
ÖZET: Matematiksel düflünmenin geliflim sürecinde cebir, önemli bir yer tutmaktad›r. Bir çok araflt›rma ilkö¤retim 6-8. s›n›flardaki

ö¤rencilerin cebirle ilgili farkl› kavram yan›lg›lar›na sahip olduklar›n› ortaya koymufltur. Bu çal›flma ile bu kavram yan›lg›lar›n›n

neler olduklar› belirleme amaçlanm›flt›r. Araflt›rman›n bulgular› ilgili literatürdeki bulgular da göz önüne al›narak elefltirel bir

yaklafl›mla ele al›nm›flt›r. Kavram yan›lg›lar›n› gidermeye yönelik öneriler sunulmufltur. 

Anahtar Sözcükler: Cebir, harfli ifadeler, de¤iflken, kavram yan›lg›s›

ABSTRACT: Algebra has important place on the development of mathematical thinking. There are research findings indicating
that students in grades 6-8 have many misconceptions in algebra. The goal of this study is to reveal these misconceptions. Findings
in the study are discussed in the light of related research findings.  Some recommendations are presented to overcome these
misconceptions.
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1. G‹R‹fi

Matematik ve ö¤retiminde cebir önemli bir yere sahiptir. Cebir; genel olarak, say› ve semboller
kullanarak eldeki incelenen iliflki veya iliflkileri genellefltirilmifl denklemlere dönüfltüren bir matematik
dal›d›r. Sfard (1995) cebiri hesaplama bilimi olarak tan›mlamaktad›r. Kieran’ a (1992) göre ise cebir;  sadece
harflerle nicelikleri temsil etmemekte ayn› zamanda bu sembollerle hesaplamalar› yapmay› da mümkün
k›lmaktad›r. En basit anlam›yla cebir, aritmetik ifllemlerde say›lar yerine semboller kullanarak de¤iflik ve
basit çözüm yollar› ortaya koymakt›r.

Cebir üzerine birçok çal›flma yap›lm›fl ve cebir çeflitli kategorilere ayr›lm›flt›r. Usiskin’e (1988) göre
cebir 4 ana kategoriden oluflmaktad›r. Bunlar i) genellefltirilmifl aritmetik, ii) problem çözme çal›flmalar›, iii)
nicelikler aras› iliflkiler ve iv) yap›sal çal›flmalard›r. NCTM (1997) cebiri, i) ifllev ve iliflki, ii) modelleme,
iii) yap› ve iv) dil ve gösterim gibi dört temaya ay›rm›flt›r. Kaput  (1998) ise cebiri, i) genelleme ii) belli
kurallar› olan bir sistem, iii) yap›sal çal›flma alan›, iv) ifllevsel olarak cebir ve v) modelleme dili olarak befl
ana kategoriye ay›rm›flt›r.

Ülkemizdeki matematik program› incelendi¤inde cebir konular› aritmetik ve geometri konular›ndan
hemen sonra yer almaktad›r. Cebir konular›na giriflle birlikte ö¤rencilerin matematik ö¤renmede
karfl›laflt›klar› güçlükler de artmaktad›r (Ersoy ve Erbafl, 2003). ‹lkö¤retimdeki cebir konular› ilerdeki
matematik derslerinin temelini oluflturmas›na ra¤men, yap›lan araflt›rmalar ö¤rencilerin cebiri anlamada
zorland›klar›n› göstermektedir (Hersovics ve Linchevski, 1994; Stacey ve Macgregor, 1997; Wagner, 1981;
Dede, 2004). Ö¤rencilerin cebiri anlamadaki zorluklar› matematikteki baflar›lar›n› düflürmekte ve
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matemati¤e karfl› olumsuz tutum gelifltirmelerine yol açmaktad›r. Ayr›ca ö¤rencilerin aritmetikten
getirdikleri ifllem ve kavram yetersizlikleri cebir konular›n›n anlafl›lamamas›na neden olmaktad›r. Bu
yüzden cebire girifl konular›ndaki yer alan kavramlar›n iyi ö¤renilmesi, ö¤rencilerin cebir konular› ile ilgili
kavram yan›lg›lar›n›n bilinmesi ve bu kavram yan›lg›lar›n› gidermesine yönelik ö¤retim yap›lmas›
gerekmektedir (Ersoy ve Erbafl, 2003).

Cebir konular›n›n temelinde iki kavram yer almaktad›r. Bu kavramlar “de¤iflken” ve “eflitlik”
kavramlar›d›r. Cebir, de¤iflkenleri anlama ve onlarla ifllem yapma ile ilgilenir. Aritmeti¤in temelinde
rakamlar, say›lar yer al›rken; cebirin temelinde de¤iflkenler yer almaktad›r. Wheatley’e (1995) göre cebirde
kulland›¤›m›z de¤iflkenler bir cümlede kulland›¤›m›z zamirler gibidir. Nas›l bir cümlede kiflilerin yerine
zamirleri kullanabiliyorsak, cebirde de say›lar›n yerine de¤iflkenleri kullanabiliriz.

Cebirde harflerin de¤iflik anlamlar› ve ifllevleri vard›r. Usiskin’e göre (1989) harfler genelleme arac›,
bilinmeyen, parametre ve nesnelerin keyfi gösterimi olarak kullan›lmaktad›r. Baykul’a göre (2000) ise
cebirde harfler genel olarak i) bilinmeyen bir de¤er, ii) de¤erler kümesi ve iii) bir genelleme arac› olarak
kullan›lmaktad›r.

Cebirsel ifllemlerde ö¤rencilerin de¤iflkenlerin ifllevlerini do¤ru anlamalar› önemlidir. Arcavi ve
Schoenfeld (1988) e göre de¤iflkenler aritmetikten cebire geçiflte temel oluflturmaktad›r. De¤iflken konusunu
anlayamayan bir ö¤renci cebirde zorlanmakta ve cebiri ö¤renmek istememektedir. Yap›lan birçok araflt›rma
de¤iflkenlerin cebirde önemli bir yerinin olmas›na ra¤men ö¤rencilerin de¤iflkenleri anlamada
zorland›klar›n› ortaya koymufltur (Davidenko, 1997; English ve Warren, 1998; Küchemann,1978; Philipp,
1992; Macgregor ve Satcey,1997; Wagner,1983 ).

Eflitlik kavram› ö¤rencilerin cebirde yaflad›klar› di¤er bir problemdir. Çünkü eflittir iflareti aritmetik
ve cebirde farkl› anlamlarda kullan›lmaktad›r. Yap›lan birçok araflt›rmada çocuklar›n eflit iflaretini iliflkisel
bir sembol de¤il de eylem belirten bir sembol olarak gördüklerini ortaya koymufltur (Kiearan, 1992; Falkner,
Levi ve Carpenter, 1999; Yaman, Toluk ve Olkun, 2003). Bu araflt›rmalarda de¤iflik yafl grubundan
ö¤rencilerle yap›lm›fl ve her yafl düzeyinde çocuklar›n eflittir iflareti ile benzer kavram yan›lg›lar›na sahip
oldu¤u belirlenmifltir.

1.1. Kavram yan›lg›lar› 

Kavram yan›lg›lar›, ö¤renme sürecinde ö¤renmeyi etkileyici önemli etkenlerdir. Ö¤rencilerin incelenen
kavramlar› genel kabulün aksine farkl› biçimde anlamland›rmalar› kavram yan›lg›lar› konusunu gündeme
getirmektedir. Kavram yan›lg›lar› literatürde farkl› biçimlerde adland›r›lm›fllard›r. Bunlardan baz›lar›, hatal›
fikirler (Fisher, 1983),  olgunlaflmam›fl kavramlar (Hashweh, 1988), gerçe¤in öznel modelleri (Champagne,
Gunstone and Klopfer, 1985), anl›k ak›l yürütme (Viennot, 1979), yanl›fl uygulama (Elby, 2001) ve kavram
yan›lg›s›d›r (Griffiths ve Preston, 1992). Kavram yan›lg›s› ifadesi, ö¤rencilerin kendi öznel anlamalar› olarak ta
düflünülebilir. Bu çal›flmada bu anlam kavram yan›lg›s› için kullan›lm›flt›r. Çünkü oluflturmac› ö¤renme teorileri
bilginin öznelli¤ini vurgulamaktad›r (Brooks, Brooks, 1993).  Temel kabul, her bireyin ele al›nan kavramlara
kendi öznel anlamland›rmalar›n› katt›klar›d›r. Temel sorun, ö¤rencilerin öznel anlamland›rmalar›n›n kabul
edilmifl alan (burada matematiksel) bilgi ile uyumlu bir hale/forma nas›l getirilece¤idir.  

1.2.Cebir ve kavram yan›lg›lar›

Yap›lan birçok araflt›rma, ö¤rencilerin cebir kavramlar›n› (eflitlik, denklem, cebirsel ifadeler,
de¤iflkenler gibi) anlama ile ilgili güçlükleri ve kavram yan›lg›lar› oldu¤unu göstermektedir (Wagner, 1983;
English ve Halford, 1995; Kieran, 1992; Perso, 1992; MacGregor ve Stacey, 1993). Ülkemizde de cebir ve
cebir kavramlar› ile de¤iflik okul ve s›n›f düzeylerinde araflt›rmalar yap›lm›flt›r (Dede, 2004; Dede, Yal›n ve
Argün, 2002; Ersoy ve Erbafl, 2003; Baki ve Kartal, 1998). 
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De¤iflken kavram› ve eflittir kavramlar› cebirin temelini oluflturmalar›na ra¤men ders ifllenirken
kavramsal yön ihmal edilip sadece ifllemsel yön vurgulanmaktad›r. Ö¤rencilerden, ele al›nan konunun
ba¤lam›n› dikkate almadan de¤iflkenlerle bir tak›m ifllemleri yapmalar›n› beklemek bir tak›m sorunlara
neden olmaktad›r (Macgregor ve Satcey,1997; Wheatley, 1995).  

Aritmetikle cebir aras›ndaki yap›sal farkl›l›klar ö¤rencilerin cebirde zorlanmalar›na da neden
olmaktad›r. Dede ve di¤. (2002) cebir ö¤retiminde ö¤rencilerin zorlanmalar›n›n nedenlerini; de¤iflkenlerin
farkl› kullan›mlar›n› bilememe, de¤iflkenlerin genelleme yapmadaki rolünü bilememe, de¤iflkenleri
yorumlayamama, de¤iflkenlerle ifllem yapamama olarak ortaya koymufllard›r. Ö¤rencilerin cebirde
yaflad›klar› zorluklar›n bir di¤er nedeni ise aritmetikteki kurallar› iyi anlamamalar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Onlar›n aritmetik ifllemleri ile ilgili uygulamalar›ndaki kavram yan›lg›lar› cebirde baflar›l› olmalar›n›
engellemektedir.

Kieran’e göre (1992) ö¤rencilerin cebirde zorlanmalar›n›n en önemli sebebi, kullan›lan harfleri
anlayamamalar›d›r. Cebir ö¤retiminde öncelikle harflerin say›lar yerine konabilece¤i, farkl› ba¤lamlarda
farkl› anlamlara sahip olduklar› kazand›r›ld›ktan sonra bunlarla bir tak›m matematiksel ifllemler yapma
becerileri üzerinde durulur. Harflerin kullan›m› cebirde çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden 6, 7 ve 8.
s›n›f ö¤rencilerinin harflerin farkl› durumlardaki anlamlar›na yönelik bir anlay›fla sahip olmalar›
gerekmektedir. Küchemann’›n (1978) yapt›¤› araflt›rmalarda ö¤rencilerin harflerin farkl› kullan›mlar›n›
anlayamad›klar› için cebirde zorland›klar›n› ortaya koymufltur. Küchemann, Concept in Secondary
Mathematics and Science (CSMS) projesinin bir aya¤› olarak yapt›¤› çal›flmada 3000 ‹ngiliz lise ö¤rencisine
51 maddelik bir test uygulam›flt›r. Araflt›rman›n sonucunda çocuklar›n harfleri alg›lamalar› ile ilgili 6 farkl›
düflüncelerinin oldu¤unu belirlemifltir. Bunlar; 1) Harflerin say› de¤erleri vard›r,  2) matematikte harflerin
bir anlam› yoktur, 3) harfler somut nesnelerin k›salt›lmas›d›r,  4) harfler bilinmeyen say›lard›r ve bir tek
de¤eri vard›r, 5) harfler genellefltirilmifl say›lard›r ve 6) harfler de¤iflkenlerdir. 

Thelma Perso (1992), ö¤rencilerin cebir ile ilgili kavram yan›lg›lar›n› incelemifl ve kavram
yan›lg›lar›n› üç kategoride grupland›rm›flt›r: i) harflerin cebirdeki yerini anlama, ii) de¤iflkenleri kullanma
ve iii) denklem çözerken cebirsel kurallar› kullanma. Perso’ya (1992) göre bu grupland›rma flunlar›
içermektedir:

i) Harflerin cebirdeki yerini anlama:

1) Ö¤renciler harflerin matematikte bir anlam›n›n olmad›¤›n› düflünmektedirler. Bu yüzden de
cebiri sevmemektedirler.

2) Ö¤rencilere göre harfler alfabede oldu¤u gibi s›ralan›r. 

3) Harflerin alfabetik s›ralamada oldu¤u gibi say›sal konum belirttiklerini düflünmektedirler 

4) Ö¤renciler katsay›s› bir olan harflerin de¤erinin“1” e eflit oldu¤unu düflünmektedirler. 

5) Her harfin sadece bir de¤erinin oldu¤una inanmaktad›rlar. Bir soruda b = 4 ise di¤er bütün
sorularda da b = 4 kabul edilmektedir. Wheatley ö¤rencilerle yapt›¤› görüflmelerde ö¤renciler
“biz x’ in ne oldu¤unu buldu¤umuzda onun de¤erini yazal›m ki di¤er insanlar aramak zorunda
kalmas›n”  diye cevap vermifllerdir.

6) Ö¤renciler, harflerin sadece rakam olabilece¤ini düflünmektedirler. Yani ab gibi bir ifadeyi iki
basamakl› bir say› gibi düflünmektedirler. Onlara göre a ve b birer rakam olmal›d›r. Bu nedenle
ab=8 eflitli¤inin mümkün olmad›¤›n› düflünmektedirler.

7) Ö¤rencilere göre harfler nesneleri gösterir. 2m+3n gibi bir cebirsel ifadesi 2 muz ve 3 nar› temsil
etmektedir. 

8) Harfler  say›lar gibi davranmaz. Örne¤in, x + y + z = x + t + z eflitli¤inde “y” nin hiçbir zaman
“t” ye eflit olmamas› gibi. 
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ii) De¤iflkenleri Kullanma

9) Ö¤renciler “+” veya “-“ ile “=” iflaretlerinin daima sonuç ürettiklerine inanmaktad›rlar. Örne¤in,
2+a=2a.

10) Ö¤renciler ifllemlerin s›ras›n› dikkate almamaktad›rlar. Yapabileceklerini düflündükleri ifllemden
bafllamay› tercih etmektedirler.

11) Cebirsel olarak “=” iflareti bir eylem belirtmesine ra¤men ö¤renciler 2s+5 ya da 5-c ifllemlerinde
oldu¤u gibi cebirsel ifadeleri bir matematiksel ifllem yapma fleklinde yorumlamamaktad›rlar.

12) Matematikte her zaman soldan sa¤a do¤ru ifllem yap›ld›¤›n› düflünmektedirler.

13) Ö¤renciler cebirde parantezlerin önemini dikkate almamaktad›rlar. Örne¤in, 2(a+b) ifadesini
2a+b olarak yorumlayabilmektedir.

iii) Denklem Çözerken Cebirsel Kurallar› Kullanma

14) Ö¤renciler bir denklemin di¤er taraf›nda ters ifllem yapma yerine, ayn› ifllemi yapmay›
düflünmektedirler.

15) Say›lar›, de¤iflkenleri ve iflaretleri birbirinden ayr› düflünmektedirler.

16) Ç›karma iflleminin de¤iflme özelli¤ine sahip oldu¤unu düflünmektedirler.

17) Ters ifllemlerin gereksizli¤ine inanmaktad›rlar.

18) Harflerin soldan sa¤a efllefltiklerine inanmaktad›rlar.

19) Harflerin kelimeler için bir etiket olduklar›n› düflünmektedirler.

Bu kavram yan›lg›lar›na ek olarak Cates (2000), çocuklar›n de¤iflkenleri Romen rakamlar› gibi
düflündü¤ünü belirlemifltir. Örne¤in, “10h” ifadesini h den 10 önce gelen say› fleklinde düflünmektedirler.
Romen rakam›na göre “IV” ün anlam›, beflten bir önce gelen say› olmas› böyle düflünmelerine neden
olmufltur.

Stacey ve MacGregor (1997) cebirdeki kavram yan›lg›lar›n›n sebeplerini flöyle aç›klamaktad›rlar:

i) Ö¤rencilerin cebirsel sembolleri yorumlamalar› di¤er matematiksel deneyimleri üzerine infla
edilir. E¤er ö¤renciler yeterince aritmetiksel deneyimlere sahip olmazlar ise cebirde
zorlanacaklard›r.

ii) Cebirdeki harflerin kullan›m› ile harflerin di¤er kullan›mlar› ayn› de¤ildir.

iii) Cebirin kendine özgü bir yap›s› ve dili vard›r. Kendine özgü kurallar› vard›r. Cebirin dili günlük
hayattaki dilden farkl›d›r. Çocuklar bunu anlayamad›klar› için cebirde zorlanmaktad›r.

Ö¤rencilerin cebirin temeli olan harfleri nas›l kulland›klar› ve nas›l anlamland›rd›klar› olas› kavram
yan›lg›lar›n› gidermede önem kazanmaktad›r. Bu araflt›rman›n amac› i) ilkö¤retim 6-8. s›n›f ö¤rencilerinin
harfleri nas›l alg›lad›klar›n› ortaya koymak ve ii) böylece bu ö¤rencilerin ne türden kavram yan›lg›lar›na
sahip olduklar›n› belirlemektir. 

2. YÖNTEM

2.1. Örneklem

Araflt›rman›n örneklemini, Bolu il merkezinde bulunan 15 ilkö¤retim okulundan rasgele seçilen üç
ilkö¤retim okulunun 6, 7 ve 8. s›n›flar›ndan rasgele belirlenen 2’fler s›n›ftan toplam 280 ö¤renci
oluflturmaktad›r. Ö¤rencilerin 85 i 6.s›n›f, 75 i 7.s›n›f, 120 si 8.s›n›f ö¤rencisidir.
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2.2. Araflt›rma Problemi 

Bu çal›flman›n genel amac›, ilkö¤retim 6-8. s›n›f ö¤rencilerinin cebir ö¤renme alan›ndaki kavram
yan›lg›lar›n›n belirlenmesidir. Bu amaca ba¤l› olarak afla¤›daki araflt›rma sorular› incelenmifltir:

i) ‹lkö¤retim 6, 7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin cebirdeki harflerin anlam›na yönelik sahip olduklar›
kavram yan›lg›lar› nelerdir?

ii) ‹lkö¤retim 7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerini cebirdeki harfleri kullanmaya yönelik kavram yan›lg›lar›
nelerdir? ve 

iii) ‹lkö¤retim 8.s›n›f ö¤rencilerinin cebirsel denklemleri yorumlama ve çözmedeki kavram
yan›lg›lar› nelerdir?

2.3. Veri Toplama Araçlar›

Ö¤rencilerin cebirdeki kavram yan›lg›lar›n› belirlemek amac›yla 30 soruluk “Cebir Testi”
haz›rlanm›flt›r. Cebir testi ve sorular›n cevaplar› Ek A’da verilmifltir. Testteki bütün sorular çoktan seçmeli
olarak düzenlenmifltir. Test üç bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümdeki sorular, araflt›rman›n birinci
sorusuna, ikinci bölümdeki sorular araflt›rman›n ikinci sorusuna ve üçüncü bölümdeki sorular ise
araflt›rman›n üçüncü sorusuna yönelik kavram yan›lg›lar›n› ortaya ç›kar›c› sorulardan oluflmufltur. Testteki
sorular, Thelma Perso ‘nun (1992) haz›rlam›fl oldu¤u “ Diagnostic Test- Conceptions in Algebra” testindeki
sorular Türkçeye uyarland›ktan sonra alan ve dil uzmanlar›yla yap›lan görüflmelerden elde edilen öneriler
do¤rultusunda yeniden düzenlenmifltir. Testin güvenirli¤i bu örneklem üzerinde yap›lan analizlerle
belirlenmifltir. Testin alfa güvenirlik katsay›s› 0,74 olarak hesaplanm›flt›r. Bu sorularla Thelma Perso’ nun
ortaya koydu¤u 19 kavram yan›lg›s›n› belirlemek amaçlanm›flt›r. Her soru belli kavram yan›lg›lar›n› ortaya
ç›karmak için yöneltilmifltir. Baz› sorular birden fazla kavram yan›lg›s›n› ölçmektedir. 

Cebir testindeki ilk on soru 6. s›n›f ö¤rencilerine, ilk yirmi soru 7.s›n›flara ö¤rencilerine, testin tüm
sorular› ise 8.s›n›f ö¤rencilerine uygulanm›flt›r. Test matematik ders saatinde okul müdürü ve matematik
ö¤retmenlerinden izin al›narak uygulanm›flt›r. Sorular›n içerikleri dikkate al›narak 6.s›n›f ö¤rencilerine 20
dakika, 7.s›n›f ö¤rencilerine 30 dakika, 8.s›n›f ö¤rencilerine ise 45 dakika süre verilmifltir. Veriler SPSS 10.0
yaz›l›m› yard›m›yla analiz edilerek sonuçlar tablolara dönüfltürülmüfltür.

3. BULGULAR

Perso’ nun  (1992) harflerin de¤iflik problem durumlar›ndaki anlamlar›na yönelik ö¤rencilerin sahip
olduklar› kavram yan›lg›lar›n› belirlemeye yönelik gelifltirdi¤i kavram yan›lg› listesindeki 1–8. kavram
yan›lg›lar›, bu kavram yan›lg›lar›n›n cebir testindeki hangi sorularda geçti¤i ve bunlar› seçen ö¤rencilerin
yüzdeleri Tablo 1 de verilmifltir. Cebir Testindeki ilk on soru bütün s›n›flardaki (6–7–8) ö¤rencilere yönelik
oldu¤u için üç s›n›ftaki ö¤rencilerin kavram yan›lg›lar›n› seçme yüzdelere Tablo 1 de yer verilmifltir.

Tablo 1 incelendi¤inde her üç s›n›f seviyesindeki ö¤rencilerin yaklafl›k %46’s› “harflerin alfabetik
s›ralamada oldu¤u gibi say›sal konum belirtti¤i” biçiminde düflünmektedirler. Örne¤in, ö¤renciler “c” harfi
alfabede üçüncü harf oldu¤u için 3’e eflit oldu¤unu; “f” harfinin ise, yedinci harf oldu¤u için 7’ye eflit
oldu¤unu düflünmektedirler.

Ayr›ca ö¤rencilerin yaklafl›k %27’si harflerin sadece rakamlardan oluflmas› gerekti¤ini
düflünmektedirler. Yani ab gibi bir ifadeyi iki basamakl› bir say› gibi görmektedirler. Onlara göre a ve b birer
rakam olmal›d›r. Örne¤in, xy = 8 eflitli¤inin do¤ru olmad›¤›n› düflünmektedirler. Bu kavram yan›lg›s›na
sahip ö¤rencilerin oran› 6.s›n›ftan (%31,76) 8.s›n›fa do¤ru (%23,33) azalma e¤ilimindedir. Harflerin say›lar
gibi davrand›¤›n› düflünen ö¤rencilerin say›s› s›n›f ilerledikçe azalmaktad›r (%25,29’dan %6,66’ ya
inmifltir). Bunun aksine harflerin alfabedeki gibi s›raland›¤›n› düflünen ö¤rencilerin say›s› yaklafl›k %12’den
(6.s›n›f) %35’ ç›km›flt›r.
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7 ve 8. s›n›f ö¤rencileri harflerin farkl› anlamlar›n› inceledikten sonra harflerin kullan›m›na yönelik
yeni durumlarla karfl› karfl›ya kal›rlar. Bu deneyimler s›ras›nda, Cebir Testindeki 11.-18. sorularla
belirlenmeye çal›fl›lan kavram yan›lg›lar›na sahip olabilirler. Perso’nun harflerle matematiksel ifllemler
yaparken sahip olduklar› kavram yan›lg›lar›n› belirlemeye yönelik gelifltirdi¤i kavram yan›lg› listesindeki
9.-13. kavram yan›lg›lar›, bu kavram yan›lg›lar›n›n Cebir Testindeki hangi sorularda geçti¤i ve bunlar› seçen
ö¤rencilerin yüzdesi Tablo 2’ de verilmifltir. Cebir testindeki ilk yirmi soru 7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerine yönelik
oldu¤undan iki s›n›ftaki ö¤rencilerin kavram yan›lg›lar›n› seçme yüzdeleri Tablo 1 de yer verilmifltir.

Tablo 2 ye göre iki kavram yan›lg›s› öne ç›kmaktad›r. 7 ve 8. s›n›f ö¤rencilerinin yaklafl›k %54 ü
de¤iflkenleri kullan›rken ifllemlerin s›ras›n› dikkate almamaktad›rlar. Ö¤renciler yapabileceklerini
düflündükleri, kendilerine kolay gelen ifllemlerden bafllamaktad›rlar. ‹kinci belirgin kavram yan›lg›s› ise
(ö¤rencilerin yaklafl›k %38’i ) parantezlerin ifllemlerdeki önemini dikkate almamalar›d›r. ‹fllem s›ras›nda
soldan sa¤a do¤ru gidilmeli biçimindeki görüfle sahip ö¤rencilerin oran› 7 s›n›ftan (%17,33) 8.s›n›fa do¤ru
azalmaktad›r (%8,33).

Harflerin de¤iflik anlamlar›, bunlarla aritmetikteki say›lar gibi matematiksel ifllemleri yapma ve bunu
problem durumlar›na uygulayarak denklemleri kurma ve çözme cebirsel düflünmenin gelifliminin bir süreci
olarak görülebilir (Perso, 1992; Macgregor & Stacey, 1997). 8 s›n›ftaki bir ö¤rencinin harfleri problem
durumlar›na göre kullanarak matematiksel iliflkiler kurma ve çözme becerilerine sahip olmalar› beklenir. Bu
düzeydeki ö¤renciler Perso’un kavram yan›lg›lar› listesindeki 14.-19. kavram yan›lg›lar›na sahip
olabilmektedirler. 8.s›n›f ö¤rencilerinin sahip olduklar› kavram yan›lg›lar›, bu kavram yan›lg›lar›n›n Cebir

Tablo 1: Perso’un belirledi¤i 1.-8. kavram yan›lg›lar›, Cebir Testindeki ilgi sorular ve 6.,7. ve 8. s›n›flardaki yüzde da¤›l›mlar›

6. 

sınıf  

7.  

sınıf 

8. 

sınıf Kavram yanılgısı Hangi soruda geçti i
% % % 

1. Ö rencilere göre harflerin cebirde hiçbir 
anlamı yoktur. 

1-c, 2-a, 3-c, 7-c 19,41 17 16,04 

2. Ö rencilere göre harfler alfabedeki gibi 
sıralanır. 

6-b 11,76 10,66 35 

3. Harfler alfabetik sıralamada oldu u gibi 
sayısal konum belirtir. 

6-a,10-c 45,3 48 45 

4. Tek kalan harfler 1’e e ittir. 4-d, 5 c-d, 8-c, 9-c 24,41 23,33 9,5 
5. Her harfin sadece bir de eri vardır. 1-a, 3-a, 6-d 28,82 10 11,66 
6. Harfler sadece rakam olabilir. 4-b 31,76 24,66 23,33 

7. Harfler nesneleri gösterir. 1-d, 2-b, 5-d, 7-a, 9-d 11,52 14,4 8,55 

8. Harfler sayılar gibi davranmaz. 2-d, 8-b 25,29 18 6,66 

Tablo 2: Perso’nun belirdi¤i 9.-13. kavram yan›lg›lar›, Cebir Testindeki ilgili sorular ve 7. ve 8. s›n›flardaki yüzde da¤›l›mlar›

7. 

sınıf 

8. 

sınıf Kavram yanılgısı Hangi soruda geçti i

% % 
9. “+” ve “=” i aretleri daima sonuç üretir. 11-b, 12-a, 13-b, 14-

b, 15-a 
32,8 24,5 

10. lemlerin sırası önemli de ildir. 18-a 50,66 56,66 

11. “=” i areti sadece eylem belirtir. 11-b, 12-b, 13-b, 14-
b, 15-c 

17,86 14,66 

12. Matematikte her zaman soldan sa a do ru 
i lem yapılır. 

14-a 17,33 8,33 

13. Cebirde parantezler önemli de ildir. 17, 18-a 37,33 38,75 
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Testinde hangi soruda geçti¤i ve bu kavram yan›lg›lar›n› iflaretleyen ö¤rencilerin yüzdesi Tablo 3 te
verilmifltir. Bu bölümdeki sorular genellikle 8.s›n›fa yönelik oldu¤u için sadece bu s›n›f›n verileri
de¤erlendirilmifltir.

Tablo 3 e göre ç›kan kavram yan›lg›lar› Perso’nun kavram yan›lg› listesindeki 14.-19. kavram
yan›lg›lar›d›r. Ö¤rencilerin yaklafl›k %20’si bir denklemin di¤er taraf›nda da ayn› ifllemin yap›labilece¤ini,
%34’ü harflerin kelimeler için bir etiket oldu¤unu düflünmektedirler.

4. TARTIfiMA ve YORUMLAR

Araflt›rma verileri analiz edildi¤inde, ö¤rencilerin harfleri alg›lamada zorland›klar› ortaya ç›km›flt›r.
Burada s›n›flar aras›nda bir farkl›l›k görülmemektedir. Bu bulgu di¤er birçok çal›flma sonuçlar› ile
desteklenmektedir (Küchemann, 1981; Booth, 1984; Herscovics, 1989; Macgregor ve Stacey, 1997; Ersoy ve
Erbafl, 2000). Ö¤rencilerin, harflerin alfabetik s›ralamada oldu¤u gibi say›sal konum belirtti¤ini düflündüklerini
görülmektedir (Perso, 1992; MacGregor ve Stacey, 1994). Ö¤renciler, cebirde kullan›lan harflerin basamak
de¤erinin oldu¤una inanmakta ve harflerin rakamdan baflka bir de¤er alamayaca¤›n› düflünmektedirler. Yap›lan
di¤er çal›flmalar da çocuklar›n harflerin sadece rakamlardan olufltu¤unu düflündüklerini göstermektedir ( Perso,
1992; Stacey ve MacGregor, 1997). Bunun bir nedeni, bölünebilme kurallar› gelifltirilirken 3a veya 2xy gibi
ifadeler iki veya üç basamakl› say›lar olarak kullan›lmas›d›r. Bu da ö¤rencilerin, bu ifadelerin cebirde 3 a veya
2 x y gibi çarp›m fleklindeki kullan›m›n› do¤ru olarak alg›layamamalar›na neden olmaktad›r. Bunun bir di¤er
neden, s›n›f uygulamalar›nda ö¤retmenlerin, harflerin de¤erlerinin rakam ç›kt›¤› örnekleri ço¤unlukla
incelemeleri olabilir Ö¤rencilerde görülen di¤er bir kavram yan›lg›s› ise bu ö¤rencilerin harfleri kullan›rken
ifllemlerin s›ras›n› dikkate almamalar›d›r. Ö¤renciler, yapabileceklerini düflündükleri, kendilerine kolay gelen
ifllemlerden bafllamaktad›rlar. Örne¤in 2 + 3 x 4 iflleminin sonucunun hangi ifllemin önce yap›ld›¤›n›n
etkilemedi¤ini düflünmektedirler. Bu bulgular, yap›lan di¤er araflt›rmalarla da tutarl›l›k göstermektedir ( Tall,
1979). Cebirde ö¤rencilerin çekti¤i bir di¤er güçlük ise parantezli ifllemlerdir.  Ö¤renciler ifllem yaparken
parantezi göz ard› etti¤i için hata yapmaktad›rlar. Bunun bafll›ca nedenleri aras›nda çocuklar›n ifllem s›ras›n›
bilmemeleri olabilir. Bu bulgular Kieran’›n (1979) yapt›¤› araflt›rma bulgular› ile de tutarl›l›k göstermektedir.

Ö¤renciler harflerin kelimeler için bir etiket oldu¤unu düflünmektedirler. 2a+5c ifadesini ö¤renciler
genellikle 2 armut 5 ceviz olarak alg›lamaktad›r. Sonucu da 7 meyve olarak alg›lamakta ve sonucu 7ac (ac:
armut ceviz) olarak ifade etmektedir. Hâlbuki 2a+5c ifadesinde, 2 armut diye okurken asl›nda bunun 2 çarp›
armutlar›n say›s› oldu¤u, 5 ceviz diye okurken de bunun 5 çarp› cevizlerin say›s› vurgusu yap›lmal›d›r. Bu
da sonucun iki farkl› de¤iflkeni toplayarak bulanamayaca¤›n› görmelerine yard›mc› olabilir. Bu bulgu,
Macgregor ve Stacey’in (1997) araflt›rma bulgular› ile tutarl›l›k göstermektedir.

Tablo 3: Perso’un belirledi¤i 14.-19. kavram yan›lg›lar›, Cebir Testindeki ilgili sorular ve 8.s›n›ftaki yüzde da¤›l›mlar›

8. 

sınıf Kavram yanılgısı Hangi soruda geçti i 

% 

14. Bir denklemin di er tarafında da aynı i lem 
yapılır. 

20-b, 21-a, 22-c, 23-
a, 25-c, 26-c 

20,14 

15. Sayılar, de i kenler ve i aretler birbirinden 
farklıdır. 

24-c, 25-d, 26-c 10,83 

16. Çıkarma i leminin de i me özelli i vardır. 22-b, 24-d 10,46 

17. Ters i lemler gereksizdir. 20-b, 24-c 15,41 
18. Harfler soldan sa a do ru e le ir. 27-a, 29- b, 30-a 18,61 

19. Harfler kelimeler için birer etikettir.  27-b, 28-a, 29-d 33,61 
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5. SONUÇ ve ÖNER‹LER

Örneklemi oluflturan ö¤rencilerin cebirde harfleri anlamland›ramad›klar› görülmektedir. Ö¤renciler
cebirde harflerin ne anlama geldi¤ini anlayamad›klar› için harflerle ve de¤iflkenlerle ifllem yaparken
zorlanmaktad›rlar. Harflerin kullan›ld›¤› ortama göre farkl› anlamlar kazanabilecekleri somut/çevreden
örneklerle desteklenmelidir. Ö¤rencilerin sahip olduklar› zorluklar› belirlemek, cebirde harfleri nas›l
kulland›klar› ve nas›l anlamland›rd›klar› olas› kavram yan›lg›lar›n› gidermede önem kazanmaktad›r.
Cebirdeki harflerin farkl› kullan›mlar› ve bulundu¤u yap› içersinde farkl› anlamlar kazanmalar› ö¤rencilerin
harfleri anlamland›ramamas›na neden olmaktad›rlar. Bunun için ö¤retmenler matematiksel iliflkileri
harflerle ifade etmeli ve bu harflerle ifllemler yapmaya yönelik anlaml› problem durumlar›
tasarlanmal›d›rlar. Matematikte harflerin ço¤u, ö¤rencilere anlams›z geldi¤i unutulmamal›d›r. Ö¤retmenler,
ö¤rencilerin öncelikle bu testte belirlemeye çal›fl›lan kavram yan›lg›lar›ndan hangilerine sahip olduklar›n›
ortaya ç›kararak kabul edilen matematiksel do¤rulara ulaflmalara yard›mc› olacak biçimde etkinlikler
düzenlenmelidir.

Cebir, genellefltirilmifl aritmetik olarak düflünüldü¤ünde, bilinmeyenlerle say›lar gibi ifllem yapabilme
becerisine sahip olmay› gerektirmektedir. Somut gösterimlerle desteklenebilecek problem durumlar›
incelenerek genellemelere ulaflmalar›na yard›mc› olunmal›d›r. Böylece aritmetik ile cebirin iliflkisi
görmelerine yard›mc› olunabilir. Aritmetikte sahip olunan ifllem becerileri somut modeller yard›m›yla cebire
uyarlanacak flekilde iliflkilendirilmelidir. Örne¤in, terazi modeli,  terazinin her iki taraf›ndan ayn› miktarda
somut materyal (misket, küp gibi) ç›kar›ld›¤›nda dengenin bozulmayaca¤›n› göstermede kullan›larak,
eflitli¤in her iki taraf›ndan ayn› say›n›n ç›kar›lmas›n›n gerekçesinin ve sonuca etkisinin anlafl›lmas›nda
kullan›labilir. Bu modellere ek olarak somutlaflt›rma ve genellemede gerek bilgisayar yaz›l›mlar› gerekse
sembolik hesaplamalar yapabilen grafik-çizer hesap makinelerinden yararlanabilir. Örneklemdeki
ö¤rencilerin cebirsel ifadelerdeki bilinmeyenleri belirlemeye yönelik ifllemler yaparken ifllem s›ras› parantez
kullan›m› vb. kavram yan›lg›lar›na sahip oldu¤u görülmektedir. Mevcut teknolojiler cebirsel ifadeler
üzerinde farkl› ifllemler yapmay› mümkün k›lmaktad›rlar. Bunun da ö¤rencilerin bu yöndeki yan›lg›lar›n›
gidermeye yard›mc› olaca¤› düflünebilir (NRC, 2001).

Matematiksel düflünmenin gelifliminde, cebir ö¤renme alan› ve bu alan içindeki harflerin anlamlar›,
harflerle matematiksel ifllemler yapma ve bunu problem durumlar›na uyarlama önemli becerilerdir. Bu
araflt›rmayla ortaya konulan cebirdeki kavram yan›lg›lar›n›n fark›nda olarak uygun ö¤renme ortamlar›
tasarlamak, ö¤rencileri matematiksel düflünme becerilerini kazanmalar›na/gelifltirmelerine katk›
sa¤layabilir.
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EK A  

CEB R TEST  

AÇIKLAMA : Sevgili arkada lar a a ıda soruları dikkatlice okuyup size do ru gelen seçene i 
i aretleyiniz. Soruları bo  bırakmayınız. Süreniz 30 dakikadır. Katılımınızdan dolayı te ekkür 
ederim. 

1)  a + 5  ifadesinde “a” için ne 
söyleyebilirsiniz? 

a)     1  c)    Hiçbir anlamı yok  
b)    Bilinmeyen  d)    Hiçbiri 

 
2)   3c + 7c = ? i leminin sonucu nedir? 
    a)    10 ceviz c)    10c 
 b)    3c + 7c d)    100 
 
3)  6 + b = ? i leminin sonucu nedir? 

a)     7  c)    Hiçbir  anlamı yok 
 b)     6 + b d)    b 
 
4)  a + b+ c = a + z + c ifadesinin do rulu u 
hakkında  ne söyleyebilirsiniz? 

a)    Her zaman do ru c)     b = z 

 b)    Her zaman yanlı  d)     Hiçbiri 
5)  E er 3 ile p çarparsam sonuç ne olur? 

a)    3 x p   yada   3p c)    Sadece 3p 
 b)    Sadece    3 x p d)    Hiçbiri 
 
6)  a + b + c = ? ifadesinin sonucu nedir? 

 
a)    Üç sayı sırayla toplanmı   
b)    6 
c)    Neye e it oldu unu söylenemez. 

 d)    3 
 
7)  Hangisi daha büyüktür   3 x n   mi yoksa  n 
+ 3     mü ? 

 
a)   3 x n  c)    kisi birbirine e ittir

   
 b)   n + 3 d)    “ n” ye ba lı olarak 

de i ir. 

 
8)  E er   2xy  =  240   ve     x  = 4   ise   y =? 

 
a)    y = 30 c)    y = 1 

 b)    y = 0 d)    y =60 
 
9)     2m = 10 ise    m = ? 

a)   m = 8  c)   “m” harfi metreyi 
gösterir. 
 b)   m = 5  d)    Hiçbiri 
 
10 )  a = 7 , c = 9 ise b = ? 

a)    b = 6 c)    b = 8 
 b)    b = b d)    b = 11 
 
11)  E er  a + c = 7     ise    a + b + c = ? 
 a)    8  c)    7 + c 
 b)    12  d)    7 + b 

12)  6 + c = ? 
 a)    6c  c)    6 + c 
 b)    7   d)    Hiçbiri 
13)  6x + 2y + x = ? 
  
 a)    7x + 2y c)    8xy 
 b)    8x2y d)    6x2 + 2y 
 
14)     m + 4 ifadesine 3 eklersem sonuç ne olur? 
 a)    3m + 4  c)    m + 7 

 b)    7m  d)    Hiçbiri 
 
15)       6xy ifadesine 5 eklersem ne olur? 
 a)    11xy c)    30xy 
 b)    6xy + 5 d)    Hiçbiri 
 
16)  e + f = 29 ise e – 3 + f = ? 
 a)    33  c)    32 
 b)    26  d)    24 
 
17)  k = j + m ve k + j + m = 12 ise k =? 
 a)    k = 3 c)    221 
 b)    k = 6 d)    273 
 
18)  m = 5n + 1,  n de eri  2 artarsa  m de eri 
ne olur? 
 a)    m  = 7n +1 c)    m = 5n +11 
 b)    m = 53 d)    m = 10n + 1 
 
19)  
 Yandaki ekil bir 
karedir. Ç = 4a  ve  A = a2 ise a = ? 
 
 a)    a = 3  c)    a =  a 

b)   a = 4 d)    a = 9 
 
20 )  b + 5 = 4b     ise       b= ? 
 a)    b =  5/3 c)    b= 3/5 
 b)    b = 4b +5  d)    b = 0 
 
21)  x – 53 = 220     ise    x-54 = ?  
 
 a) 274  c) 221 
 b) 219  d) 273 
 
22)  m - 24 = 8         ise    m = ? 
 a) 3  c) 16 
 b) -16  d) 32 

 
23)  k – m + 4 = 16      ise   k – m = ? 
 a) 20  c) 12 

 b) 8  d) 16 
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24)    9 = 24 -5z    ise    z=? 
 a)  3  c) 9/19 
 b) -3  d) 10 
25)   12 – 2x = 4x + 3    ise    x=? 

 a)  x =
12

15
 c)  x =

6

9
  

b)       x =
16

15
 d)     x = 

7

10
 

 
26 )   z + 2 ( y – 3 )  = 9y – 8    ise    z = ? 
 
 a) z = 7y – 5  c) z = 11y + 14 
 b) z= 11y – 2  d) z = 7y – 2  
 
27)   Ceren kırtasiyeden tanesi 3 milyon olan 
kalemlerden ve tanesi 2 milyon olan defterlerden 
alıyor.  k : aldı ı kalemlerin sayısını; d : aldı ı 
defterlerin sayısını göstermektedir. Ceren kasaya 15 
milyon ödedi ine göre a a ıdakilerden hangisi 
do rudur? 

a) 3d + 2k = 15 milyon 
b) k + d = 15 milyon  
c) 3k+ 2d = 15 milyon 

 d) 6k+ d = 15 milyon 

28)  Ebru pazardan tanesi 2 milyon olan 
limonlardan ve tanesi 3 milyon olan karpuzlardan 
alıyor. a : aldı ı limonların sayısı ; b : aldı ı 
karpuzların sayısı ise 2a + 3b ne anlama gelir? 
 a) 2 tane limon ve 3 tane karpuz 
 b) 32 milyon    

c) 23 milyon 
 d) Limon  ve karpuza ödedi i para 

 
29)  Ahmetlerin çiftli inde tavuk ve horozları  
vardır. Tavukların sayısı horozların sayısının 5 
katıdır. T : tavukların sayısını ve H : horozları 
sayısını gösterdi ine göre a a ıdakilerden hangisi 
do rudur? 
 a) 5 = T + H c) T = 5H 

 b) 5T = H d) 5T x H 
30)  SORU : “Hangi sayının yarısının üç 
katından dört çıkartırsak on yedi eder?” Bu soruyu 
çözebilmek için yazılabilecek denklem 
a a ıdakilerden hangisidir? 

 a)
2

3
x + 4 = 17 c) 

3

2
x  + 4 =17 

 b) 
2

3
x – 4 = 17 d) Hiçbiri
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EXTENDED ABSTRACT (Uzun ‹ngilizce Özet)

Mathematic is the most important subject for school mathematics. Students are expected to develop mathematical

thinking with which they can bring their potential up and be productive members of the society they live in. Algebra as a

branch of mathematics is fundamental on the development of mathematical thinking. The construction of basic algebraic

concepts and the development of algebraic thinking are closely related to what kinds of experiences they had with algebra

learning strand during primary grades. Also, the misconceptions they formed need to be taken into the consideration.

Awareness of the students’ mathematical knowledge (correct/incorrect) and basing the instructional practices to students’ prior

knowledge will help teachers improve their teaching in algebra. The main goal of the research is to determine misconceptions

that students formed during primary grades, especially grades 6-8.

The sample of the study consists of 280 students from 15 primary schools in Bolu. The students are at grade 6-8. 85

of the students are in grade 6, 75 of them are in grade 7 and 120 of them are in grade 8. A multiple choice test called “Algebra

Test” is prepared to determine misconceptions of students in algebra. The questions in this test are the same questions that

Thelma Perso (1992) developed and called “Diagnostic Test- Conceptions in Algebra”. The questions are adapted to Turkish

and language specialists checked the translation and their advice is taken into consideration. The reliability of the test is

calculated for this sample. Alpha reliability of the test is calculated as 0.74. These questions are aimed to reveal 19

misconceptions that Thelma Perso proposed. Each question in the test is aimed to reveal certain misconceptions related to

algebraic concepts. Also, some questions are also developed to reveal more than one misconception. 

Based on the analysis of the data, students had variety of misconceptions on the role of letters in algebra. First of these

misconceptions is that the order of the letters in the alphabet is similar to the order of the numbers. For example, since the

letter “b” is the second letter in the alphabet, most of the students think that “b” has the value of 2. Second, students believe

that letters have only digit values and letters stand for. For example, “ab” can be interpreted as a two digit number. Since the

term “ab” is formed of letters, students think that the values of letters “a” and “b”  can take values among the numerals whereas

the term “ab” can be interpreted as the product of “a” and “b”. Third, students do not pay attention to the order of operations.

Therefore, they have difficulties when they compare their calculations with their peers. Fourth, they are not aware of the

importance of parentheses in algebra as in arithmetic. They disregard the parentheses while making calculations. The reason

might be that students did not correctly construct the concept of the orders of the operations. Last misconception found in this

study is that students think letters as labels for the words. For example, the term “5a” is interpreted only as five times the

numbers of apples. So the letter “a” stands only for the word “apple” whereas “a” can be used for any unknown in algebra. 

The findings of the study reveal that students did not conceptualize the role of the letters in algebra. Since they did

not construct variable concept properly, they misinterpreted the meanings of the letters and did not get the correct answers for

the given questions. Therefore, it is important to determine a) the difficulties that they have, b) the ways they interpret letters

and c) the ways they use the letters in their calculations. The different usages and interpretations of letters in algebra might be

the causes of the students’ difficulties. Students need to design activities in which students can explore different meanings of

letters in different contexts. In addition, teachers may provide concrete materials with which students can make

generalizations. The skills that are special to arithmetic can be adapted to algebra using real life problem situations and

concrete materials. This kind of approach might help student connect arithmetic and algebra. 

Algebraic reasoning is fundamental to the development of mathematical thinking. Meanings of letters, operations with

them and adaptation of the skills related to letters and operations to real life problem situations are key elements in the

development of algebraic reasoning. Awareness of the misconceptions that this research has put forward might give clues to

teachers and teacher education how to design activities that might help students overcome the difficulties on using letters in

algebra.


