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ABSTRACT: The purpose of this study was to investigate the 5th grade students’ conception and misconception
about the perimeter of geometric shapes. The study was conducted with 262 fifth grade students in U ak. Data was
collected by using a test including 21 open ended questions about the perimeter of some geometric shapes. After the
collection of the data, the researchers used the descriptive statistics to analyze of the data. The results showed that the
5th grade students participated in the study had difficulties in calculating perimeter of some geometric shapes.
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SUMMARY
Purpose and Significance: Geometry has been one of the main fields in the curriculum of mathematics
teaching from past to present as it is helpful to remove the difficulties in human life. Starting from the
early childhood, students see and start to understand physical environment, so they maintain high thinking
and learning skills of geometry through inductive and deductive systems thanks to geometry instruction
(Altun, 2008; Ubuz, 1999; Y lmaz, Turgut ve Kabakç , 2008). Furthermore, it is stated that students find
an opportunity to solve related problems and practice them in real-life situations while learning geometry
(Duatepe, 2004; Üstün ve Ubuz, 2004). According to Altun (2008), it is vital for students to acquire
features, generalization, classifications and drawing ability about geometric figures, and perform
applications of these abilities. Küçük and Demir (2009), however, reported that teachers give geometrical
concepts among the subjects students have difficulties in understanding and practicing.
The aim of this study is to analyze knowledge, errors and fallacies of 5th grade students related to the
calculation of perimeters of geometrical figures.
Methods: The study was conducted with 262 fifth grade students attending seven different public
elementary schools in U ak. In the collection of the data, a test including 21 open ended questions about
the perimeter of some geometric shapes developed by researchers was used. This instrument was
administered to the participants. After the collection of the data, the researchers used the descriptive
statistics to analyze of the data.
Results: As the results of the study, (1) most of the students grasped perimeters of triangle and trapezoids
when all side lengths were given, (2) most of the students also understood all the side lengths of square
and rhombohedron were equal, and (3) most of the students were able to calculate perimeters of these
geometrical figures. Moreover, it was observed that students in this study gained the ability to calculate
unknown side lengths of squares and rhombohedrum when the perimeter were given, and also four fifth
of the population also became able to calculate one side length of triangle when the other two sides and
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perimeter were given. As another significant result of the study, the most of the students participated in
the study acquired the ability to calculate the unknown side lengths of equilateral triangle, square and
rhombohedrum when the perimeters are given.
On the other hand, one fourth of the students in the study could not comprehend mirror side lengths of
parallelogram and rectangles are equal. In this sense, they had problems to calculate the perimeters of
these figures. Similarly, three fifth of the study group were able to answer the questions when perimeters
and one side length of rectangular and parallelogram were given. In addition to that, two fifth of the study
group could not understand mirror side lengths of parallelogram and rectangular are equal, so they had
difficulties in calculating unknown side lengths of these figures. Nearly half of the students could not
calculate the perimeters of circles when the radius lengths were given or the radius lengths when the
perimeters were given. It was also observed that the study group had difficulties in calculating perimeters
of new geometrical figures formed by using the shapes in this study as it needs extra thinking processes.
Discussion and Conclusions: It can be concluded from the study that 5th grade students had some
problems in calculating perimeters of geometrical figures. For instance, students could solve the questions
about perimeters, but they could not answer the questions that need extra thinking processes. In addition,
students could easily understand the features of square, rectangular, triangle and rhombohedron but they
didn’t know the features of parallelogram exactly. Furthermore, some students were also confused by
perimeter and area calculations and some students related perimeter calculation to angle calculation.
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ÖZET: Bu çal man n amac ilkö retim 5. s f ö rencilerinin geometrik ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya
ili kin bilgilerini ve bu konudaki hata ve yan lg lar incelemektir. Ara rma, U ak il merkezindeki 7 ilkö retim
okulundan 262 be inci s f ö rencisi üzerinde gerçekle tirilmi tir. Veri toplamak amac yla ara rmac lar taraf ndan
5. s f matematik program ndaki kazan mlar incelenerek geli tirilen 21 aç k uçlu sorudan olu an bir test
kullan lm r. Verilerin analizinde betimsel istatistik kullan lm r. Bulgular, ara rmaya kat lan 5. s f
rencilerinin geometrik ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamada baz güçlükler ya ad klar göstermi tir. Örne in;
rencilerin do rudan çevre hesab istenen sorular kolayca çözebildikleri, ancak ekstra dü ünme gerektiren farkl
düzenlemelerle sorulan sorular cevaplayamad klar görülmü tür. Bununla birlikte, ö rencilerin kare, dikdörtgen,
üçgen, e kenar dörtgen gibi geometrik ekillerin özelliklerini kullanmada sorun ya amad klar , ancak paralelkenar n
özelliklerini tam olarak bilmedikleri belirlenmi tir. Ayr ca, baz ö rencilerin çevre hesab ile alan hesab birbirine
kar rd klar görülmü tür.
Anahtar Sözcükler: geometri, çevre uzunlu u, geometrik ekiller, 5. s

f ö rencisi.

Geometri, insan ya ant nda kar la lan baz zorluklar n giderilmesindeki yararl
ndan
dolay geçmi ten günümüze okul matemati inde haz rlanm olan tüm matematik ö retimi
programlar n temel bir ö renme alan olmu tur. Geometri; matemati in nokta, do ru, düzlem,
düzlemsel ekiller, uzay, uzaysal ekiller ve bunlar aras ndaki ili kilerle geometrik ekillerin
uzunluk, aç , alan, hacim gibi ölçülerini konu edinen bilim dal r (Baykul, 2000). Do ada
bulunan varl klar n ekilleri, mühendislik ve di er bilim dallar ndaki kullan m alanlar ,
matematiksel model olu turma ve problem çözmede kullan lmas geometriyi önemli hale getiren
sebeplerden birkaç r (Aksu ve T , 2006). Ö rencilerin küçük ya lardan itibaren geometri
renimi ile çevrelerindeki fiziksel dünyay görmeye, bilmeye ve anlamaya ba lad klar ve
ileriki ya lara do ru tümevar ml veya tümdengelimli sistemin içinde geli en yüksek düzeyde
geometrik dü ünme ile ö renimlerini sürdürdükleri ifade edilmektedir (Altun, 2008; Ubuz,
1999; Y lmaz, Turgut ve Kabakç , 2008). Ayr ca ö rencilerin geometriyi ö renirken konu ile
ilgili problemleri çözme ve geometrik özellikleri gerçek hayat durumlar na uygulama olana
bulduklar belirtilmektedir (Duatepe, 2004; Üstün ve Ubuz, 2004). Develi ve Orbay (2003),
gözlemlerin yap ld , sezgilerin olu tu u, kavram ve bilgilerin kazan ld
dönem olan
ilkö retimde geometri ö retiminin, sonraki dönemlere oranla daha önemli oldu unu ifade
etmektedir. Baykul (1999) ise ilkö retim birinci kademede geometri konular na yer verilmesinin
sebeplerinden baz lar n; geometri çal malar n ö rencilerin ele tirel dü ünme ve problem
çözme becerilerini geli tirmeye katk sa lamas , geometri konular n matemati in di er
konular n ö retimine yard mc olmas , geometrinin matemati in günlük hayatta kullan lan
önemli parçalar ndan biri olmas , bilim ve sanatta çok kullan lan bir araç olmas , ö rencilerin
içinde ya ad klar dünyay daha yak ndan tan malar na ve de erini takdir etmelerine yard m
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etmesi ve ö rencilerin ho vakit geçirmelerinin hatta matemati i sevmelerinin bir arac olmas
oldu unu belirtmektedir. Altun’a (2008) göre de ilkö retim matematik program nda yer alan
geometri ö renme alan nda ö rencilerin özellikle ekil ve cisimlerle ilgili özellikler,
genellemeler, s fland rmalar ve çizim bilgisini kazanmalar ve bunlar n uygulamalar
yapabilir düzeye gelmeleri önemlidir. Ancak TIMSS [Trends In International Mathematics And
Science Study] (2007) raporlar incelendi inde, Türk ö rencilerinin bu bilgileri yeterince
kazanamad klar ve geometri sorular nda istenilen düzeyde ba ar olamad
görülmektedir
(Mullis, Martin, Foy vd., 2008). Küçük ve Demir (2009) da yapt klar ara rmada, matematik
retmenlerinin ö rencilerin anlamada ve uygulamada güçlük çektikleri ilk be konu içinde
geometrik kavramlar n yer ald
belirttiklerini rapor etmi lerdir.
Geometri, soyut kavramlar ve ili kiler üzerine in a edildi inden dolay ilkö retim 1-5.
flarda dikkatle verilmesi gereken bir aland r. Bu nedenle ilkö retim birinci kademe
rencilerinin somut ve sonlu nesneler yoluyla kavramlar ve kavramlar aras ili kileri
anlayabilece i belirtilerek, geometri alt ö renme alanlar n mümkün oldu unca çocu un
ya ad , görebilece i yak n çevreden alg layabilece i düzeyde ele al nmas gerekti i
belirtilmektedir (MEB, 2005). Özellikle geometrinin tan ms z kavramlar olan nokta, do ru,
düzlem ve uzay kavramlar n ö renciler aç ndan oldukça soyut kavramlar oldu u, zihinde
yap land lmas n ilkö retim boyutunda ancak modellerle olu turuldu u, bunun da do al
olarak beraberinde baz s nt lar ortaya ç kard , ö rencilerin bu soyut kavramlar
modellenmi
ekilde zihinlerinde yap land p genellemekte zorluk ya ad klar ifade
edilmektedir ( engül ve Dereli, 2009). Bununla birlikte geometrinin bu soyut yap lar n
rencilerin ya amlar na do rudan hitap etmemesi nedeniyle beraberinde anlama zorluklar na
da neden oldu u belirtilmektedir (Durmu , Toluk ve Olkun, 2002). Bu anlama zorluklar ile
birlikte ö rencilerde kavram yan lg lar , sorular n çözümünde hata ve yan lg lar meydana
gelmektedir. Kesici (2005)’ye göre geometri ö retiminde ya anan en önemli sorunlardan biri
geometrik kavramlar n yeterince ö renilmemesidir. Çelik (2001), programda yer alan bilgi ve
becerilerin ö rencilere kazand larak çevrelerini tan mlayabilmeleri ve problem çözümünde
geometriyi kullanabilmeleri için geometrik kavramlar n ö rencilerin zihninde kesin ve aç k
biçimde olu mas gerekti ini, kavramlar n yeterince anla lmamas durumunda kavramlar
aras ndaki ili kilerin anla lmad
, bunun da kar la lan farkl durumlara ve problemlere
çözüm getirmeyi engelledi ini, bunun sonucunda da geometrinin ö renciler taraf ndan ekillere
ait anlams z özellik ve formüllerden olu an bir ders olarak görüldü ünü belirtmi tir.
Dolay yla, kavramlar n ö retiminde ya anan s nt lar, kavramlar n hangi düzeyde ö renildi i,
olu an kavram yan lg lar n tespit edilerek bunlara çözüm bulunmas sa kl bir ö retimin
gerçekle mesi aç ndan oldukça önemli hususlar olarak görülmektedir (Baykul, 1999).
rencilerin ö renmede güçlük çektikleri geometri konular ndan biri de geometrinin ölçü
kullanmay gerektiren k sm r.
Geometrik ekillerin özellikleri ve bunlar aras ndaki ili kiler “ölçü kullanmadan” ve
“ölçü kullanarak” iki boyutta incelenmekte, bunlardan birincisine “ölçüsel olmayan geometri”,
ikincisine de “ölçüsel geometri” ad verilmektedir (Kültür, Kaplan ve Kaplan, 2002; Altun,
2008). Geometrinin ekil ve cisimlerle ilgili ölçümlerin yap ld , ölçme sonuçlar üzerinde veya
verilen ölçüler üzerinde bir hesaplaman n yap ld k sm ölçüsel geometridir (Altun, 2008).
Burada çevre uzunlu u, alan ve hacim ile ilgili özelliklerde ölçü kullan ld için geometrinin bu
konular ölçüsel geometri boyutunda yer almaktad r. Dolay yla ilkö retim matematik
program nda yer alan ‘geometri’ ö renme alan n ili kili oldu u ö renme alanlar ndan biri
‘ölçme’ alan r. Ölçme alan na ait kavram ve becerilerin, ö rencilerin günlük hayatta s kl kla
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kar la aca ya da ihtiyaç duyaca temel bilgi ve becerileri içerdi i belirtilmekte (Tan
man
ve Aksu, 2009), çevrede bulunan geometrik cisimleri tan man n, hayat n her alan nda s kça yer
alan ölçü aletlerini kullanman n ve elde edilen sonuçlar yorumlaman n temel matematik
becerilerini gerektirdi i ifade edilmektedir (Özsoy, 2003). Bununla birlikte ölçme konusunun
retiminin ö rencilere hem matemati in günlük hayatta kullan
göstermede, hem de
birçok matematiksel kavram ve becerinin geli tirilmesini sa lamada önemli bir yeri oldu u, bu
nedenle ölçmenin matematik ö retim program n vazgeçilmez konular ndan biri oldu u
belirtilmektedir (Tan
man ve Aksu, 2009). Geometride ölçmeden bahsedildi inde çevre
uzunlu u, alan ve hacim gelmektedir. Ayy ld z (2010) taraf ndan ilkö retim ikinci kademe
rencileri için geometride en az kavram yan lg
n çevre uzunlu unun hesaplanmas nda
oldu u belirtilmesine ra men literatür incelendi inde ö rencilerin ölçüsel geometriyi
renmekte güçlük çektikleri görülmektedir (D’ Amore ve Fandiño Pinilla, 2006; Frade, 2005;
Gough, 2008; Tan
man ve Aksu, 2009; Yeo, 2008). Yap lan ara rmalarda özellikle çevre,
alan, hacim gibi kavramlar n anlamlar
bilmeden, formüllerinin ezberlenildi i, bu ekilde
sonuca ula lmaya çal ld
ve çevre, alan, hacim ile ilgili sorularda ö rencilerin hata ve
kavram yan lg lar na sahip olduklar ortaya ç km r (Gough, 2008; Kidman ve Cooper, 1997;
Moreira ve Contente, 1997; Tan
man ve Aksu, 2009). Bu konuda ö rencilerin verilen
geometrik ekle ili kin bir formülü uygulamaya de il, çevre ve alan belirlemek için materyal
kullanmaya ve anlamaya ihtiyaç duyduklar ifade edilmektedir (Chappell ve Thompson, 1999).
Dolay yla sadece formül kullanarak çevre ve alan kavramlar
ö retme yoluna gitmek bu
kavramlara ili kin yanl kavramalara neden olmaktad r. Örne in; Kidman ve Cooper (1997), 4.,
6. ve 8. s f ö rencilerinin yakla k %50’sinin dikdörtgenin alan
belirlemek için çevre
hesaplamaya ili kin kurallar kulland
belirlemi lerdir. Bu konuda 13-14 ya grubundaki
renciler üzerinde yap lan di er bir ara rmada, Moreira ve Contente (1997), ö rencilerin ayn
çevre uzunlu una sahip olan ekillerin ayn alana sahip oldu u yönünde kavram yan lg na
sahip olduklar
tespit etmi lerdir. Tan
man ve Aksu (2009), ilkö retim ikinci kademe
rencileri üzerinde yapt klar çal mada, ö rencilerin alan ve çevre kavramlar
anlamada
ciddi güçlükler çekti ini, çe itli kavram yan lg lar na sahip olduklar
ve alan/çevre
formüllerini etkin biçimde kullanmada s nt lar ya ad klar
belirtmi lerdir. Örne in;
rencilerin %76’s n bir resmi çerçevelemenin o resmin çevre uzunlu u ile ilgili oldu unu
bildiklerini, ancak çevre uzunlu unun niçin gerekli oldu unu aç klamada yetersiz kald klar ,
rencilerin %20’sinin ayn parçalar kullan larak olu turulan yeni bir eklin çevre uzunlu unun
sabit olmad , de ebilece i görü ünde olduklar , ö rencilerin yar ya yak n bir k sm n
noktal ka da çizilmi olan bir eklin çevre uzunlu unu birim kareleri sayarak bulmaya
çal klar , ö rencilerin %52’sinin bir eklin (bölge) parçalar na ayr p ayn parçalar n tekrar
kullan lmas yla olu turulan yeni eklin alan n de ti ine inand klar
belirlemi lerdir.
Emekli (2001) taraf ndan yap lan ara rmada da 7. ve 8. s f ö rencilerinin çevre ve alan
kavramlar nda ve bunlarla ilgili formüllerde ciddi güçlük ve yan lg lara sahip oldu u ifade
edilmi tir. Zembat (2009) da çevre ile ilgili olarak yap lan çal malardan yapt
derlemede
rencilerin nesnelerin sadece ayn niteliklerinin kar la
labilir oldu unu alg layamad klar
belirlemi tir. Böyle bir yanl alg da ö rencilerin çevre ölçme ile alan ölçmeyi birbirine
kar rmalar na sebep olmaktad r. Ayr ca ö renciler çevre hesab tek boyutta, alan hesab
iki boyutta ve hacim hesab
üç boyutta ölçüm yaparak bulabilecekleri gerçe ini
özümseyememektedirler.
Ölçüsel geometri alan nda ö rencilerin bilgi düzeylerinin, bu konudaki eksikliklerinin,
hatalar n neler oldu unun tespit edilmesinin bu eksikliklerin giderilmesi hususunda hem
renciler için hem de ö retmenler için yararl olaca dü ünülmektedir. Ayr ca ö retmen
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yeti tiren kurumlarda da ö retmen adaylar na olas hata ve kavram yan lg lar hakk nda bilgi
verilmesi durumunda, ö retmen adaylar n gelecekte ö rencilerine bu konular n ö retimi
ras nda daha dikkatli bir ö retim süreci izlemelerine yard mc olaca
söylemek
mümkündür. Yap lan ara rmalar incelendi inde, ara rmalar n ilkö retim düzeyinde özellikle
ikinci kademe ö rencileri ile gerçekle tirildi i görülmektedir (Emekli, 2001; Moreira ve
Contente, 1997; Tan
man ve Aksu, 2009). Halbuki bu konular n ö retimi ilkö retim üçüncü
ftan itibaren gerçekle tirilmektedir. lkö retim birinci kademe ö rencilerinin geometrik
ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin bilgilerinin ve sahip olduklar hata ve kavram
yan lg lar n belirlenmesi durumunda ö renciler, ö retmenler ve ö retmen adaylar için yararl
olaca dü ünülmektedir. Bu nedenle bu çal mada, ilkö retim 5. S f ö rencilerinin geometrik
ekillerde çevre uzunlu unun hesaplanmas hakk ndaki bilgi düzeyleri ve bu konuda sahip
olduklar hata ve kavram yan lg lar belirlenmeye çal lm r. Bu do rultuda çal man n amac ,
ilkö retim 5. S f ö rencilerinin geometrik ekillerde (üçgen, kare, e kenar dörtgen, paralel
kenar, dikdörtgen ve yamuk) çevre uzunlu unun hesaplanmas hakk ndaki bilgi düzeylerini ve
bu konuda sahip olduklar hata ve yan lg lar incelemektir.
YÖNTEM
Ara rmada deneysel olmayan ara rma desenlerinden betimsel ara rma deseni kullan lm r.
Betimsel ara rmalar bir kat mc grubunun davran
, tutumunu ve ba ar
belirlemek için
kullan r ve bu tip çal malarda Ne?, Nas l? sorular na cevap aran r (McMillan ve Schumacher,
2001). Çal mada, ilkö retim 5. s f ö rencilerinin baz geometrik ekillerin (üçgen, kare,
kenar dörtgen, paralel kenar, dikdörtgen, yamuk vd.) çevre uzunluklar hesaplamaya ili kin
bilgilerini ve bunlar hakk ndaki hata ve yan lg lar belirlemek amac yla nicel yöntemin yaz
test metodu kullan lm r.
Kat mc lar
Ara rman n örneklemini U ak il merkezindeki 7 farkl ilkö retim okulunda ö renim gören 262
be inci s f ö rencisi olu turmu tur. Ara rmaya kat lan ö rencilerin 114 tanesi (%43,5) erkek,
148 tanesi (%56,5) k zd r. Örneklemin seçiminde McMillan ve Schumacher (2001) taraf ndan
veri toplamak için en uygun grubun seçilmesi olarak tan mlanan amaçl örneklem seçme
yöntemi ve olas k temelli örneklem seçme yöntemi kullan lm r. Ö rencilerin bir konu
hakk ndaki bilgilerinin de erlendirilebilmesi için o konu hakk nda bilgi sahibi olmalar ya da o
konuya ili kin e itim almalar gerekti i dü ünüldü ünden, öncelikle geometrik ekillerin çevre
uzunlu unu hesaplamaya ili kin en kapsaml kazan n ilkö retim 5. s f düzeyinde olmas
nedeniyle 5. s f ö rencileri seçilmi tir. Okul olarak da sosyo ekonomik olarak her kesimi
kapsayacak ekilde kolayl kla ula labilecek 7 okul seçilmi tir. Daha sonra bu okullara
gidilerek, basit rastgele örnekleme yöntemi ile bu okullarda ölçme arac n uyguland gün
fta olan ö renciler örnekleme al nm r. Ara rmaya kat lan ö renciler gönüllü olup,
kat lmak istemeyenler ara rma d nda b rak lm r.
Verilerin Toplanmas ve Analizi
Ara rmada ilkö retim 5. s f ö rencilerinin baz geometrik ekillerin çevre uzunlu unu
hesaplamaya ili kin bilgilerini ve bu konulardaki hata ve yan lg lar
belirlemek amac yla
ilkö retim 5. s f matematik program ndaki ‘ölçme’ ö renme alan nda yer alan ‘çevre’ alt
renme alan ndaki kazan mlar incelenmi , bir belirtke tablosu haz rlanm , bu belirtke
tablosuna göre geçmi y llarda Devlet Paras z Yat k ve Bursluluk s navlar nda (DPY)
sorulmu sorulardan da yararlan larak çevre uzunlu unu hesaplamaya yönelik 21 aç k uçlu soru
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haz rlanm r. Kapsam geçerli inin sa lanmas için bu sorular alan nda uzman iki ki i
taraf ndan incelenmi , soru say
n fazla oldu u, ancak kapsam geçerli inin sa lanmas için
bu sorulara ihtiyaç duyuldu u belirtilerek uygulanabilir oldu una karar verilmi tir. Ara rmada
kullan lan 21 sorudan 1., 3., 5., 7., 9. ve 11. sorular kenar uzunluklar verilen üçgen, kare,
kenar dörtgen, yamuk, paralelkenar ve dikdörtgenin çevre uzunlu unu hesaplamaya yönelik
sorular, 19. soru yar çap uzunlu u verilen çemberin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin bir
sorudur. Bu sorularda ö rencilerin üçgen, kare, e kenar dörtgen, yamuk, paralelkenar ve
dikdörtgenin kenar uzunluklar verildi inde ve çemberin de yar çap uzunlu u verildi inde çevre
uzunlu unu hesaplamaya ili kin formül ya da kurallar bilip bilmediklerinin ve soruda bunlar
uygulay p uygulayamad klar n belirlenmesi amaçlanm r. 2., 4., 6., 8. ve 10. sorularda çevre
uzunlu u (üçgende ayr ca iki kenar uzunlu u, dikdörtgen ve paralelkenarda bir kenar uzunlu u)
verilen ekillerin bilinmeyen kenar uzunluklar n hesaplanmas , 20. soruda ise çevre uzunlu u
verilen çemberin yar çap uzunlu unun hesaplanmas istenmi tir. 1., 3., 5., 7., 9., 11. ve 19.
sorularda parçadan bütüne; 2., 4., 6., 8., 10. ve 20. sorularda ise bütünden parçaya hesaplama
becerisinin belirlenmesi amaçlanm r. Ara rmada kullan lan sorulardan geri kalan 12., 13.,
14., 15., 16., 17., 18. ve 21. sorular geometrik ekillerin çevre uzunlu una ili kin bilgilerin
kullan lmas gerektiren ve ekstra dü ünmeyi gerektiren sorulard r. Geometrik ekillerin çevre
uzunlu unu hesaplamaya ve çevre uzunlu unu hesaplamaya yönelik bilgilerini daha karma k
durumlara uygulamaya ili kin bu 21 sorunun ilkö retim 5. s f ö rencilerine uygulanmas ile
rencilerin bu konudaki becerilerinin, hata ve yan lg lar n incelenmesi amaçlanm r. Veri
toplama arac olarak haz rlanan bu sorular n uzman görü leri do rultusunda ilkö retim 5. s f
düzeyindeki ö rencilere uygulanabilir olmas na karar verildikten sonra, 21 aç k uçlu sorudan
olu an veri toplama arac örnekleme al nan ilkö retim 5. s f ö rencilerine uygulanm r.
Uygulamaya ba lamadan önce ö rencilerin samimi bir ekilde sorular cevaplamalar için
çal man n önemi hakk nda genel bir bilgi verilmi , uygulama s ras nda da ö rencilerin veri
toplama arac ndaki sorular do ru anlayabilmeleri için gerekli aç klamalar yap lm , örnekleme
al nan ö rencilerin de sorular n çözümünde özen gösterdikleri görülmü tür.
Elde edilen verilerin çözümlemesinde ise öncelikle ö rencilerin her bir sorudaki
çözümleri, çözümlerinin farkl
na göre s fland lm r. Her soru için yap lan farkl
çözümler (do ru ya da yanl ) yaz larak numaraland lm r. Daha sonra her bir sorudaki farkl
çözümler kategorilere ayr larak adland lm ve her bir çözümde yap lan adland rma dikkate
al narak kodlanm , daha sonra her sorunun farkl çözümleri için yap lan kodlama i lemi dikkate
al narak istatistik program nda veri giri i yap lm r. Veri giri i sonras nda ö rencilerin her bir
soruya ili kin çözümlerinin analizi için betimsel istatistik (% ve frekans) kullan lm r.
BULGULAR
lkö retim 5. S f ö rencilerinin geometrik ekillerde (üçgen, kare, e kenar dörtgen, paralel
kenar, dikdörtgen ve yamuk) çevre uzunlu unun hesaplanmas na ili kin sorulara verdikleri
cevaplar n betimsel analizi tablo 1’de verilmi tir.
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Kenar Uzunlu u Verilen Geometrik ekillerin Çevre Uzunlu unun Hesaplanmas
Ara rmada ilkö retim be inci s f ö rencilerine yöneltilen sorulardan alt tanesi (1., 3., 5., 7.,
9. ve 11. sorular) kenar uzunluklar verilen geometrik ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya
ili kin sorular, bir tanesi de (19. soru) yar çap uzunlu u verilen çemberin çevre uzunlu unu
hesaplamaya ili kin sorudur. Tablo 1 incelendi inde; ara rmaya kat lan ö rencilerin
%93,5’inin kenar uzunluklar verilen üçgenin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin 1. soruya,
%92,4’ünün kenar uzunluklar verilen kare ve yamu un çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin
3. ve 5. sorulara, %91,6’s n kenar uzunluklar verilen e kenar dörtgenin çevre uzunlu unu
hesaplamaya ili kin 7. soruya do ru cevap verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlardan ilkö retim
be inci s f ö rencilerinin neredeyse tamam na yak n bir k sm n kenar uzunluklar verilen
üçgen, kare, yamuk ve e kenar dörtgenin çevre uzunlu unu hesaplamaya yönelik kazan
elde
ettikleri söylenebilir. Ancak, 9. ve 11. sorularda do ru cevaplanma oran n ö rencilerin
say
n yakla k olarak dörtte biri oran nda azald dikkati çekmektedir. Örne in k sa ve uzun
kenar uzunluklar verilen paralelkenar n çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin 9. soruda
rencilerin %77,8’inin do ru cevap verdi i, k sa ve uzun kenar uzunluklar verilen
dikdörtgenin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin 11. Soruda ise ö rencilerin %76’s n do ru
cevap verdi i görülmektedir. 9. sorunun çözümünde, ö rencilerin %55,7’sinin önce kar kl
kenar uzunluklar toplay p sonra elde ettikleri iki sonucu toplayarak do ru cevab bulduklar ,
%22,1’inin de önce verilen kenar uzunluklar toplay p sonucu iki ile çarparak do ru cevaba
ula klar görülmü tür. 11. sorunun çözümünde ise ö rencilerin %30,2’sinin verilen kenar
uzunluklar
toplay p elde edilen say
iki ile çarparak, %45,8’inin de kar kl kenar
uzunluklar n toplamlar
hesaplayarak bu soruyu do ru cevaplad klar görülmü tür. Di er
taraftan yar çap uzunlu u verilen çemberin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin 19. soruya
ara rmaya kat lan ö rencilerin sadece %53,1’inin do ru cevap verdikleri belirlenmi tir. Bu
sorunun çözümünde ö rencilerin verilen de erleri çemberin çevre formülünde yerine yazarak
do ru sonuca ula klar görülmü tür.
Bu bulgulardan, ö rencilerin büyük ço unlu unun tüm kenar uzunluklar verilen üçgen
ve yamukta çevre uzunlu unu kavrad klar , benzer ekilde büyük ço unlu unun kare ve e kenar
dörtgende tüm kenarlar n uzunluklar n e it oldu unu bildikleri ve bu ekillerin çevre
uzunluklar
hesaplayabildikleri ortaya ç km r. Ancak, ara rmaya kat lan ö rencilerin
yakla k dörtte birinin paralelkenar ve dikdörtgende kar kl kenar uzunluklar n birbirine e it
oldu unu kavrayamad klar , dolay yla bu ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamada zorluk
çektikleri, ö rencilerin yakla k yar
n da yar çap uzunlu u verilen bir çemberin çevre
uzunlu unu hesaplayamad klar görülmü tür. Ö rencilerin yar çap uzunlu u verilen çemberin
çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin 19. soruda %24’ünün eksik i lem yapt klar , yani çözüm
için ilk ad
do ru att klar ancak sonuca ula amad klar tespit edilmi tir (Bkz. ekil 1).
rencilerin % 10,3’ lük bir k sm n sorunun çözümünü yan ts z b rakt , yok denecek kadar
az bir k sm n da (% 1,1) çözüm için yapmalar gerekenin ne oldu unu bildikleri, ancak çözüm
ras nda çarpma i leminde i lem hatas yapt klar belirlenmi tir. Ayr ca bu sorunun çözümünde
rencilerin bir k sm n verilen say larla ilgisiz i lem yapt klar (% 9,2), çok az bir k sm n (%
2,3) da verilmeyen say lar kullanarak ilgisiz i lem yapt klar tespit edilmi tir. Bununla birlikte
di er ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin ö rencilerin farkl hata ve yan lg lar n
da oldu u belirlenmi tir. Örne in, ara rmaya kat lan ö rencilerin %10,3’ünün paralelkenar n
çevre uzunlu unu hesaplama ile alan hesab kar rd klar (Bkz. ekil 2), %4,2’sinin sadece
verilen iki kenar uzunlu unu toplamakla çevre uzunlu unun hesapland
dü ünerek eksik
lem yapt görülmü tür (Bkz. ekil 3). Ö rencilerin %4,6’s n ise “DF uzunlu u 6 cm ve DE
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uzunlu u da 8 cm ise, D uzunlu u 3 ve F uzunlu u da 3 cm’ dir. Öyleyse E uzunlu u 5 cm’
dir. Bu durumda da G uzunlu u da 3 cm’ dir. eklin çevre uzunlu unu bulmak için bütün
uzunluklar toplar m.Yani 3+3+3+5=14 cm’ dir.” gibi ilgisiz i lemler yapt tespit edilmi tir.
rencilerin %16,4’ünün bu ilgisiz i lemi 11. sorudaki dikdörtgenin çevre uzunlu unu
hesaplamada ve çok az bir k sm n da üçgen, yamuk ve e kenar dörtgenin çevre uzunlu unu
hesaplamada da yapt klar görülmü tür. Ö rencilerin %0,4-%3,1 oranlar aras ndaki bir
sm n kenar uzunluklar verilen ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin sorular
yan ts z b rakt klar , en fazla %1,9 oranda bir k sm n da sorular n çözümünde i lem hatas
yapt klar belirlenmi tir. Yine çok az bir k sm n da 1., 3., 5., 7., 9. ve 11. sorular n çözümünü
aç larla ili kilendirme gibi yanl lar yapt klar görülmü tür (Bkz. ekil 4). Ara rmaya kat lan
rencilerin kenar uzunluklar verilen geometrik ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya
ili kin sorularda yapt klar baz hatalar ekil 1-4’te verilmi tir.

ekil 1. Eksik i lem yapma (19. Soru)

ekil 2. Alan hesab ile çevre hesab

kar

rma ( 9. Soru)

ekil 3. Eksik i lem yapma (9. Soru)

ekil 4. Çevre uzunlu unu aç ile ili kilendirme (11. Soru)

Çevre Uzunlu u ve Kenar Uzunluklar Verilen Geometrik ekillerin Verilmeyen Kenar
Uzunlu unun Hesaplanmas
Ara rmada ilkö retim be inci s f ö rencilerine yöneltilen sorulardan be tanesi (2., 4., 6., 8.
ve 10. sorular) çevre uzunlu u (2., 6. ve 10. sorularda ayr ca kenar uzunluklar ndan baz lar
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verilmi tir) verilen geometrik ekillerin verilmeyen kenar uzunluklar hesaplamaya yönelik
sorular, bir tanesi de (20. soru) çevre uzunlu u verilen çemberin yar çap uzunlu unu
hesaplamaya ili kin sorudur. Tablo 1 incelendi inde; ara rmaya kat lan ö rencilerin %
82,1’inin iki kenar uzunlu u ve çevre uzunlu u verilen bir üçgenin verilmeyen kenar
uzunlu unu hesaplamaya ili kin ikinci soruya, %90,5’inin çevre uzunlu u verilen karenin bir
kenar uzunlu unun hesaplanmas na ili kin dördüncü soruya, % 89,7’ sinin de çevre uzunlu u
verilen bir e kenar dörtgenin bir kenar uzunlu unu hesaplamaya ili kin sekizinci soruya do ru
cevap verdikleri görülmektedir. Bu sonuçlardan ilkö retim be inci s f ö rencilerinin
tamam na yak
n çevre uzunlu u verilen kare ve e kenar dörtgenin verilmeyen kenar
uzunlu unu hesaplamaya ili kin kazan
elde ettikleri, be te dördünün de çevre uzunlu u ve
iki kenar uzunlu u verilen üçgenin di er kenar uzunlu unu hesaplamaya ili kin kazan
elde
ettikleri söylenebilir. Ancak alt nc ve onuncu sorularda do ru cevaplanma oran n ara rmaya
kat lan ö renci say
n yakla k be te üçüne dü tü ü dikkati çekmektedir. Örne in, çevre
uzunlu u ve bir kenar uzunlu u verilen dikdörtgenin verilmeyen kenar uzunlu unun
hesaplanmas na ili kin 6. soruda do ru cevaplanma oran %63 iken, çevre uzunlu u ve bir kenar
uzunlu u verilen paralelkenar n verilmeyen kenar uzunlu unun hesaplanmas n istendi i 10.
soruda do ru cevaplanma oran %64,5’tir. 6. sorunun çözümünde ö rencilerin %50,8’inin
verilen kenar uzunlu unu iki ile çarpt klar , çarp m sonucunu çevre uzunlu undan ç kard klar
ve elde ettikleri sonucu da ikiye bölerek do ru çözüme ula klar görülürken; %10,7’sinin
çevre uzunlu unu ikiye böldükleri, sonra bölümde elde ettikleri sonuçtan verilen kenar
uzunlu unu ç kararak do ru sonuca ula klar görülmü tür. Ö rencilerin %1,5’inin de formül
kullanarak do ru sonuca ula klar görülmü tür. 10. sorunun çözümünde ise ö rencilerin
%62,6’s n dikdörtgen sorusuna benzer ekilde verilen kenar uzunlu unu iki ile çarpt klar ,
çarp m sonucunu çevre uzunlu undan ç kard klar , elde ettikleri sonucu ikiye bölerek
verilmeyen kenar uzunlu unu do ru
hesaplad klar görülürken; %1,9’unun da çevre
uzunlu unu ikiye böldükleri, bölümden elde ettikleri sonuçtan da verilen kenar uzunlu unu
kararak do ru sonuca ula klar görülmü tür. Di er taraftan çevre uzunlu u verilen çemberin
yar çap uzunlu unu hesaplamaya ili kin 20. soruya ö rencilerin sadece %52,3’ünün do ru
cevap verdikleri belirlenmi tir. Bu sorunun çözümünde de 20. Soruda oldu u gibi ö rencilerin
verilen de erleri çemberin çevre formülünde yerine yazarak do ru sonuca ula klar
görülmü tür.
Bu bulgulardan, ö rencilerin büyük ço unlu unun çevre uzunlu u ve kenar uzunlu u
verilen üçgen, kare ve e kenar dörtgenin verilmeyen kenar uzunlu unu hesaplamaya ili kin
kazan
elde ettikleri sonucu ortaya ç km r. Ancak, ara rmaya kat lan ilkö retim be inci
f ö rencilerinin yakla k be te ikisinin paralelkenar ve dikdörtgende kar kl kenar
uzunluklar n birbirine e it oldu unu kavrayamad klar , bu nedenle de bu ekillerin verilmeyen
kenar uzunluklar
hesaplamada zorland klar , ö rencilerin yakla k yar
n da çevre
uzunlu u verilen bir çemberin yar çap uzunlu unu hesaplayamad klar görülmü tür. Çevre
uzunlu u verilen bir çemberin yar çap uzunlu unu hesaplamaya ili kin 20. soruda ö rencilerin
%20,2’sinin eksik i lem yapt klar , yani çözüm için do ru ba lang ç yapt klar ancak sonuca
ula amad klar tespit edilmi tir (Bkz. ekil 5). Bununla birlikte ö rencilerin verilmeyen kenar
uzunlu unun hesaplanmas konusunda da farkl hata ve yan lg lara sahip olduklar tespit
edilmi tir. Örne in 6. soruda ara rmaya kat lan ö rencilerin %22,5 gibi neredeyse dörtte
birinin sorunun çözümünde eklin çevre uzunlu unu verilen kenar uzunlu una bölerek ilgisiz
lem yapt klar , di er bir ifade ile çevre ile alan hesab
kar rd klar (Bkz. ekil 6),
%6,1’inin eksik i lem yapt
belirlenmi tir. 10. soruda ise ö rencilerin %17,9’u
“Paralelkenar n çevre uzunlu unu bulmak için kenar uzunluklar birbiriyle çarpar z. Çevre
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uzunlu u soruda verilmi . Verilmeyen kenar bulmak için çevre uzunlu unu 8’e böldüm.” gibi
verilen say lar kullanarak ilgisiz i lem yapm lar (Bkz. ekil 7), %9,2’si sorunun çözümünde
eksik i lem yapm lard r. Ara rmaya kat lan ö rencilerin %1,1 ile %6,5 oranlar aras ndaki az
bir k sm n bu sorular n çözümlerini yan ts z b rakt klar ya da i lem hatas yapt klar
belirlenmi tir. Yine ö rencilerin 4. soruda %1,1’inin ve 8. soruda da %1,5’inin verilmeyen
say lar kullanarak ilgisiz i lem yapt klar görülmü tür. Ara rmaya kat lan ö rencilerin %0,8
gibi yok denecek kadar az bir k sm n da 2. ve 4. sorunun çözümünde fazladan i lem yapt klar
belirlenen ba ka bulgulardand r. Ayr ca ö rencilerin %0,8’ er gibi yok denecek kadar az bir
sm n da 2., 4. ve 10. sorular n çözümünü aç larla ili kilendirdikleri görülmü tür (Bkz. ekil
8). Ara rmaya kat lan ö rencilerin çevre uzunluklar verilen geometrik ekillerin istenen kenar
uzunlu unu hesaplamaya ili kin sorularda yapt klar baz hatalar ekil 5-8’de verilmi tir.

ekil 5. Eksik i lem yapma (20. Soru)

ekil 6. lgisiz i lem yapma (6. Soru)

ekil 7. lgisiz i lem yapma (10. Soru)

ekil 8. Aç larla ili kilendirme (10. Soru)
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ekillerin Farkl
n Hesaplanmas

Düzenlenmeleri

ile

Olu turulan

ekillerin

Çevre

Ara rmada ilkö retim be inci s f ö rencilerine sorulan sorulardan 8 tanesi (12., 13., 14., 15.,
16., 17., 18 ve 21. sorular) geometrik ekillerin farkl düzenlenmeleri ile olu turulan ekillerin
çevre uzunluklar n hesaplanmas na ili kin sorulard r. Tablo 1 incelendi inde; bu tür sorular n
cevaplanma yüzdelerinde kayda de er dü meler oldu u dikkati çekmektedir. Ara rmaya
kat lan ö rencilerin büyük ço unlu u bu sorular n her birinde do ru çözüm yapamam r. Bu
sorular içinde do ru çözüm oran n en fazla oldu u soru, kenar uzunluklar verilen bir
dikdörtgen içinde olu turulan merdiven eklindeki taral alan n çevresini hesaplamaya ili kin
14. sorudur ve bu sorunun do ru cevaplanma oran %46,6’d r. Bu soruyu do ru çözen
rencilerin taral k mlar n yatay ve dikey uzunluklar toplam n dikdörtgenin k sa ve uzun
kenarlar n uzunluklar toplam na e it oldu unu fark ettikleri, dolay yla dikdörtgenin çevre
uzunlu unun hesaplanmas na benzer ekilde k sa ve uzun kenar uzunluklar
toplad klar ,
toplam 2 ile çarparak do ru sonuca ula klar görülmü tür. Bu soruya benzeyen, ancak tersten
sorulmu , baz kenar uzunluklar verilen merdivene benzer eklin çevre uzunlu unu
hesaplamaya ili kin 16. soruda do ru cevaplanma oran %35,9’dur. Sorunun tersten sorulmas
durumunda do ru cevaplanma oran nda %10’luk bir azalma oldu u görülmektedir. Bu soruyu
do ru çözen ö rencilerin de 14. soruya benzer ekilde merdiven basamaklar n uzunluklar
toplam n dikdörtgenin uzun kenar n uzunlu una e it oldu unu, basamaklar n yükseklikleri
toplam n da dikdörtgenin k sa kenar n uzunlu una e it oldu unu belirttikleri, dolay yla
sa ve uzun uzunluklar kenarlar toplad klar , bulduklar sonucu 2 ile çarparak do ru sonuca
ula klar görülmü tür. Di er taraftan, dörtte birlik taral bölgesinin çevre uzunlu u ve yar çap
uzunlu u verilen bir dairenin çevre uzunlu unun hesaplanmas na ili kin 18. sorunun do ru
cevaplanma oran %36,3 olarak belirlenmi tir. Bu sorunun çözümünde; ö rencilerin
%30,2’sinin yar çap uzunlu unu iki ile çarpt klar , bulduklar sonucu verilen çevre
uzunlu undan ç kard klar , sonra bulduklar çeyrek yay uzunlu unu 4 ile çarparak do ru
cevaba ula klar ; %0,8’inin verilen eklin çevre uzunlu unu hesaba katmadan do rudan
yar çap uzunlu unu kullanarak dairenin çevre uzunlu unu do ru hesaplad klar ; %5,3’ünün ise
çeyrek çevre uzunlu unu 4 ile çarpt klar , sonra üst üste gelen çap uzunluklar n toplam
sonuçtan ç kard klar ve bu ekilde do ru sonuca ula klar görülmü tür.
Bu kategorideki di er sorular n do ru cevaplanma oranlar n daha dü ük oldu u
görülmektedir. Birbirine e karelerden olu an bir eklin çevre uzunlu u verildi inde, ekildeki
karelerden birinin çevre uzunlu unun hesaplanmas n istendi i 13. sorunun do ru cevaplanma
oran %22,5 olarak hesaplanm r. Bu soruyu do ru çözen ö rencilerin verilen eklin kenarlar
üzerindeki karelerin d kenar say lar
sayd klar , çevre uzunlu unu toplam kenar say na
bölerek küçük karenin bir kenar uzunlu unu bulduklar , sonra sonucu 4 ile çarparak küçük
karenin çevresini hesaplad klar görülmü tür. Çevre uzunlu u verilen bir kare ile karenin içine
çizilen k k cam eklindeki taral bir bölgenin çevre uzunlu u verildi inde, ekildeki taral
olmayan bölgenin çevre uzunlu unun hesaplanmas n istendi i 17. sorunun do ru cevaplanma
oran n %17,2 oldu u belirlenmi tir. Bu soruyu do ru çözen ö rencilerin karenin çevre
uzunlu unu dörde bölerek bir kenar uzunlu unu hesaplad klar , k k cam eklindeki taral
bölgenin çevre uzunlu undan karenin bir kenar uzunlu unun 3 kat ç kararak zikzakl k sm n
uzunlu unu bulduklar ve buna da karenin bir kenar uzunlu unu ekleyerek taral olmayan
eklin çevre uzunlu una ula klar görülmü tür. Tablo incelendi ine; e it dikdörtgenlerden
olu an ve dikdörtgenlerden birinin çevre uzunlu unun verildi i eklin çevre uzunlu unun
hesaplanmas n istendi i 21. sorunun do ru cevaplanma oran n %20,2 oldu u görülmektedir.
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Bu soruyu do ru çözen ö rencilerin öncelikle dikdörtgenin k sa ve uzun kenar uzunluklar
bulduklar , daha sonra ekil üzerinde yer alan k sa ve uzun kenarlar yerine de erlerini
yazd klar , bunlar toplayarak da eklin çevre uzunlu unu hesaplad klar görülmü tür. Kenar
uzunluklar verilen çe itli say daki üçgen, kare ve dikdörtgenden olu an bir eklin çevre
uzunlu unun hesaplanmas n istendi i 12. sorunun do ru cevaplanma oran %13,4 olup, do ru
çözüm yapan ö rencilerin verilen kenar uzunluklar
ekil üzerinde yazd klar ve bunlar
toplayarak do ru sonuca ula klar görülmü tür. Analitik dü ünmeyi gerektiren, parçadan
bütüne ula may amaçlayan bu soru ile be inci s f ö rencilerinin parçadan bütüne ula maya
yönelik sorularda s nt ya ad klar söylenebilir. Do ru cevap oran n çok dü ük oldu u di er
bir soru, kenar uzunluklar verilen bir karenin içine uzun kenar karenin bir kenar na e olacak
ekilde çizilen ve k sa kenar uzunlu u bilinen bir dikdörtgenin ç kar lmas durumunda geri
kalan bölgenin çevre uzunlu unun hesaplanmas n istendi i 15. sorunun do ru cevaplanma
oran %13,7 olarak bulunmu tur. Bu soruda do ru çözüm yapan ö rencilerin, öncelikle taral
dikdörtgenlerin uzun kenar uzunluklar
toplad klar , karenin bir kenar uzunlu undan taral
olmayan dikdörtgenin k sa kenar uzunlu unu ç kararak sonucu iki ile çarpt ktan sonra çarp
uzun kenarlar n uzunluklar toplam yla toplayarak do ru sonuca ula klar görülmü tür.
Bu bulgulardan, ara rmaya kat lan be inci s f ö rencilerinin geometrik ekillerin farkl
düzenlemeleriyle olu turulan yeni ekillerin çevre uzunluklar n hesaplanmas nda özellikle
ekstra dü ünme gerektiren i lemlerin dahil oldu u sorularda zorluk ya ad klar görülmektedir.
Buna paralel olarak, ö rencilerin bu tür sorular n çözümünde farkl hata ve yan lg lara sahip
olduklar ortaya ç km r. Örne in, ara rmaya kat lan ö rencilerin %14,9’unun 12. soruda,
%26,7’sinin 15. soruda, %38,2’sinin 16. soruda, %10,7’sinin 17. soruda ve %27,5’inin de 18.
soruda eksik i lem yapt klar belirlenmi tir. Ö rencilerin bu sorulardan 12. soruda ekil
üzerinde net görünen kenar uzunluklar hesaplad klar , net olarak görülmeyip kendilerinin fark
etmeleri gereken kenar uzunluklar ise çevre hesab na dâhil etmedikleri (Bkz. ekil 9), 15.
soruda taral bölgenin kare üzerindeki kenar uzunluklar
toplayarak taral bölgenin çevre
uzunlu unu buldu unu dü ündükleri, karenin içinde kalan kenar uzunluklar
çevre
uzunlu una eklemedikleri, 16. soruda kenar uzunluklar
hesaplad ktan sonra k sa kenar
uzunluklar ndan birisini çevre hesab na eklemeyi unuttuklar , 18. soruda taral bölgenin
çevresinden yar çap uzunluklar ç kard ktan sonra çeyrek yay uzunlu unu elde edip i lemi
sonland rd klar , çeyrek yay dairenin çevre uzunlu una tamamlamad klar tespit edilmi tir.
Bunlardan ba ka ara rmaya kat lan ö rencilerin %22,9 ile %55 oranlar aras ndaki bir k sm n
da verilen say lar kullanarak ilgisiz i lem yapt klar belirlenmi tir. Örne in, %55’lik oran yla
en fazla ilgisiz i lem yap lan soru 13. soru olup, bu soruya ili kin “ eklin çevresi 140cm
verilmi . ekilde toplam 7 kare var. Bir karenin çevresini 140’ 7’ ye bölerek bulurum.” ya da
eklin çevresi 140cm. ekilde toplam 22 kenar var. 140’ 22’ ye bölerim” gibi çözüm ile ilgisi
olmayan cevaplar verildi i görülmü tür. Bunlar n d nda ara rmaya kat lan ö rencilerin %1,1
ile %3,4 oranlar aras ndaki bir k sm n çevre hesab alan hesab ile kar rd klar (Bkz. ekil
10), %1,1 ile %5 oranlar aras ndaki bir k sm n sorular n çözümünü aç larla ili kilendirdikleri
(Bkz. ekil 11) ve %10,1 ile %27,5 oranlar aras ndaki bir k sm n da bu sorular n çözümlerini
yan ts z b rakt klar görülmü tür.

© 2012 AKU, Kuramsal E itimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(3), 330-351.

344

Hatice DA LI & Murat PEKER

ekil 9. Eksik i lem yapma (12. Soru)

ekil 10. Çevre hesab

alan hesab ile kar

rma( 14. Soru)

ekil 11. Aç larla ili kilendirme (13. Soru)

SONUÇ VE TARTI MA
Ara rmada elde edilen sonuçlardan birincisinde; ilkö retim be inci s f ö rencilerinin en az
%90’ n kenar uzunluklar verilen üçgen, kare, e kenar dörtgen ve yamu un çevre uzunlu unu
hesaplama becerisini kazand klar , kenar uzunluklar verilen paralelkenar ve dikdörtgenin çevre
uzunlu unu hesaplama becerisini ise ancak dörtte üçünün kazand görülmü tür. Ara rmada
elde edilen sonuçlardan ikincisinde; be inci s f ö rencilerinin %90’ n çevre uzunlu u
verilen kare ve e kenar dörtgenin bir kenar uzunlu unu hesaplama becerisi kazand klar , be te
dördünün üçgenin çevre uzunlu u ile iki kenar uzunlu u verildi inde üçüncü kenar uzunlu unu
hesaplamaya ili kin beceriyi kazand klar , dikdörtgen ve paralelkenar n çevre uzunlu u ile
kenar uzunluklar ndan baz lar n verilmesi durumunda verilmeyen kenar uzunlu unun
bulunmas na ili kin beceriyi ancak be te üçünün kazand
görülmü tür. Ö rencilerin ayr ca
çevre hesab ile alan hesab birbirine kar rma, çevre uzunlu unu aç larla ili kilendirme vb.
kavram yan lg lar na da sahip olduklar ortaya ç km r. Ara rmada elde edilen sonuçlardan
üçüncüsünde; ö rencilerin geometrik ekillerin farkl düzenlenmeleri ile olu turulan ekillerin
çevre uzunluklar hesaplama becerilerinin zay f oldu u, farkl düzenlenmi sorularda yap lan
baz de ikliklerde de ö rencilerin çözmede zorland klar görülmü tür. Bu durum ö rencilerin
farkl dü ünme becerilerinin geli tirilmesi gerekti i yönünde bir eyler yap lmas gerekti ini
ortaya koymaktad r. Bu sonuçlar daha önce yap lm baz ara rmalar n bulgular ile paralellik
göstermektedir (Emekli, 2001; Küçük ve Demir, 2009; Moreira ve Contente, 1997; Tan
man
ve Aksu, 2009; Y lmaz, Turgut ve Kabakç , 2008). Örne in; Tan
man ve Aksu (2009),
rencilerin alan ve çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin performanslar n bu kavramlar
anlamaya yönelik performanslar na göre daha iyi oldu unu belirlemi ler, ö rencilerin kenar
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uzunlu u verilen karenin çevre uzunlu unun hesaplanmas nda %83,6 oran nda ba ar
gösterdiklerini,
ancak al n olmad klar bir eklin çevre uzunlu unu hesaplamalar
istendi inde, tüm kenar uzunluklar verilmesine ra men, ba ar oran n %66’ya dü tü ünü
tespit etmi lerdir. Benzer ekilde; Y lmaz, Turgut ve Kabakç (2008)’n n ö rencilerin dörtgen,
üçgen gibi geometrik ekiller aras ndaki ili kileri saptayamad klar sonucu da ara rma
bulgular yla paralellik göstermektedir. Di er taraftan Küçük ve Demir (2009), paralelkenar ile
ilgili geometrik kavram n ço u ö rencinin zihninde tam olarak netle medi ini, ö rencilerin
kavramlar zihninde tam olarak olu turamad klar , bu durumun ö rencilerin kendilerine
sonradan ö retilecek olan geometrik kavramlarla ilgili eksik bilgi edinmelerine neden oldu unu
belirtmi lerdir. Yine ara rmada ö rencilerin çevre hesab yerine alan hesaplamas yapt klar
görülmü tür. Ara rmadan elde edilen bu sonuç Moreira ve Contente (1997) ile Emekli (2001)’
nin çal malar ndaki çevre hesab yapmay gerektiren sorularda ö rencilerin alan hesab
yapmaya yöneldikleri sonucu ile paralellik göstermektedir. Çevre uzunlu unu aç larla
ili kilendirmenin de daha önce yap lm ara rma sonuçlar ile desteklendi i görülmektedir
(Ben-Hur, 2006; Akt. Ayy ld z, 2010:43)
Geometride daha önceden edinilmi bilgilerin yeni bilgiler edinmede kullan lmas ,
geometri e itiminin ba ar yla yürütülmesi için kavram yan lg lar n saptanmas ve giderilmesi
gere ini do urmaktad r. Yan lg lar bireyin yanl inançlar ve deneyimleri sonucu ortaya ç kan
davran lard r. Do al olarak, yeni bilgiler bunlar n üzerine in a edilirler ve daha önceden sahip
olunan ön birikimler yeni kavramlar n da yanl ö renilmesine neden olabilirler (Baki, 1998).
Özellikle temel kavramlar n edinilmesindeki hata ya da eksikler fark edilip düzeltilmezse, bu
durum ya am boyu yeni bilgilerin yanl ya da eksik edinilmesine neden olabilir. Ersoy ve
Ardahan (2003), kavram yan lg lar n olas nedenleri olarak; kavram bilgisi ve matematik
lem bilgilerinin birbirini tamamlayacak biçimde ö renilmemesi ve ö retilmemesi, ö rencilerin
problem çözmeyle ilgili gerekli bilgi ve becerileri yeterli düzeyde edinememeleri, ö rencilerin
çözümlerde yanl
kurallar kullanmalar , sürçmeler ve dikkatsiz i lem yapma gibi
yetersizliklerin yan nda sorular süratli cevaplama iste i, matematik okur-yazarl k derecesinin
dü ük olmas göstermektedirler. Olkun ve Aydo du (2003), geometri ve ölçme alan nda hayal
kl na yol açan ortaokul ö rencilerinin dü ük performans n önemli sebeplerini;
Türkiye’de geometri konular n programda sonlarda yer almas , dolay yla gereken önemin
verilmeyi i ve program n yeti meyi i eklinde s ralam lard r. Durmu , Toluk ve Olkun (2002)
ise geometride ortaya ç kan karma k yap lar n, ö rencilerin do rudan günlük ya ant lar na
hitap etmiyor olmas ndan dolay anlama güçlükleri görüldü ünü ifade etmi lerdir. Tüm bunlar
dikkate al nd nda; ö rencilerin geometrik dü ünme yeteneklerinin geli tirilmesi için öncelikle
kavramlar aras ndaki ba lant lar n ayr nt
aç klanmas gerekmektedir.
yi planlanm
etkinlikler, uygun araçlar ve ö retmen deste iyle ö rencilerin geometriyle ilgili ana kavramlar
eksiksiz ö renebilecekleri ve geometrik dü ünceleri usavurmay ö renerek kavram yan lg lar
giderebilecekleri söylenebilir (Özsoy ve Kemanka , 2004). Bunun için de öncelikle,
rencilerin ö retim sürecinde ve önceki ya ant lar nda istemeden ya da fark na varmadan
kazanm olduklar günlük hayatta kullan lan çe itli kavramlarla ilgili yan lg lar n ortadan
kald lmas gerekmektedir (Osborne, Bell ve Gilbert, 1983).
Öneriler
Eldeki ara rmada elde edilen sonuçlar do rultusunda a

daki önerilerde bulunulabilir:

lkö retim ö rencileri;
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Paralelkenar ba ta olmak üzere geometrik eklilerin çevre hesaplamalar ile ilgili
renme eksikliklerinin fark na var p bu eksikliklerini giderme yollar arayabilirler.
Çevre hesaplamaya ili kin, özellikle ekstra dü ünme gerektiren ve problem çözme ile
ili kilendirilen sorular n çözümüne a rl k verebilirler.
f ö retmenleri;
rencilere yeni kavramlar ö retmeye ba lamadan önce ön bilgileri olu turan
kavramlarla ilgili bir ön de erlendirme yaparak, bu ön de erlendirmenin sonucuna göre e er
eksik ya da yanl ö renmeler varsa öncelikle bu ö renme eksikliklerini giderebilirler.
Konunun amaç ve özelliklerini, ö rencilerin özelliklerini, bulundu u ortam n
imkânlar , elindeki araç-gereçleri, kendi sahip oldu u becerileri göz önünde bulundurarak tüm
bu özelliklere uygun ö retim yöntem ve teknikleri kullanabilecekleri ekilde ö retim plan
haz rlayabilirler.
itim Fakültelerinde;
retmen adaylar n bu konularda çe itli ö renme eksiklikleri ya da kavram
yan lg lar na sahip olup olmad klar n belirlenmesi ve e er varsa bu ö renme eksikliklerinin
fakültedeki ö renme sürecinde giderilmesi sa lanabilir.
retmen adaylar na fakültedeki ö renimleri sürecinde Matematik Ö retimi I-II
derslerinin d nda Geometri Ö retimi ayr bir ders olarak kredilendirilebilir.
retmen adaylar ilkö retim birinci kademe ö rencilerinin en çok kavram yan lg na
dü tükleri konular hakk nda bilgilendirilebilir, bu kavram yan lg lar n giderilmesi için
yap labilecek çal malar Matematik Ö retimi I-II derslerinde ö retilebilir.
Bundan sonraki ara rmalarda;
rencilerin çevre hesaplamaya ili kin kavram yan lg lar ve bu yan lg lar n sebepleri
ile ilgili farkl illerden seçilmi daha büyük örneklem üzerinde ara rma yap labilir.
Geometri ders kitaplar ndaki çevre konusunun ele al
biçimleri, verilen örneklerin ve
yap lmas istenen etkinliklerin yeterlili i ile ilgili bir çal ma yap labilir.
retmenlerin çevre konusunu ö retme ve de erlendirme süreçleri incelenebilir.
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Ek 1. Ara rmada kullan lan geometrik ekillerin çevre uzunlu unu hesaplamaya ili kin sorular
Soru 1:
Yanda verilen ekilde |AB|=7 cm, |AC|=10 cm ve |BC|=9 ise ABC üçgeninin
çevre uzunlu unu hesaplay z.

Soru 2:
Yanda verilen ekilde |DE|=6 cm, |EF|=7 cm ve DEF üçgeninin çevre uzunlu u
22 cm ise |DF| kaç cm dir, hesaplay z.

Soru 3:
Yanda verilen ABDC karesinin bir kenar uzunlu u 5 cm ise çevre uzunlu unu
hesaplay z.

Soru 4:
Yanda verilen ABDC karesinin çevre uzunlu u 32 cm ise karenin bir kenar
uzunlu unu hesaplay z.

n

Soru 5:
Yanda verilen ekilde |DF|=5 cm, |DE|=4 cm, |EG|=6 cm ve |FG|=10 cm ise
DEGF yamu unun çevre uzunlu unu hesaplay z.

Soru 6:
Yanda verilen ABDC dikdörtgeninin çevre uzunlu u 40 cm,
uzunlu u 6 cm ise [AB] kenar n uzunlu unu hesaplay z.

[AC] kenar

n

Soru 7:
Yanda verilen ABDC e kenar dörtgeninin bir kenar uzunlu u 7 cm ise çevre
uzunlu unu hesaplay z.

Soru 8:
Yanda verilen ABDC e kenar dörtgeninin çevre uzunlu u 48 cm ise bir
kenar n uzunlu unu hesaplay z.

Soru 9:
Yanda verilen ekilde |DF|=6 cm, |DE|=8 cm ise DEGF paralelkenar
uzunlu unu hesaplay z.

n çevre

Soru 10:
Yanda verilen ABDC paralelkenar
[CD] nin uzunlu unu hesaplay z.

n çevre uzunlu u 38 cm, |BD|=8 cm ise

Soru 11:
Yanda verilen ekilde |DF|=4 cm, |DE|=6 cm ise DEGF dikdörtgeninin çevre
uzunlu unu hesaplay z.
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Soru 12:

Kenar uzunluklar verilen yukar daki dikdörtgenden 1, kareden 2 ve üçgenden 2
tane kullan larak yandaki ekil meydana getirilmi tir. Bu eklin çevresinin
uzunlu u kaç cm dir? Hesaplay z.
Soru 13:
Çevresinin uzunlu u 140 cm olan taral ekil, birbirine e karelerden
olu maktad r. Karelerden birinin çevresinin uzunlu u kaç cm dir? Hesaplay z.

Soru 14:
ekilde ABCD dikdörtgeninin boyu 16 cm, eni 10 cm dir. Buna göre, taral
bölgenin çevresinin uzunlu u kaç cm dir? Hesaplay z

Soru 15:
ekildeki ABCD karesinin içine, k sa kenar n uzunlu u 4 cm olan EFGH
dikdörtgeni çizilmi tir. Karenin bir kenar uzunlu u 10 cm oldu una göre, taral
bölgelerin çevrelerinin uzunluklar toplam kaç cm dir? Bulunuz.

Soru 16:
Yanda verilen eklin çevresinin uzunlu u kaç cm dir? Bulunuz.

Soru 17:
ekildeki ABCD karesinin çevresinin uzunlu u 80 cm, taral bölgenin
çevresinin uzunlu u 85 cm dir. Taral olmayan bölgenin çevresinin uzunlu u
kaç cm dir? Hesaplay z.

Soru 18:
ekildeki O merkezli dairede taral bölgenin çevresinin uzunlu u 70 cm ise,
dairenin çevresinin uzunlu u kaç cm dir? Bulunuz.

Soru 19: Yar çap uzunlu u 12 cm olan bir çemberin uzunlu unu hesaplay

z ( = 3 al

Soru 20: Çevre uzunlu u 144 cm olan bir çemberin yar çap uzunlu unu hesaplay

z).

z ( = 3 al

z).

Soru 21: Bir kenar n uzunlu u 10 cm olan kare eklindeki fayanslardan 12 tanesi, düz bir zemin
üzerinde yan yana konularak farkl dikdörtgenler olu turuluyor. Bu dikdörtgenlerden çevresi en küçük
olan n çevresi kaç cm dir? Bulunuz.
Soru 22: Bir dikdörtgenin uzun kenar n uzunlu u, k sa kenar n uzunlu unun 3 kat na e ittir. Bu
dikdörtgenin çevresi 96 cm oldu una göre, uzun kenar n uzunlu u kaç cm dir? Hesaplay z.
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Soru 23: Uzun kenar k sa kenar ndan 6 metre büyük olan dikdörtgen eklindeki bir bahçenin çevresi 3
ra dikenli tel ile çevriliyor. 240 metre dikenli tel kullan ld na göre, bahçenin k sa kenar n uzunlu u
kaç metredir? Hesaplay z.
Soru 24:
Yanda verilen taral ekil ayn büyüklükteki dikdörtgenlerden olu mu tur. Bu
dikdörtgenlerden birinin k sa kenar n uzunlu u, uzun kenar n uzunlu unun
yar na e ittir. Dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunlu u 12 cm oldu una
göre, taral eklin çevresinin uzunlu u kaç santimetredir? Hesaplay z.
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