlar n üç görevi vard r. lki uygulama
alan olarak ba lam (gerçek hayat durumlar na matemati i uygulama)d r. kinci görevi ise,
matemati in bir kayna olarak ba lam (günlük hayat içinde matemati i ke fetme)d r. Üçüncü görevi
ise dikey matematikle tirme için bir araç ya da destek olarak ba lam (ö rencilerin matematiksel
yap lar geli tirmelerine yard m etme)d r(Bilij, Hilding & Weinzweig 1980; Howson & Wilson 1986 ).
Gerçekçi yakla m için üzerinde durulan nokta, matematik yapmakt r, matematik bir aktivite ve
çal man n bir yolu olarak görülür. O zaman matematik ö renmek, gerçek hayat problemlerinin
çözümünün önemli oldu u matematik yapmak anlam na gelir. Çe itli ba lamsal problemler ba ndan
sonuna kadar ders program n üyesi haline getirilir (Gravemeijer 1990a). Gravemeijer&Doorman’a
göre (1999), ö renciler için problem durumunun deneysel olarak gerçek oldu u problemler ba lam
problemleridir. RME’ deki ba lam problemleri problem çözmedeki problem kavram na paralellik
göstermektedir. Gerçek hayat ba lamlar kullanmak önemlidir. Ö renciler için anlaml ve do ald r.
renme için bir ba lama noktas olmakla birlikte ö rencilerin duruma kolayca, h zl ca adapte
olmalar
sa lar. Ö retim formal sistemle ba lamamal r; tersine kavram n gerçekte ortaya ç
olgusu kavram olu turman n kayna olmal r. Ba lam, problemin gömülü oldu u bir durum olarak
tan mlanmaktad r(Meyer, Dekker& Querelle 2001). Freudenthal matematik ö renmeyi bir
anlamland rma süreci olarak tan tm ve dü üncesini “ö renen için matematik anlamland rma ile
ba lar ve gerçek matematik yapmak için her yeni safhada anlamland rman n esas al nmas gerekir”
eklinde ifade etmi tir (Altun 2006). Ö rencinin çal abilece i, denemeler yapabilece i bir ortam n
haz rlanmas gerekir ve ö renme ekli, sürecin matematikçi taraf ndan ke fi eklinde olmal r.
Matematikle tirme olarak aç klanan bu süreçte, ö renci matematiksel bilgiye kendisi ula maktad r.
Matematikle tirme sürecinin kazan
ö rencilerin günlük hayattaki durumlara matematiksel
yakla malar sa lar. (Treffers 1987).
TIMSS, PISA ve PIRLS raporlar incelendi inde Türkiye’nin uluslar aras ortalaman n alt nda
oldu u ve Hollanda’ n n genellikle iyi bir profil çizdi i ve uluslar aras ortalaman n da üzerinde
oldu u
görülmü tür
(EARGED,Uluslararas
çal malara
ait
raporlar,
http://earged.meb.gov.tr/earged/Olçme/raporlar.html, 10.11.2007). Bu durum Hollanda’ n n matematik
program n ve ö retimde uygulanan yöntemlerin incelenmesi gereklili ini do urmu tur ve
Freudenthal taraf ndan geli tirilen RME’ ye dayal ö retimin etkilili i dikkati çekmi tir. Bu çal mada,
Türkiye’de matematik e itiminde reform niteli i ta yabilece ini dü ündü ümüz RME’ ye dayal
olarak ö retim gerçekle tirilerek geometrinin, ö rencilerin günlük ya am aktiviteleriyle
ili kilendirerek ö renilmesini kolayla rabilmek ve ö rencilerin bu derse ili kin önyarg lar ndan bir
ölçüde olsa kurtarmaya çal mak amaçlanm r
1.1. Problem Cümlesi
lkö retim 8.s f matematik dersi “Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin RME’ ye dayal
retiminin ö renci ba ar na etkisi var m r ve ö retime yönelik ö renci görü leri nelerdir?
1.2. Alt Problemler
1. lkö retim 8.s f matematik dersi “Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin RME’ ye dayal
retimin gerçekle tirildi i deney grubu ile geleneksel ö retimin uyguland kontrol grubunun eri i
düzeyleri aras nda anlaml bir fark var m r?
2. lkö retim 8. s f matematik dersi “Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin RME’ ye dayal
retiminin gerçekle tirildi i deney grubu ö rencilerinin ö retime yönelik görü leri nelerdir?
2. YÖNTEM
2.1. Model
Bu çal mada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen ile nitel veri birle iminden olu an
karma ara rma deseni kullan lm r. Ön test – son test kontrol gruplu desende yans z atama
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(random) ile olu turulmu iki grup bulunmaktad r. Bu gruplardan biri deney di eri kontrol grubudur.
Her iki grupta da deneyden önce ve sonra ölçümler yap lm r (Karasar 2005).
2.2. Çal ma Grubu
Milli E itim Müdürlü ünden al nan izin do rultusunda Bal kesir ili merkezinde yer alan benzer
özellikler ta yan ilkö retim okullar ndan yans z atama yoluyla seçilen iki ilkö retim okulundan biri
pilot uygulama di eri ise as l uygulama için belirlenmi tir. Çal ma, 2007–2008 e itim-ö retim
n ikinci döneminde gerçekle tirilmi tir. As l uygulamaya seçilen ilkö retim okulunda bulunan
8.s f dört ube aras ndan grup e le tirmesi yoluna gidilmi tir. Güz dönemi karne notlar na ve
denkle tirme testine göre iki ube birbirine denk bulunmu tur. Ayr ca bu ubelerdeki ö renciler
matematik dersini ayn ö retmenden almaktad rlar. Çal mada ön-son test kontrol gruplu deneysel
desen kullan ld ndan belirli özellikler bak ndan denk olan ubelerden biri yans z olarak deney,
di eri kontrol grubu olarak belirlenmi tir. (Büyüköztürk 2006).
2.3. Veri Toplama Araçlar
2.3.1. Matematik Yetene ini Ölçmeye Yönelik Denkle tirme Testi
Bu ara rmada RME’ ye dayal olarak yap lan ö retimin etkilili inin s nanmas için, ö rencilerin
retim öncesi matematik yetenekleri aç ndan denkle tirilmesi gerekmektedir (Karasar 2005). Bu
amaçla, Üzel taraf ndan 2007 y nda geli tirilen matematik yetene ini ölçmeye yönelik 25 soruluk
çoktan seçmeli bir test kullan lm r (Üzel 2007). Testin güvenirli ini ölçmek amac yla, bu test ayn
ilin merkezinde bulunan pilot okulda bulunan sekizinci s f ö rencilerinden yans z atama ile seçilen
71 ö renciye uygulanm r. SPSS 12.0 program kullan larak yap lan güvenirlik analizi sonucu
Cronbach Alpha güvenirlik katsay .791 olarak hesaplanm ve bu de er güvenirlik bak ndan
istenilen düzeyde görülmü ve yeterli kabul edilmi tir (Büyüköztürk 2006).
2.3.2. Matematik Ba ar Testi (Ön-Son Test)
“Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesi matematik dersinin di er üniteleri aras ndan seçildikten
sonra bu ünite ile ilgili matematik ba ar testi geli tirilmi tir. Bu amaçla ilgili ünitenin davran analizi
yap lm r. Ünitenin hedef- davran lar belirlenerek ve uzman görü leri al narak 25 maddelik bir test
olu turulmu tur. Testteki maddelerin 7’ si aç k uçlu kalan 18’ i ise çoktan seçmelidir. Test ilk olarak
“Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesini geleneksel sisteme göre alm ve OKS s nav ndan ba ar yla
geçerek gelmi yans z atama ile 278 dokuzuncu s f ö rencisine uygulanm r. lk durumda 25
maddelik testin güvenirlik katsay .807 olarak bulunmu tur. Bu de er testin güvenirli i için yeterlidir
ancak hem testin cevaplanma süresinin oldukça uzun olmas hem de test maddelerinin güvenirli ini
sa lamak amac yla yap lan madde-toplam puan korelasyon analizi ile madde-toplam korelasyon
katsay .30’ dan küçük olan maddeler oldu u tespit edilmi tir. Bu maddeler testten ç kar larak test
maddelerinin güvenirli i sa lanm r. Testin 18 soruluk son halinde 5 aç k uçlu soru, 13 çoktan
seçmeli soru yer alm r. SPSS 12.0 program kullan larak yap lan güvenirlik analizi sonucu testin
Cronbach Alpha güvenirlik katsay .82 olarak hesaplanm ve bu de er testin güvenirli i için yeterli
kabul edilmi tir (Büyüköztürk 2006). Bu test, deney ve kontrol gruplar na ön test ve son test olarak
uygulanm r.
2.3.3. Yar Yap land lm Görü me Formu
RME’ ye dayal ö retime yönelik ö renci görü lerini almak amac yla Barnes’ in (2004)
çal mas nda kulland
yar yap land lm görü me formu temel al nm r. Görü me formu,
Türkçe’ ye çevrilerek dil uzmanlar na gösterilmi tir, dil uzmanlar taraf ndan tekrar ngilizce’ ye
çevrilerek ifadelerin tutarl
na bak lm ve gerekli düzenlemeler yap lm r. Pilot çal ma sonunda
RME’ ye dayal ö retim gerçekle tirilen s ftaki ö rencilere bu form uygulanm ve anla lmayan
ifadeler de yeniden düzenlemeye gidilmi ve uzman görü ü al narak yar yap land lm görü me
formuna son ekli verilmi tir. Görü melerden elde edilen nitel veri seti betimsel analize tabi
tutulmu tur (Y ld m & im ek 2005).
2.4. lem
retim ara rmac n kendisi taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Çal mada deney grubuna RME’
ye dayal ö retimin genel ilkeleri ve ilkö retim 8. s f program nda yer alan “Yüzey Ölçüleri ve
Hacimler” ünitesinin kazan mlar do rultusunda aktiviteler haz rlanm r. Aktivitelerde ba lamsal
problemler yer alm r. Bu problemlerin her birinde problemin gömülü oldu u gerçek bir durum
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vard r. Bu aktivitelerdeki problemler öncelikle 4-5 ki ilik gruplarda çal lm r. Ö renciler
problemlere çözüm ararken ayn zamanda yüzey ölçüleri ve hacimler ünitesinde geçen kavramlara ve
formüllere kendileri ula
r. Elde edilen tan m ve formüller do rultusunda problemi yan tlam lar
ve çözümü problemin ba lam içerisinde yorumlam lard r. Kontrol grubuna konuyla ilgili tan mlar ve
gerekli bilgiler haz r verilmi , al rmalar birlikte çözülmü ve konuyla ilgili uygulamalar yap lm r.
Kontrol grubunda ders kitab temel al narak ö retim gerçekle tirilmi tir. A
da çal mada kullan lan
baz aktivitelere ve bu aktivitelerin nas l i lendi ine yer verilmi tir.
2.4.1. Örnek aktivite 1

3
2

Taban s ras yla dikdörtgen, kare ve e kenar
üçgen olan çad rlar n yükseklikleri e it ve 120 cm dir. Bu
çad rlar n taban ayr tlar n uzunluklar ve fiyatlar :
1. çad r için taban dikdörtgen, a = 100cm ve b = 160cm,
150 YTL
2. çad r için taban kare, a = 100cm, 180 YTL
3. çad r için taban e kenar üçgen, a = 100 cm ve 120 YTL
dir.
*Buna göre en ekonomik çad r hangisidir?
**Bu büyüklüklerdeki çad rlar siz yapmak isteseniz her
bir çad r için ne kadar çad r bezi kullan rs z?

1
Piramidin özellikleri bilgisi ile piramidin alan ve hacmini hesaplayabilme hedeflerine ait davran lar n kazan
bu
aktivite ile sa lanm r.
*Gruplar probleme çözüm ararken çad r modelini kullanm lard r. Her bir modelin taban ndan yüksekli i e ittir ancak
modelin taban n kare, dikdörtgen veya e kenar üçgen olmas durumuna göre fiyatlar de mektedir. Gruplar bu
çal mada modelin taban ayr tlar kullanarak modellerin taban alanlar hesaplam lard r. Buna ba olarak uyuma
alan en fazla olan n 1. model oldu unu söylemi lerdir. Ancak çad n çok fazla yer kaplamamas gerekmektedir.
Da lar n ortalama boy uzunluklar n 170cm olabilece i dü ünülmü tür. Gruplar tüm bu durumlar göz önünde
bulundurarak çözüme gitmi lerdir, gruplar çal mas bitirdi inde tüm s
n kat
yla elde edilen çözümlerden nihai
sonuca ula lm r. Gruplar bu çal may yürütürken prizmalar n hacim formülünden yola ç karak piramitlerin hacim
formülüne ula
lard r.

2.4.2. Örnek aktivite 2
Umut, arkada n do um günü partisine gider. Orada herkese a
be enir özellikle de ekilleri dikkatini çeker.

daki apkalardan da

r. Umut apkalar çok

1.Acaba bu ekillerin ad nedir? Geometrik eklin tan
yap z.
2.Tan
yapt
z geometrik eklin aç k eklini elde ediniz.
3.Gördü ünüz ekilleri yorumlay z. Sizce bu geometrik ekil nelerden olu uyor?
4.Geometrik eklin aç k eklini kullanarak alan hesaplay z.
5.Bu geometrik eklin hacmini hesaplay z.
Dik koninin özelikleri bilgisi, dik koninin alan ve hacmini hesaplayabilme hedeflerine ait davran lar n kazan mlar bu
aktivite ile sa lanm r.
Gruplar n koni tan mlar u ekilde olmu tur: “Daire parças ve daireden olu an geometrik ekle denir.”, “Bir daire
dilimi ve bir daireden olu an geometrik ekle denir.”, “Koni, bir daire ve çeyrek daireden olu an ekildir.”, “Taban
daire olan piramit.”.
Taban daire olan piramit tan
yapan grup koninin aç k eklini daire ve üçgen çizerek olu turmu tur. Di er gruplar
bu gruba üçgen ve daire eklinde ka t keserek koni elde etmelerini söylemi lerdir. Uygulama sonras grup koninin
daire dilimi ve daireden olu tu u konusunda hemfikir olmu lard r. Koninin aç k eklini çizmede her grup ba ar
olmu tur. Buna ba olarak da koninin alan formülüne kendileri ula
lard r. Koninin hacim formülü hesaplan rken
koniyi silindire tamamlayarak ya da piramitlerin hacim formülünü kullanarak sonuca ula
lard r.
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2.4.3. Örnek aktivite 3
1.

ekilde verilen daire parças eksenler etraf nda döndürülerek çe itli ekiller elde ediliyor.
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
2.

Bowling topunun çap

x ekseni etraf nda 3600
x ekseni etraf nda 1800
x ekseni etraf nda 900
Önce x ekseni etraf nda 3600 sonra y ekseni etraf nda 900
Önce x ekseni etraf nda 3600, sonra y ekseni etraf nda 1800
Önce x ekseni etraf nda 1800, sonra y ekseni etraf nda 900
Önce x ekseni etraf nda 900, sonra y ekseni etraf nda 900
2 renkli karton ve cetvel yard

yla nas l ölçersiniz?

3. Hediye kutusu…
Engin o lunun do um gününde futbol topu almak amac yla bir spor ma azas na gider. Ayr t uzunluklar
üzerlerinde verilen içleri bo dik prizma eklindeki kutular n her birine, yar çap 2,5 dm olan küre eklinde futbol
topu yerle tirilip kutu kapat yor. Berkin kutuyu açmadan içindekinin ne oldu unu anlamaya çal r. Berkin
da verilen hediye kutular ndan hangisini eline ald nda içindekinin top oldu unu kesinlikle anlayamaz?

Kürenin özelikleri bilgisi hedefine ait davran lar n kazan mlar bu aktivite ile sa lanm r.
1. Gruplar olu an ekillerden yola ç karak küre tan na ula
lard r.
2. Bowling topunu iki mukavva aras na farkl ekillerde koyarak kürenin çap n uzunlu unun ölçebilece ini
ifade etmi lerdir.
3. Kürenin hacim formülünü kullanmadan da çap n uzunlu unu kullanarak yorum getirebilmi lerdir.

3. BULGULAR
Ara rman n bu bölümünde problemin çözümü için kullan lan yöntemlerle toplanan verilerin
istatistiksel analizleri sonucunda ortaya ç kan bulgulara ve bu bulgulara ili kin yorumlara yer
verilmi tir.
3.1. Birinci Alt Probleme li kin Bulgular
Ara rman n ilk alt probleminde, lkö retim 8. s f matematik ö retiminde matematik
ba ar
n geli tirilmesinde, RME’ ye dayal olarak yap lan ö retimin uyguland deney grubu ile
geleneksel ö retim yönteminin uyguland kontrol grubunun eri i düzeyleri aras nda anlaml bir fark
olup olmad
n belirlenmesi amaçlanm r. SPSS 12. 0 program ndan hesaplanarak ili kisiz
örneklemler için t-testi yap lm r. Deney(GD) ve kontrol(GK) gruplar n ön ve son testten ald klar
puanlara ili kin bulgular Tablo 3’te ve Tablo 4’te verilmi tir.
Tablo 3 Deney ve Kontrol Gruplar
Puanlar na li kin Bulgular
renci
gruplar
GD
GK

renci
say
38
36

Aritmetik
ortalama
26.86
25.42

n Matematik Ba ar
Standart
sapma
5.04
8.04

Serbestlik
derecesi
72

Ölçmeye Yönelik Ön Test
t de eri

p

.92

.362
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Tablo 4 Deney ve Kontrol Gruplar
Puanlar na li kin Bulgular
renci
gruplar
GD
GK

renci
say
38
36

Aritmetik
ortalama
75.97
61.26

n Matematik Ba ar
Standart
sapma
11.54
17.82
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Ölçmeye Yönelik Son Test

Serbestlik
derecesi
72

t de eri

p

4.19

.000

Deney ve kontrol gruplar ndaki ö rencilerin ön testten ve son testten ald klar puanlar aras nda
ras yla 1.44 ve 14.71 puanl k deney grubu lehine bir fark vard r. li kisiz örneklemler için t-testi
sonucunda s ras yla t = 0.92 ve t = 4.19 olarak bulunmu tur. p de erlerine bak ld nda deney ve
kontrol gruplar n matematiksel ba ar lar aç ndan ö retim öncesi anlaml bir farkl k olmad , son
test sonucunda ise p = .000 < .05 bulundu undan deney grubu lehine anlaml bir fark oldu u ortaya
km r (Büyüköztürk 2006). Bu sonuç matematik ba ar nda, etkililik bak ndan RME’ ye dayal
olarak yap lan ö retimin geleneksel ö retim yönteminden daha etkili oldu unu ortaya koymu tur. Bu
etkilili in eri iye etkisini ölçmek için ortalamalar farklar n fark na bak lm r. Deney ve kontrol
gruplar n ön ve son testte ald klar puanlar n ortalamalar na ili kin bulgular ve eri i düzeyleri
Tablo 5’de verilmi tir.
Tablo 5 Deney ve Kontrol Gruplar n Matematik Ba ar
Test Puanlar n Ortalamalar na li kin Bulgular
renci
gruplar
GD
GK

Test
Ön
Son
Ön
Son

renci
say
38
38
36
36

Aritmetik
ortalama
26.86
75.97
25.42
61.26

Standart
sapma
5.04
11.54
8.04
17.82

Ölçmeye Yönelik Ön Test ve Son

Ortalama
fark
49.11

Serbestlik
derecesi

t de eri

p

72

3.997

.000

35.84

Ba ms z örneklemler için t-testi uygulanm ve .05 anlaml k seviyesinde t=3.997 ve p= .000
< .05 oldu undan iki farkl ö retim yöntemlerinin eri i düzeyleri aras nda anlaml bir farkl k tespit
edilmi tir. Ba ka bir deyi le, bu ara rma “Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin ö retiminde
matematik ba ar
geli tirme bak ndan, RME’ ye dayal olarak yap lan ö retimin geleneksel
retim yönteminden daha etkili oldu unu sonucu ortaya ç km r.
3.2. kinci Alt Probleme li kin Bulgular
“Yüzey Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin RME’ ye dayal olarak yap lan ö retimi sonunda
deney grubundan gönüllülük esas al narak ve her gruptan en az 1 ö rencinin yer ald 14 ö renci ile
yar yap land lm görü me yap lm r. Görü meler ses kay t cihaz na kaydedilmi ve görü me
verileri yaz ya dökülmü tür. Görü me verileri birkaç kez okunarak düzenlenmi tir. Anlaml veri
birimleri saptanarak verilerin kodlanmas na ve taslak temalar n belirlenmesine geçilmi tir. Taslak
temalara göre kodlar yeniden düzenlenmi daha sonra taslak tema ve kodlara göre veriler
düzenlenmi tir. Taslak temalar kontrol edilerek kesinle tirilmi ve temalar aras ndaki ili kiler
saptanarak temalar s f ortam , dersin i leni i, matematik dersinin ö retimi alt nda organize
edilmi tir. Kodlara ve temalara göre veriler betimlenmi , al nt lara yer verilmi tir (Y ld m & im ek
2005). Bu bölümde nitel veri setinin betimsel analizi sonucunda ula lan bulgulara yer verilmekte ve
yorumlara gidilerek örüntülere ula lmaya çal lm r. Bulgular s f ortam na yönelik görü ler,
dersin i leni ine yönelik görü ler ve matematik dersinin ö retimine yönelik görü ler olmak üzere üç
ana bölümde incelenmi tir:
3.2.1. Deney Grubu Ö rencilerinin S f Ortam na Yönelik Görü leri
Sürecin s f ortam aç ndan de erlendirilmesinde birkaç önemli durum göze çarpm r.
rencilerin belki de en memnun kald klar durum; defter, kitap getirme zorunlulu unun ortadan
kalkmas r. Bu zorunlulu un ö renciler için büyük bir s nt olu turdu u gözlenmi tir. Ö rencilere
ders öncesinde oturma düzenlerini de tirerek grup çal mas yapacak ekilde s ralar düzenlemeleri
söylenmi tir. Grup çal malar ö renciler için al k olmad klar bir durumdur. Hem arkada lar yla bir
arada çal malar hem de farkl görü ler kazanmalar aç ndan grup çal malar etkisini göstermi ve
derse olan ilgiyi artt rm r. üphesiz grup çal mas esnas nda, sorunun çözümünde tart ma yoluna
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gidilmesi s f içinde gürültü etkenini do urmu tur. Bu durumdan etkilenerek zaman zaman baz
rencilerin ilgileri ba ka yönlere kaym sa da genel olarak OKS stresi belirgin bir ekilde ya anmaya
ba land ndan k sa süreli olmu ve aktiviteler yoluyla derse dikkat çekilebilmi tir. Ö rencilerin
görü leri incelendi inde s f ortam ile ilgili genel durumun ortaya kondu u görülmektedir.
“…Çok farkl yd yapt
z. Hocayla hiç böyle yapmam k. Dershanede dahi böyle yapmad k biz.
Sizin yapt
z çok ho uma gitti, yar malar gibi düzenlemeye çal
z, gruplara ay rd z bizi.
Aktiviteler verdiniz yazmak zorunda kalmad k, çok güzel oldu…”[A.N.]
“…S f ortam yine iyiydi. Yine iyiydi yani güzel ö rendim ben. Sonlara do ru s f ortam baya iyiydi.
OKS ye daha da yakla kça ö renmeyi daha da çok istiyordu s f. Grup çal malar iyiydi. Gruplarda
herkes aktiviteleri tart arak, ö renerek yap yordu…” [E]

RME’ ye dayal ö retimin grup çal malar yla yürütülmesi esnas nda ö renmenin kal
ve
anlaml olmas son derece önem ta maktad r. Bu ba lamda ö rencilerin grup içi performanslar n
yüksek olmas gerekmektedir. Grup çal malar nda olumlu bir ortam n sa lanmas ad na ö rencilerin
kendi gruplar olu turmalar na izin verilmi tir. Ancak gruplar n homojen da lmas na da bilhassa
dikkat edilmi tir.
“…Grupta herkes birbirini tamaml yor sonuçta bir de herkes kendi arkada çevresiyle yap nca daha da
iyi oluyor. Herkes kendi iste i arkada yla grup oluyordu daha zevkli geçiyordu ders…”[Y]
“Bu zamana kadar hoca zorla ders anlatmaya çal rd …”[ ]

rencilerin genel olarak dü üncesi s f ortam n öncekine göre daha iyi oldu u ve derse olan
ilginin daha fazla oldu u yönündedir. Ö renciler farkl bir ö retim sürecini tecrübe etmi lerdir. Bu
nedenle ister istemez matematik derslerini yürüten ö retmenin ö retimi ile RME’ ye dayal ö retimin
kar la
lmas n yap ld görülmektedir. ’ ye göre, RME’ ye dayal olarak yap lan ö retim ile
retmenin zorla ders anlatan biri olarak alg lanmas n önüne geçilmi tir. Ö rencinin dü üncesi,
etkile im ilkesinin gereklili i konusunda önemli bilgiler sunmakta ve RME’ nin temel ilkelerinden
birine dikkat çekilmektedir. Geleneksel yöntemle ö retim gerçekle tirilirken ö retmen-ö renci
ili kisinin yan s ra ö rencilerin birbirleri aras ndaki etkile imin de göz ard edildi i söylenebilir.
3.2.2. Deney Grubu Ö rencilerinin Dersin leni ine Yönelik Görü leri
8. s f matematik ders program incelendi inde içeri in geometri a rl kl oldu u ve konu
say
n önceki y llara nazaran daha fazla oldu u dikkat çekmi tir. Bu durum, ö rencilerin ilk defa
kar la acaklar matematik konular n etkili ve verimli bir ekilde nas l ö retilece ini
dü ündürmektedir. Dahas , önceki konular n anla lmas nda ö rencilerin ya ad klar s nt lar
dü ünmeye sevk etmi tir. Burada ö retmenin rolleri de mektedir. Konuyu aktaran, formüle
yönlendiren, ilgili sorular n çözümüne a rl k veren ö retmen modeli yerini ö renciye yönelik
çal malar yürüten ö retmen modeline devretmi tir. Ö renciye yönelik aktiviteler haz rlanm ve grup
çal malar yoluyla ö rencilerin derinlemesine dü ünmeleri sa lanm r. Ö rencilerin derste yap lan
aktiviteleri de erlendirmeleri istenmi tir. Ö rencilerin aktiviteler hakk ndaki görü lerinin oldukça
önem ta
bu çal mada ö renci görü leri öyledir:
“…Aktiviteler güzel asl nda da biz ö retmenlerimizin ders anlatmas na al
z. Yani biz sadece dersi
dinleyece iz ö retmenler bize anlatacak. O ekilde al
z 8 seneden beri böyle gelmi böyle gidiyordu.
Siz de bize yönelik bir eyler verince tabi ok olduk. Birazc k zorland m denebilir aç kças . Onun
haricinde her ey güzeldi...” [N.B.]
“…Aktiviteler gayet güzeldi. Formül ezberlemeyerek yapt k gerçekten çok güzeldi. Formül ezberlemek
zorunda kalmad k. Hepsini böyle kendimiz bulmaya çal k. Bence gayet güzeldi...” [A.N.]
“…Aktiviteler tabi ki çok dikkat çekiciydi. Önceden daha çok direk formül yaz r sonra problemlere
geçilir, formül üzerinden çözülürdü yani günlük hayatla ba da ram yorduk baz eyleri...” [F]

F önceden ö renilenlerin günlük hayatla ili kilendirilemedi inden bahsetmektedir. RME’ ye
dayal ö retimde bunun mümkün olup olmad soruldu unda,
“…Tabi ki mesela bunlar bize gerçek hayata uygulamam z için veriliyor sadece akl zda formüller
bulunsun diye verilmiyor. Yani günlük hayatta kulland k. Mesela hediye paketi falan yapaca
z zaman
daha iyi oluyor ebatlar da dikkate al yoruz sadece fiyatlar de il…”[F]

yan ile asl nda üzerinde çal klar aktivitelerin kullan m amaçlar ifade etmi tir. Ö rencilerin
görü leri incelendi inde aktivitelerin temel i levlerinin formül ezberlemeye son vermek ve
renilenlerin günlük hayata uygulanmas -uygulanabilirli i oldu u söylenebilir. Aktivitelerin dikkat
çekici oldu u dü üncesi hâkimken ayn zamanda ilk ba larda farkl bir ö retim sürecine al ma
döneminden kaynaklanan zorluklar n da ya and ifade edilmi tir. Ö renci görü leri incelendi inde
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aktivitelerin zor olarak alg lanmas nda konuyu bilmeme, çok yönlü dü ünmeyi gerektirmesi, konuya
çal mama ve yeni konunun (piramit- koni- küre) ö reniminden kaynakland ortaya ç km r.
Görü me verileri incelendi inde ö rencilerin sorulara yakla m tarzlar n de ti i, art k
sorulara daha bilinçli yakla klar , ilk ba larda zorluk ya asalar dahi formülleri kendilerinin
karmalar , farkl yöntemler denemeleri, ö rendiklerini günlük hayatla ba da rabilmeleri konunun
anla lmas ad na önemli katk lar sa lad anla lm r. Ö rencilerin etkinliklerden yola ç karak, kat
cisimlerin aç k ekillerini çizebilmeleri, ekilleri inceleyebilmeleri, ezber yapmadan ak l yürüterek
kar mlarda bulunabilmeleri hem yorum yapabilme becerilerini geli tirmi hem de ö rendiklerini
günlük hayata uygulayabilme ans vermi tir. Görselle tirerek ö renmenin dersi daha zevkli k ld
renci görü leriyle de desteklenmi tir.
“…Kendimi çok iyi görüyorum diyemeyece im ama yine de iyi görüyorum. Soruyu gördü üm zaman
bak aç m gerçekten de ti. Nas l anlatay m, soruya bakt mda önce nas l yapaca
dü ünüyorum
önce yorum yap yorum direk i lemlere ba lam yorum. Önce yorum yap yorum ondan sonra i lemleri
yap p daha do ru bir yola ç kmay dü ünüyorum.
lemleri yaparken formülü unutursam kendim
kartmaya çal yorum…” [E]
“… imdi daha iyi. Gördü üm bir ey üzerine direk yorum yapabiliyorum. Eskiden sadece formülle
yap yordum. Ama imdi daha çok günlük hayatla ba da rd
z için soru üzerinde daha çok yorum
yapabiliyorum…” [F]

3.2.3.
Deney Grubu Ö rencilerinin Matematik Dersinin Ö retimine Yönelik Görü leri
Çal man n omurgas olan RME kuram n ve buna dayal ö retimin benimsenmesi ve kabul
görmesi çok büyük önem ta maktad r. Bu yüzden bir matematik dersinin ö retiminin nas l olmas
yönünde de ö renci görü leri al nm r. Ö renciler dersin e lenceli geçmesini, konular n yava ve
anla r ekilde anlat lmas
istediklerini ifade etmi lerdir ve dersteki uygulamalar gibi benzer
aktivitelerin ve grup çal malar n devem ettirilmesini istemi lerdir.
“…Grup çal mas daha iyi oluyor, bir sorunun çözümünde daha fazla yollar ö renebiliyorsun. Bir de
retmenler ö rencilere özellikle görsel anlat m ekli olarak yard mc olmal ve sadece kendisi anlat p
geçmemeli, ö renciler de hani bir eyler katmal bence…” [N.B.]
“…Grup çal malar güzeldi. Sizin uygulaman z gibi herkes bir soru üzerinde tart n, tahtaya kalks n
daha iyi anla r...” [M]
“…Mesela ö retmenim sizin yapt
z gibi grup çal malar çok iyiydi. Sonra çal ma kâ tlar verdiniz.
Biz onlarla daha iyi anlad k. Herkes grupça o kâ da odaklan yor, herkes yapmaya çal yor. Böyle daha
iyiydi bence...” [N]

Genel olarak bir matematik dersinin ö retimine alternatif fikirler üretmi lerdir. Grup çal malar
eklinde, görsel materyaller kullanma, yar malar düzenleme ve görselle tirme yoluyla dersin daha
zevkli geçece i dü ünülmektedir. Formüller yerine mant k yürütme; yorumlama becerisi kazand rma,
ezbere dayand rmama ve konu ve özellikleri üzerinde durma yoluyla üç ana ba k alt nda toplanabilir
“…Konu üzerinde çok durulmal , çok durma dedi im önemli özelliklerinin üzerinde çok durulmal .
Mesela bir formülü yaz p hemen bir soru çözüp b rak lmamal yani formülü yazd ktan sonra en az 3-4
soru çözülmesi laz m. Daha iyi anlamam için. böyle daha kolay oldu. Kolay dedi im daha kolay
yapabiliyorum…” [E]
“…Ben her cisme bir ekil getirirdim, gösterirdim. lk önce çocuklara sorard m alan falan nas l olacak
diye sonradan kendim söylerdim, üstüne falan yazard m. …” [B.A.]
“…Dersi zevkli hale getirmek, ö rencilerle iyi ili kilerde bulunmak, sürekli ders de il de ba ka eylerle
de geli tirmek olabilir. Derse daha e lenceli bir eyler katmak olabilir ama u an akl ma bir ey
gelmiyor…” [G]

4. TARTI MA VE SONUÇ
Çal madan elde edilen bulgular sonucunda gerçekçi matematik e itimine dayal ö retimin,
geleneksel yöntemle yap lan ö retimden daha etkili oldu u ve ö retime yönelik ö renci görü lerinin
elde edilen nicel bulgular destekler nitelikte oldu u sonuçlar na ula lm r.
RME’ ye dayal ö retimin ö rencilerin akademik ba ar lar na etkilerinin incelendi i çal mada
hem kontrol hem de deney grubunun ön test ve son teste göre ortalama puanlar nda art gözlenmi tir.
Her iki ö retim sonunda ba ar testinden al nan puanlarda yükselme olmas beklenen bir durumdur.
Geleneksel ö retimin uzun y llar boyunca kullan
ve ö rencilerin bu yolla ö renime al
olmalar ayr ca OKS s navlar na haz rland klar için çok fazla say da soru çözmeleri geleneksel
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retim sonucunda ba ar olmalar nda etkili olmu olabilece i dü ünülmektedir. RME’ ye dayal
retime k yasla geleneksel ö retime dayal dersin i leni inde ara rmac ya çok fazla görev
dü mü tür. Kontrol grubu ö rencileri için kat cisimlerin aç k ekillerini çizme yoluyla formüllerin
kar na gidilmi tir ancak günlük hayatla ili kilendirilme yap lmad
için ö renciler formülleri
ezberleme yoluna gitmi ve sorular n çözümünde pratik formüller verilmesini istemi lerdir. Farkl bir
soru tipi ile kar la klar nda her hangi bir çözüm yolu geli tiremedikleri ve srarla ara rmac n
soruyu yorumlamas , çözmesini beklemi lerdir. Ö rencilerin en basit sorular n çözümünde dahi
zorland klar gözlenmi tir, yorumlama becerilerini ara rmac n yard yla kazanabilmi lerdir. Bu
nedenle RME’ ye dayal ö retimin gerçekle tirildi i deney grubu ile geleneksel ö retimin uyguland
rencilerin eri i düzeyleri aras nda anlaml bir farkl k olup olmad
n bilinmesi de önemli
görülmü tür. Ara rmadan elde edilen bulgular Klein, Beishuizen &Treffers (1998);
Korthagen&Russell (1999); Zulkardi, Van den Akker & De lange(2002); Thanh, Dekker & Goedhart
(2008); Halverscheid, Henseleit, & Lies (2006); Verschaffel & Corte (1997); Binta , Altun ve Arslan
(2003) ile Üzel (2007)’nin çal malar yla paralellik göstermi ve ö rencilerin eri i düzeyleri aras nda
RME’ ye dayal ö retim lehine anlaml bir farkl k oldu u ortaya ç km r. Bu farkl
n nedenleri
aras nda ö rencilerin problem durumlar
günlük ya ama uygun olarak tan mlamalar ,
anlamland rmalar , çözümü için kendilerini sorumlu hissetmeleri ve gerekli ç kar mlar kendilerinin
elde ederek bulduklar sonuçlar tart abilmeleri, farkl bak aç lar kazanmalar na dair dü ünceleri
Özdemir (2006); Aksu (2005); Wubbels, Korthagen& Broekman (1997); Gravemeijer (1990b);
Widjaja (2002); Moreira & Contente (1997)’nin çal malar yla paralellik göstermi tir.
Nicel bulgular desteklemek amac yla RME’ ye dayal ö retimin gerçekle tirildi i grupta yer
alan ö rencilerin ö retime yönelik görü leri al nm r. Ö renciler s f ortam ile ilgili olarak
genellikle dersin i leni tarz ndan ve grup çal malar ndan memnun kald klar ifade etmi lerdir. Bu
durum, Aksu (2005); Zulkardi (2002); Fauzan, Slettenhaar & Plomp(2002)’nin çal malar yla
desteklenmi tir. Dersteki aktivitelerin yorumlama becerilerini geli tirdiklerini ve aktiviteleri anlamada
zorluk ya amad klar belirtmi lerdir. Ö retim sürecinin ilk haftalar nda zorland klar , aktiviteleri
görünce acaba yapabilir miyiz diye tedirginlik duyduklar ifade etmi lerdir. Grup çal mas yaparak
formülleri kendileri elde ettikleri için kolay ö rendiklerini, ezber haricinde kendi mant klar ile bir
eyler yapt klar
ve dolay yla bu ekilde daha ak lda kal
oldu unu ve ezberin mutlaka
unutulaca
ifade etmi lerdir. Bu bulgular Eade&Dickinson(2006),Gravemeijer(1990b),
Widjaja(2002)’n n çal malar yla desteklenmi tir. RME’ ye dayal olarak gerçekle tirilen ö retim
sonucunda ö rencilerin büyük bir ço unlu u dersin yararl
, dersin ilgi çekici oldu u, etkinliklerin
kolayl kla uygulanabilece i ve dersin e lenceli oldu u konusunda görü bildirmi tir.
5. ÖNER LER
Bu ara rman n, lkö retimin II. Kademesinde yer alan 8. s f matematik dersinin “Yüzey
Ölçüleri ve Hacimler” ünitesinin ö retiminin de erlendirilmesinde önemli sonuçlar do urdu u
dü ünülmektedir. Bu ba lamda anlaml ö renmenin gerçekle ebilmesi için gerçek ya amda
kar la lan problem durumlar ö renme durumlar yla ili kilendirilmelidir. Ö retmenler, ö rencilerin
kendi bilgi yap lar
kendilerinin kurmas için onlara olanak yaratabilmelidirler. Bunun için,
retmen e itimi programlar RME yakla
da içine alacak ekilde yeniden düzenlenebilir.
Hâlihaz rda görevde olan ö retmenlere RME’ nin kuramsal boyutu ve uygulamalar konusunda uzun
süreli hizmet-içi e itim programlar düzenlenebilir. E itim Fakültelerindeki “Özel Ö retim
Yöntemleri” dersinde RME yakla
na daha çok yer verilebilir. RME ilkö retim, ortaö retim ve
yüksekö retimin farkl kademelerinde uygulanabilir. RME’ ye dayal ö retim daha geni gruplarda ve
daha uzun süreli uygulanabilir. Bu ara rma sadece resmi genel ilkö retim ö rencileri üzerinde
yap ld ndan, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri gibi s navla ö renci alan okullarda ve özel okullarda
uygulanarak kar la rmalar yap labilir.
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Extended Abstract
In recent years there has been a mathematical education approach developed in Holland and it’s
starting point is the idea that mind understands the object intuitively. By this way for achieving any
mathematical concept, it’s needed to start from informal achievements constituted by evaluations and
views of child. According to the Realistic Mathematics education (RME), while instructing a subject,
giving the definition and formulas, solving exercises and then doing applications are anti-didactic.
Direction of instruction is starting to reach formal knowledge from informal knowledge includes
models serving as a bridge, contextual problems are stimulants and a concept is achieved by
reinvention of process. The aims of this study are to facilitate learning geometry with relating to daily
life activities and to remove students’ prejudices related to this course with RME based instruction.
The idea of RME based instruction would be a reform at mathematics education in Turkey, therefore
in this study the effects of RME based instruction on academic achievement and students’ opinions
towards instruction were investigated.
In this research; qualitative and quantitative research methods consisted experimental study with
pretest-posttest control group and qualitative data were used. In the method with pretest-posttest
control group, there were two groups constituted with random assigning. These groups are
experimental group and control group. Measurements were made before and after the research in both
groups. 74 students included in this research. The students were from Alt Eylül Elementary School in
Bal kesir in the second term of 2007-2008 educational year and they were instructed by the same
mathematics teacher. The instruments of this study were equivalence test, mathematics achievement
test and semi-structured interview form to collect qualitative and quantitative data.
First sub-problem of this research was to determine whether there was a significant difference
in attainment levels between control group which took the course with traditional instruction and
experimental group which took the course with RME based instruction. Independent samples t-test in
SPSS-12.0 program was made for determining the pre-posttest scores of experimental and control
groups. After the pretest the value of p was found as .362>.05 so there were not any significant
difference between control and experimental groups. To measure the efficiency of the instruction, the
scores of posttest applied on experimental and control groups were examined whether there was a
significant difference. After the posttest, the value of p was found as .000<.05 . So it was seen that
there was a significant difference between control and experimental groups. According to the means,
this difference was for the research group. This result showed that RME based instruction was
influential than traditional instruction. To measure this influence on attainment, difference of
differences of means was examined and p value was found .000<.05 so a significant difference was
found between two instructions. This result showed that RME based instruction was more effective
than on attainment than traditional instruction method.
To investigate the influence of the process after the RME based instruction, semi-structured
interviews were made with 14 voluntary students. Interviews were audio-taped and then expressed in
writing. Data from interviews were organized by reading many times. Significant data were examined
and then data coded and draft themes were examined. According to the draft themes, codes were
reorganized and then data were organized with draft themes and codes. Draft themes were controlled
and then become certain. Relations between themes were examined and then themes were organized
under the research problems. Data was described according to the codes and themes. Findings were
examined in three sections: (1) class environment, (2) opinions towards process, (3) opinions towards
instruction of mathematical course.
The general idea of students’ was, “class environment was better and interest in course was
much more than previous.” Students were experiencing a different process of instruction. Because of
this, students were comparing instructions of mathematics teacher and researcher. Students’ idea
presented important knowledge about interactivity principle. Interaction between teacher and student
and also interaction between students were neglected in traditional instruction so there was not
efficiency in course. Many of the students thought that teacher was instructing by force but the idea
was lost. It could be said that basic functions of activities are putting on end to memorize formulas and
applying learnings to daily life. Dominant aspect was that activities were interesting. But early on, it
was thought that there were difficulties derived from getting accustomed to different instructional
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process. After this process, students expressed that they got interested in activities and their attitudes
towards mathematics were changed. Students’ Formula-oriented solutions were quite often giving
distress. Memorizing formulas for solving problems and solving problems with using formulas are
reminding of mechanic approach in mathematics education. Mathematics is not a system of rules.
According to De Corte (2004), mathematics is not a collection of abstract concepts and skills
regarding learning as before and now mathematics is perceived as underlying “modelling of reality”,
knowledge derived from problem solving and interpretation process and even so skills developed in
this process. In this instance interpretation skills are getting over using formulas. Internalizing and
finding acceptance of RME theory and RME based instruction is getting important. For this reason,
students’ opinions towards instruction of mathematical course were taken. Students expressed that
course needs to be enjoyful, comprehensible and activities and group studies should be done.

