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MATEMAT‹K Ö⁄RETMEN ADAYLARININ MATEMAT‹K Ö⁄RET‹M‹NDE
D‹LE ‹L‹ﬁK‹N GÖRÜﬁLER‹
OPINIONS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ABOUT LANGUAGE IN
MATHEMATICS TEACHING
Gaye Çal›ko¤lu BAL‹*

ÖZET: Bu çal›ﬂman›n amac›, matematik ö¤retmen adaylar›n›n matematik ö¤retiminde dile iliﬂkin görüﬂlerini belirlemektir. Matematik ö¤retmen adaylar› ile yar› yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂmeler yap›lm›ﬂt›r. Görüﬂmelerde matematik ö¤retiminde
dil konusunun çeﬂitli boyutlar› irdelenmiﬂtir. Bu çal›ﬂman›n
sonuçlar›na göre, matematik ö¤retiminde yazma ve okuma etkinliklerine yer verilmesi gereklili¤i ortaya konmuﬂtur.
Anahtar Sözcükler: matematik ö¤retimi ve dil, matematik ö¤retmen adaylar›

ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate
opinions of prospective mathematics teachers about language
in mathematics teaching. Semi-structured inteviews were conducted with prospective mathematics teachers. Various dimensions of language in mathematics teaching were analayzed
through the inteview. Results of this study shows that in mathematics teaching, reading and writing activities should be
applied.
Keywords: mathematics teaching and language, prospective mathematics teachers

1. G‹R‹ﬁ

Toplumlarda bireyler iletiﬂim kurabilmek için
dili kullan›r. Matematik bir dil olarak ele al›nd›¤›nda di¤er dillerden fark›, bilimsel düﬂünceleri
kolayl›kla ifade edebilme özelli¤ine sahip olmas›d›r. Bir bilimsel ifade de kelimelerin ve sembollerin tek bir anlam› olmas› gerekir ve bütün kullan›c›lar bu kelimeler ve sembollerden ayn› anlam› ç›karmal›d›rlar.
Matematik ö¤retimi ise sosyal bir süreçtir. Bu
süreçte iletiﬂimin rolü büyüktür. Matematik ö¤retiminde iletiﬂim yollar›n› Pirie (1998) alt› ana baﬂl›kta toplam›ﬂt›r. Bunlar günlük konuﬂma dili, ma–––––––––––––––––––––––––––––––––
* Dr. H.Ü. E¤itim Fakültesi ‹lkö¤retim Bölümü-Ankara

tematiksel sözel dil, sembolik dil, görsel sunum,
konuﬂulmayan fakat paylaﬂ›lan varsay›mlar, yar›
matematiksel dil. Bu iletiﬂimin bir boyutunu matematiksel dil oluﬂturmaktad›r.
Matematik ö¤retiminde dil faktörü çeﬂitli çal›ﬂma alanlar› ile iliﬂkilidir. Bu alanlar Ellerton
(1989)'un belirtti¤i gibi psikodilbilim (psycholinguistics), sosyo dilbilim (sociolinguistics) ve s›n›f
içi söylemlere (classroom discourse), oradan da
iki dille e¤itim yapan s›n›flara kadar uzanmaktad›r.
S›n›f ortam›nda matematiksel dilin kullan›m›
ile ilgili ilk çal›ﬂmalar Aiken taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›r. Aiken (1972) s›n›f içi söylemler konusuna
odaklanm›ﬂt›r. S›n›f içi söylemler, s›n›f içinde gerçekleﬂen dil al›ﬂveriﬂi ﬂeklinde özetlenebilir.
1970'lerde ve 1980'lerde matematik ö¤retiminde dil faktörü e¤itimciler ve araﬂt›rmac›lar
için farkl› anlamlar taﬂ›maktayd›. Austin ve Howson (1979) bu tart›ﬂmalara bir çerçeve çizmek istemiﬂler, çerçeveyi oluﬂturan ö¤elerin sosyoloji,
psikoloji ve antropoloji disiplinleri oldu¤unu söylemiﬂlerdir. Bir baﬂlang›ç noktas› olarak da ö¤retmenin ve ö¤rencilerin üç soruyu cevaplamalar›
gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir. Bunlar, ö¤retmen ve
ö¤renci
1. Ayn› dili paylaﬂ›yorlar m›?
2. Ayn› kültürü paylaﬂ›yorlar m›?
3. Ayn› mant›k ve ak›l yürütme (muhakeme)
sistemini paylaﬂ›yorlar m›?
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Ellerton’un oluﬂturdu¤u çerçevenin ard›ndan
Gawned (1990)'da ‘sosyo-psiko dilbilim model’
ﬂeklinde adland›rd›¤› bir çerçeve oluﬂturmuﬂtur.
Bu çerçevede gerçek dünya dili, s›n›f içindeki dil,
matematik dili ve matematikte anlam›n yap›land›r›lmas› ﬂeklinde genelden özele giden bir s›ra çizilmiﬂtir. Oluﬂan çerçevede s›n›f içinde konuﬂulan
dilin önemi vurgulanmaktad›r. Bu dilin oluﬂmas›n›n ö¤rencinin matemati¤i anlamas›nda önemli rol
oynad›¤› belirtilmiﬂtir.
Matematik ö¤retiminde dilin rolünü anlatmak
için yukar›da belirtilen ve çeﬂitli araﬂt›rmac›lar taraf›ndan oluﬂturulan çerçevelerin altyap›s›n› iletiﬂim ve kültür oluﬂturmaktad›r.
Matematik ö¤retiminde iletiﬂimin önemli bir
rol oynad›¤›n›n fark›na var›lmas› ile birlikte müfredat ve s›n›f içi etkinlikler tekrar gözden geçirilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda Amerikan Ulusal
Matematik Ö¤retmenleri Konseyi (National Council of Teachers of Mathematics-NCTM) taraf›ndan okul matemati¤inin standartlar›n› oluﬂturmak
için Amerika'da kurulmuﬂ olan komisyon, 1986'da
iletiﬂim ve ‘matematik ö¤retiminde dil’ konusunu
bir standart olarak belirlemiﬂler ve son ﬂeklini
1989'da yay›nlad›klar› raporda sunmuﬂlard›r. Bu
raporda, ö¤rencinin matematiksel konuﬂmay› ö¤renmesi matematik ö¤retiminin bir amac› olarak
belirtilmiﬂtir. Bu amaca uygun olarak ö¤rencinin
matematiksel dili yani matematiksel sözcük da¤arc›¤›n› kullanmas› beklenmektedir.
Matemati¤in özel bir sözcük da¤arc›¤› (mathematical register) vard›r. Bu da¤arc›kta günlük yaﬂamda kullan›lan sözcükler oldu¤u gibi matemati¤in uzmanl›k alan›na giren sözcükler de yer almaktad›r. Matematik ö¤retiminde, ö¤rencilerin ve ö¤retmenlerin bu matematiksel sözcük da¤arc›¤›n›
do¤ru bir ﬂekilde kullanabilmesi beklenmektedir.
Bu da¤arc›¤›n geliﬂmesinin önemi, iki ana baﬂl›kta
toplanabilir. Bunlardan biri sözcüklerin günlük yaﬂamdaki anlam› ile matematiksel anlamlar› aras›nda farkl›l›klar›n olmas›, di¤eri ise sözcüklerin kullan›ld›¤› içeri¤e göre farkl› anlamlar› olabilece¤i ve
matematiksel sözcüklerin yanl›ﬂ içerikle kullan›lmalar›n›n yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalara yol açabilece¤idir.
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Matematik ö¤retiminde dilin kullan›lmas›nda
s›n›f ortam›n› zenginleﬂtirmek için yap›lan etkinliklerin önemli bir yeri vard›r. Bu etkinlikler aras›nda okuma yazma etkinli¤i ve problem oluﬂturma yer almaktad›r.
Matematik ö¤retiminde, matematik ö¤retmenlerinin yazma ile ilgili etkinlikler yapmalar› ve
yazma ödevi vermeleri pek yayg›n de¤ildir. Böylelikle ö¤renciler de yazma ile matemati¤i pek
ba¤daﬂt›ramazlar. Bu konu ile ilgili olarak Liedtke
ve Sales'in (2001) Amerika'daki okullarda yedinci
s›n›fta okuyan 11 k›z 20 erkek ö¤renci ile yapt›klar› araﬂt›rmada matematik dersinde yazma konusu ile ilgili görüﬂleri sorulmuﬂ ve ö¤rencilerin baﬂlang›çta yazma iﬂini matematikle pek fazla ba¤daﬂt›ramad›klar› görülmüﬂtür. Daha sonra yap›lan
baz› yazma etkinlikleri ve ödevlerin ard›ndan bu
görüﬂlerinin de¤iﬂti¤i belirlenmiﬂtir.
Matematik ö¤retiminde dilin geliﬂimini sa¤layabilecek olan matematik kitaplar›n›n okunmas›
ve matematik ile ilgili okuma ödevlerinin verilmesidir. Orton ve Frobisher (1996) matematik kitaplar›n›n okunma s›kl›¤› ve okunabilirlili¤i ile ilgili
yapt›¤› araﬂt›rmada matematik kitaplar›n›n az
okundu¤unu ve okunabilirlili¤inin düﬂük oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Matematik ö¤retiminde matematiksel dilin
kullan›m› ve matematiksel sözcük da¤arc›¤›n›n
geliﬂtirilmesinde ve matematiksel düﬂüncenin organize edilip sunulmas›nda sözel problemlerin
oluﬂturulmas› önemli rol oynamaktad›r. Orton ve
Frobisher (1996)'da sözel problemlerin (word
problems) matematik dersinde kullan›lmas›ndaki
amac›n günlük hayattaki bir durumu uygulama
alan› olarak belirleyerek bir matematiksel probleme dönüﬂtürmek oldu¤u belirtilmiﬂtir. Böylece
matemati¤in yaln›zca okulda ö¤retilen bir ders olmad›¤›n› ayn› zamanda gerçek yaﬂamla iliﬂkilendirilebilece¤i gösterilmiﬂtir.
Bu çal›ﬂman›n amac› matematik ö¤retmen
adaylar›n›n matematik ö¤retiminde dilin kullan›m› konusundaki görüﬂlerinin belirlenmesidir. Matematik ö¤retmen adaylar›n›n, ö¤retim etkinlikleri
konusundaki görüﬂlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Matematik ö¤retiminde say›lar ve iﬂlemler
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d›ﬂ›nda ö¤retmen ve ö¤renci aras›ndaki etkileﬂimi
ve kullan›lan matematiksel dilin önemi aç›s›ndan
da görüﬂlerin al›nmas› matematik ö¤retimine yeni
bir bak›ﬂ aç›s› kazand›rmak aç›s›ndan önemlidir.
1.1.Araﬂt›rma Problemi
Matematik ö¤retmen adaylar›n›n matematik
ö¤retiminde dile iliﬂkin görüﬂleri nelerdir?
Bu araﬂt›rmada matematik ö¤retiminde dil konusu, matematik dersinde yaz›l› sözlü ve sembolik
dilin kullan›m› ve bu kullan›m› sa¤layacak etkinliklerin bütünü olarak ele al›nm›ﬂt›r.
2. YÖNTEM
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me yap›lm›ﬂt›r. Ö¤renciler rasgele seçilmiﬂtir ve
tüm grubun %25'i oluﬂturmaktad›r. Görüﬂme için
matematik ö¤retiminde dile iliﬂkin genel sorular
ve literatür taramas›ndan elde edilen bulgulara dayanarak matematik ö¤retiminde dilin öneminin
vurguland›¤› sorular haz›rlanm›ﬂt›r. Bu sorular›n
baz›lar›, matematik dersinde yazma ödevi verilmesi, matematik kitaplar›n›n okunmas›, sözel
problemlerin (word problems) oluﬂturulmas› ile ilgilidir. Görüﬂmeler ö¤retmen adaylar›ndan izin
al›narak teybe kaydedilmiﬂ ve ayn› zamanda verilen cevaplar not al›nm›ﬂt›r. Görüﬂme çözümlemeleri araﬂt›rmac› taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.

Bu araﬂt›rmada nitel araﬂt›rma yöntemi kullan›lm›ﬂt›r.

Matematik ö¤retmen adaylar› ile yap›lm›ﬂ yar›
yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂmeler sonucunda elde edilen
cevaplar soru baz›nda, tablolar halinde verilmektedir

Hacettepe Üniversitesinin ‹lkö¤retim Matematik Ö¤retimi ana bilim dal› dördüncü s›n›f›nda
okuyan 14 ö¤renci ile yar› yap›land›r›lm›ﬂ görüﬂ-

Tablo1’ de matematik ö¤retmen adaylar›na matematik ö¤retiminin dil konusundaki düﬂünceleri
sorulmuﬂtur. Benzer cevaplar bir araya getirilmiﬂtir.

Tablo 1. Birinci Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 1. Matematik ö¤retiminde dil deyince akl›n›za ne geliyor ?
Matematik ve dil, çok ilginç... Hiç daha önce düﬂünmemiﬂtim, ama çok önemli.
‹letiﬂim ve bir dersin anlat›m›...
Ö¤renci ile iletiﬂim...
Dersin anlaﬂ›l›r biçimde anlat›lmas›...
Ö¤rencilerin matemati¤i anlayamad›klar›...
Ö¤retmenlerin ö¤rencilerin seviyesine inememeleri...
Ö¤retmen bildi¤i halde anlatam›yor.
Ö¤renciler matematiksel ö¤eleri, sembolleri kullan›yor ama ifade edemiyor (ör. mutlak de¤er, say› do¤rusu).
Ö¤retmenler baz› kavramlar› anlat›rken fark›nda olmadan yanl›ﬂl›klar yap›yor, bu da kavram yan›lg›s›na neden olabiliyor
(ör. Çember-daire).
Ö¤rencilerin kendisini ifade edebilmesine olanak tan›nmas›...
Genellikle matemati¤in yaln›zca say›lardan oluﬂtu¤u ve burada dilin önemi olmad›¤› düﬂünülür.
Matematiksel terimlerin yerinde ve do¤ru kullan›lmas›...

3. BULGULAR VE YORUM
Tablo 1’den görülece¤i gibi matematik ö¤retiminde dil deyince matematik ö¤retmen adaylar›n›n odak noktas› iletiﬂim olmuﬂtur. Bu iletiﬂimi etkileyen faktörler, ö¤retmenlerin ö¤rencinin seviyesine inememeleri, ö¤retmenlerin dersi anlat›rken kavram yan›lg›s›na neden olabilecek hatalar
yapmalar› olarak gösterilmiﬂtir. Di¤er faktörler ise
ö¤rencilerin düﬂüncelerini ifade etmelerine olanak
verilmedi¤i, matematiksel sözcük da¤arc›¤›n› kul-

lanamad›klar› ﬂeklinde ifade edilmiﬂtir. Verilen cevaplar Pirie (1998)'nin belirtmiﬂ oldu¤u farkl› iletiﬂim yollar› ile ilintilidir. Bunlar günlük konuﬂma
dili, matematiksel sözel dil ve sembolik dildir.
Ö¤retmen adaylar› ö¤rencilerin matematiksel
ö¤eleri ve sembolleri kullanabildiklerini ama ifade edemediklerini belirtmiﬂlerdir.
Ö¤retmen adaylar›ndan ikisi matematik ile dili
ilk kez bir arada düﬂündüklerini belirtmiﬂler ve biraz düﬂündükten sonra konunun çok önemli oldu-
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¤unu söylemiﬂlerdir. Bir ö¤retmen aday› da genellikle matemati¤in say›lardan oluﬂtu¤unun düﬂünüldü¤ünü ama dilin de önemli oldu¤unu vurgulam›ﬂt›r. Bu konu NCTM'nin raporunda da belirtilen
bir husustur.

[

J. of
Ed.25

Ö¤retmen adaylar›na yöneltilen ikinci soru
matematik dersinde verilmeye çal›ﬂ›lan kavramlar›n ve konular›n anlaﬂ›labilirli¤i konusundaki görüﬂleri ile ilgilidir.Verilen benzer yan›tlar bir araya
getirilmiﬂ ve Tablo 2’de sunulmuﬂtur.

Tablo 2. ‹kinci Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 2. Matematik dersinde anlat›lan kavramlar›n ve konular›n tam olarak anlaﬂ›ld›¤›n› düﬂünüyor musunuz?
Hay›r. Anlatan kiﬂi dili iyi kullanam›yor olabilir.
Matematiksel terimlerin yerinde kullan›lmay›ﬂ› anlamay› zorlaﬂt›r›yor
Cümleler bir yerden baﬂl›yor sonra baﬂka bir yerde bitiyor, bu da dersin anlaﬂ›lmas›n› zorlaﬂt›r›yor.
Ben bildi¤im için ö¤renciler de anl›yorlar diye düﬂünüyorum, ama öyle olmuyor.
Hay›r. Kimi ö¤retmenler yaln›zca kendi anlat›yor kendi dinliyor olabilir.
Ö¤retmen ö¤rencilerin haz›r bulunuﬂluklar›n› hesaba katm›yor olabilir.
Bir sorudan bile her ö¤renci farkl› ﬂeyler anl›yor, problem cümlesi iyi ifade edilmiyor olabilir.
Ben düzgün cümleler kuram›yorum, nedeni de kitap okumuyor olmam olabilir.
Ö¤renciler niye beni anlam›yor diye kendime sormam gerekir.
Hay›r. Problemin çözümünü nas›l yapt›¤›n› sorard›m. Hatta her s›navda sorular›n çözümlerini nas›l yapt›¤›n› aç›klat›rd›m.

Matematik ö¤retmen adaylar› matematik dersinde verilen kavramlar›n ve konular›n tam olarak
anlaﬂ›lmad›¤› görüﬂündeler; bunun sebeplerini de
matematik dersinde dilin iyi kullan›lmad›¤›, ö¤retmenlerin ö¤rencinin seviyesine inemedikleri ve
ö¤rencilerin haz›r bulunuﬂlu¤unun belirlenmedi¤i
olarak belirtmiﬂlerdir. Bu sebeplerin temel kayna¤› olarak ö¤retmeni görmektedirler.
Matematik dersinde kavramlar›n ve konular›n
anlaﬂ›l›p anlaﬂ›lmad›¤› s›n›f içi diyaloglarla ortaya
ç›kart›labilir. Bu diyaloglar ö¤retmene ö¤rencinin
konuyu ve kavramlar› ne ölçüde anlad›¤›, kendisinin de ne ölçüde anlatabildi¤i konusunda dönüt

vermeleri aç›s›ndan belirleyici olacaklard›r. S›n›f
içi diyaloglara önem verilmesi matematiksel dilin
kullan›m›na da yard›mc› olacakt›r. Bunlar, ö¤rencilere matematiksel kavramlar ile ilgili düﬂüncelerini paylaﬂma f›rsat› verecektir ve böylece ö¤renciler bütün yeni matematiksel kavramlar› ve yeni
sözcükleri s›n›fta kullanabileceklerdir. Bu da matematik ö¤retiminde yeni düﬂüncelerin oluﬂmas›na olanak sa¤layacakt›r.
Tablo3’de ise ö¤retmen adaylar›na sorulan ilk
sorunun daha çok aç›lmas› ve irdelenmesi amac›
ile bu soru yöneltilmiﬂtir. Verilen ortak cevaplar
bir araya getirilmiﬂtir.

Tablo 3. Üçüncü Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 3. Genel olarak matematik ö¤retiminde dil ilgili neler söylemek istersin?
Fonksiyon ne demek diye soruldu¤unda bunu aç›klamak için oyunlarla anlatmal›y›z.
Her dersin sonunda kavram haritas› oluﬂturmaya çal›ﬂ›r›m.
Günlük hayatta kulland›¤›m›z kavramlar matematikte kullan›ld›¤›nda farkl› anlamalar oluﬂabiliyor. Örne¤in 'do¤al' ve
'Do¤al Say›lar': Burada 'do¤al olan ve do¤al olmayan say›lar m› var ?' denilebilir.
Eﬂ ve eﬂitin fark› üzerinde durulmas› gerekiyor; bu da kavram yan›lg›s›na yol açabiliyor.
Problemlerin çözümleriyle ilgili yorum ve tart›ﬂma yap›lm›yor.
Matematiksel terimleri ve sembolleri yazabilmeli ve kullanabilmeliyiz.
Dili düzgün kullanmal›, t›pk› Türkçe ö¤retmeni gibi...
Denklemler düzgün ifade edilmeli.
Ö¤rencilere sinüs ve kosinüsle ilgili öyküler yazd›r›lmal›.
Ö¤rencilere x = 3 diyor sonra x = 4 diyoruz; ö¤renci bunu anlamakta zorlan›yor.
Matematiksel terimler cümlenin içinde ne kadar çok kullan›l›rsa o kadar iyi olaca¤› düﬂünülüyor.
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Genel olarak matematik ö¤retiminde dil ile ilgili neler söylemek istersiniz biçiminde sorulan
soruya verilen cevaplar çok çeﬂitli olup matematik
ö¤retiminde dil faktörünün çeﬂitli boyutlar›na de¤inmektedir.
Verilen yan›tlar incelendi¤inde, matematikte
kullan›lan kavramlar›n ve terimlerin aç›klanmas›nda zorluklar›n oldu¤u ve bu zorluklar›n nas›l
giderilebilece¤i belirtilmiﬂtir. Belirtilen giderilme
yöntemleri 'kavram haritas›' oluﬂturmak ve konularla ilgili öykü yazmakt›r. Bu yöntemler matematiksel dilin kullan›lmas›nda etkin yöntemlerdir
(Liedtke ve Sales, 2001).
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Matematikte kulland›¤›m›z sembolik dil ile ilgili belirtilen zorluk, de¤iﬂken kavram› ve de¤iﬂkenler için kulland›¤›m›z semboller ile ilgilidir.
Burada söz konusu olan, matematik ö¤retmen
aday›n›n belirtti¤i gibi ‘x’ sembolünün kullan›lmas›nda oluﬂan zorluklard›r. Ö¤renciler bu sembolün x = 4 ve x = 3 gibi farkl› de¤erler almas›n›
anlamakta zorlan›yorlar. Bu da matematik ö¤retiminde kullan›lan sembolik dilin önemini vurgulamaktad›r.
Ö¤retmen adaylar›na sözel problemlerin oluﬂturulmas› ve bunun matematiksel dilin geliﬂimine katk›s› sorulmuﬂ verilen yan›tlar Tablo 4 de verilmiﬂtir.

Tablo 4. Dördüncü Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 4. Sözel problemlerin oluﬂturulmas›n›n matematiksel dilin kullan›lmas›na bir katk›s› var m›d›r? Varsa nas›l bir katk›s› olabilir?
'Vard›r' 10 kiﬂi
'Olabilir' 3 kiﬂi
Nas›l bir katk›s› olabilir?
'Günlük hayattan al›nan örneklerle oluﬂturulmuﬂ problemler daha anlaﬂ›l›r olur'
'Fikir zinciri oluﬂturmas›'
'Matematiksel terimlerin kullan›m›n› sa¤lar'
'Düﬂüncelerin organize edilmesine yarar'

"Sözel problemlerin oluﬂturulmas›n›n matematiksel dilin kullan›lmas›na bir katk›s› var m›d›r?" sorusuna kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u
"vard›r" cevab›n› vermiﬂler,

yaln›zca bir kiﬂi

"yoktur" demiﬂtir. "Nas›l bir katk›s› olabilir?" sorusuna verilen cevaplar ise, matematiksel düﬂüncelerin organize edilmesi, matematiksel terimlerin
kullan›lmas› ve günlük hayattan al›nan problemlerin daha anlaﬂ›l›r olmas› biçiminde olmuﬂtur.

'Yoktur' 1 kiﬂi

Orton ve Frobisher (1996)'›n da belirtti¤i gibi
sözel problemlerin matematik e¤itiminde kullan›lmas› ö¤rencinin matematiksel dili etkin bir ﬂekilde kullanmas›na olanak tan›yacakt›r.
Tablo 5 ‘te ve Toblo 6’da matematik ö¤retiminde yazma ve okuma n›n önemi konusunda sorulan sorulara verilen cevaplar sunulmuﬂtur.
Bu soru ile matematik ö¤retiminde yazman›n
önemi ve yazma ödevi verilmesi konusunda mate-

Tablo 5. Beﬂinci Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 5. Matematik ö¤retiminde yazman›n önemi var m›d›r? Var ise matematik ö¤retiminde yazma ödevi verilir mi?
Verilirse ne tür ödevler ve etkinlikler olabilir?
'Yazma önemlidir' 11 kiﬂi

'O kadar da önemli de¤il' 3 kiﬂi
Matematik ö¤retiminde yazma ödevi verilir mi?

'Verilir'

11 kiﬂi

'Matematikte yazma ödevi verilmez' 3 kiﬂi
Verilirse ne tür ödevler ve etkinlikler olabilir?

'K›sa hikayeler yazma'
'Konularla ilgili öykü yazma'
'Verilen bir sonuca uygun problem yazma'
'Matematikçilerin hayatlar›yla ilgili araﬂt›rma'
'Say›lar ile ilgili araﬂt›rma ödevi'
'Matematiksel kavramlar› ve sembollerin aç›klanmas›'
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matik ö¤retmen adaylar›n›n görüﬂlerinin neler oldu¤u ortaya konmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya
kat›lan matematik ö¤retmen adaylar›n›n ço¤unlu¤u matematik ö¤retiminde yazman›n önemli oldu¤unu belirtmiﬂ ve "yazma ödevi verilebilir" demiﬂlerdir.
Matematik ö¤retmen adaylar›n›n yazma ile ilgili etkinliklerin öneminin fark›nda olmalar› onlar›n s›n›fta bu tür etkilikleri uygulamalar›n› sa¤layabilir.
"Ne tür yazma ödevi ve etkinlikleri olabilir?"
ﬂeklindeki soruya verilen cevaplar matematik kav-
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ramlar› ile ilgili öykü yazma, problem oluﬂturma ve
araﬂt›rma etkinlikleri ﬂeklindedir. Liedtke ve Sales'in (2001) yaz›s›nda ö¤rencilerin, ak›l yürütme
süreçlerini ka¤›da yans›tmalar› önemli bir yazma etkinli¤i olarak belirtilmiﬂtir. Bu tip etkinlikler ö¤rencilerin problem çözme becerilerini de geliﬂtirmek
aç›s›ndan önemlidir. Ayn› yaz›da, matematiksel öykülerin oluﬂturulmas›n›n önemli bir yazma etkinli¤i
olarak kullan›labilece¤i belirtilmiﬂ ve öykü yazman›n matematiksel dili geliﬂtirece¤i vurgulanm›ﬂt›r.
"Matematik ö¤retiminde okuma ödevi verilir
mi?" sorusuna 9 kiﬂi "verilebilir", 2 kiﬂi "verilemez" cevab›n› vermiﬂ ve 3 kiﬂi ise matematik ö¤-

Tablo 6. Alt›nc› Soruya Verilen Yan›tlar
Soru 6. Matematik ö¤retiminde okuma ödevi verilir mi ? Matematik kitab› okunur mu? Okunan kitaplar matematik
ö¤retimi aç›s›ndan hangi amaca hizmet eder?
'Verilebilir' 9 kiﬂi

Verilmez' 2 kiﬂi

'Hiç akl›ma gelmedi' 3 kiﬂi

Matematik kitab› okunur mu?
Ders Kitaplar›
'Okunabilir' 4 kiﬂi

Di¤er Matematik Kitaplar›
'Okunmaz' 10 kiﬂi

'Ders kitaplar›n› pek kullanm›yoruz'
'ﬁu anda kullan›lan ders kitaplar›
monoton'
'Kitab›na göre de¤iﬂir'

'Okunabilir' 10 kiﬂi

'Okunmaz' 4 kiﬂi

'Say› ﬁeytan›' ve 'Öldürücü Matematik
gibi kitaplar okunmal›'
'Matematik tarihi ve matematikçilerin
hayat› ile ilgili kitaplar'

Okunan kitaplar matematik ö¤retimi aç›s›ndan hangi amaca hizmet eder?
Ders Kitaplar›

Di¤er Matematik Kitaplar›

'Yaln›zca al›ﬂt›rma yapmak için baﬂvurulur'
'Konuyu önceden okumak için'

'Matemati¤e yönelik korkuyu azaltmak için'
'E¤lenerek ö¤renmeyi sa¤lamak'
'Matemati¤i sevdirir'

retiminde okuma ödevi verilmesinin hiç ak›llar›na
gelmedi¤ini söylemiﬂlerdir. "Matematik kitab›
okunur mu?" sorusuna verilen cevaplar iki baﬂl›kta toplanm›ﬂt›r, bunlar matematik ders kitab› ve di¤er matematik kitaplar›d›r. "Matematik ders kitab›
okunur" diyen 4 kiﬂi, "okunmaz" diyen 10 kiﬂidir.
Görüﬂme yap›lan matematik ö¤retmen adaylar›n›n
ço¤unlu¤u matematik ders kitaplar›n›n okunmayaca¤› görüﬂündedirler. Benzer olarak Orton ve
Frobisher (1996) de yapt›klar› çal›ﬂmada, matemati¤in, di¤er derslerden farkl› olarak, ders kitaplar›n›n en az okundu¤u ve okunabilirli¤inin düﬂük
oldu¤u bir ders olarak belirlemiﬂlerdir.

Ö¤renciler matematik kitaplar›n› okuyabilmeli
ve matematiksel terimleri ve sembolleri anlayabilmelidir. Bu da ders kitaplar›n›n okunmas›n› ve ö¤retmenlerin de bu konuda ö¤rencilerini teﬂvik etmelerini gerektirir. Ayr›ca matematik ders kitaplar›ndaki kavramlar›n ve sembollerin okunabilirli¤i ölçülmelidir. Bunun yan›nda, yaz›l› materyallerdeki sembol ve kavramlar›n ö¤rencilerin okuma düzeyine uygun olup olmad›¤› da ayr›ca de¤erlendirilmelidir.
"Okunan kitaplar matematik ö¤retimi aç›s›ndan hangi amaca hizmet eder?" sorusuna verilen
cevaplar, ö¤retimin tek materyali ders kitaplar›y-
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d›. Günümüze kadar ulaﬂan matematik ö¤retimi
aç›s›ndan ders kitab›n›n amac›n›n yaln›zca al›ﬂt›rma sorular›n›n çözülmesi ve konunun önceden
okunmas› oldu¤unu ortaya koymuﬂtur. Bu görüﬂler literatürle de paralellik göstermektedir. Örne¤in, Orton ve Frobisher (1996) ö¤rencilerin, matematik kitaplar›n› problem çözmek ve sorular› cevaplamak için kulland›klar›n›, çok nadiren de onlara, bir konuyu ö¤renmek için baﬂvurduklar›n›
belirtmiﬂlerdir.
Geçmiﬂte en eski Çin matematik ders kitab›
''Chou-pei Suan-ching' diyaloglar içermekteydi.
Tarihe bak›ld›¤›nda matematik derslerinin temelini diyaloglar oluﬂturmaktayd› ve bu diyaloglar
Sokrates dönemine kadar uzanmaktad›r. Sokrates
ile ö¤rencileri aras›nda geçen diyaloglar iletiﬂimin
M.Ö. 5. yüzy›ldan beri matematik e¤itiminin bir
parças› oldu¤unu göstermektedir (Mendez, 2001).
Bu diyaloglar›n matematik kitaplar›nda yaz›lmas›
ö¤rencilerin bu tart›ﬂmalar› irdelemelerine, kat›lmalar›na, soru sormalar›na ve kendilerini do¤rulamalar›na olanak tan›maktayd›. Bu özelliklerin matematik ders kitaplar›n›n daha çok okunmas›n›
sa¤lad›¤› söylenebilir. Günümüzde de okullarda
okutulan matematik ders kitaplar›n›n incelenmesi
ve gerekli de¤iﬂikliklerin yap›lmas› ve okunabilirli¤inin artt›r›lmas› gereklidir.
4. SONUÇ
Matematik ö¤retmen adaylar›, yap›lan görüﬂmeler sonucunda öncelikle s›n›f içi iletiﬂimin önemi vurgulam›ﬂlard›r. Bununla birlikte matematik
derslerinde ö¤retilmeye çal›ﬂ›lan kavramlar›n ve
konular›n ö¤renciler taraf›ndan anlaﬂ›lamad›¤› görüﬂündedirler.
Ö¤retmen adaylar›, matematik ö¤retiminde
sözel problemlerin oluﬂturulmas› gere¤ini belirtmiﬂler ve bu tür etkinliklerin ö¤rencilerin düﬂüncelerini organize etmelerine ve matematiksel terimleri kullanmalar›na yard›mc› olaca¤›n› söylemiﬂlerdir.
Matematik ö¤retmen adaylar› ‘matematik ö¤retiminde yazma ve okuma ödevi verilebilir’ demiﬂlerdir. Bu da matematik dersinin yaln›zca
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problem çözülen ve sonucu ile ilgilenilen bir ders
olmaktan çok, s›n›f içi diyaloglar›n gerçekleﬂti¤i
bir ders olmas› gerekti¤ini göstermektedir.
Matematik ö¤retmenlerinin ve ö¤rencilerin
matematiksel dili do¤ru biçimde kullanabilmeleri
çok önemlidir. Matematik dilini kullan›rken dolayl› anlat›mlar ve mecazlar kullan›lmaz; aksine,
do¤rudan ve aç›k ifadeler kullan›l›r. Matematik
ö¤retiminde dilin kullan›m›n› ve geliﬂimini sa¤layacak etkinlikler konusunda bilgilenmek ve bunlar› s›n›f ortam›nda gerçekleﬂtirmek gerekmektedir. Bu etkinliklerden baz›lar› yazma ve okuma ile
ilgili olabilir. Bunun d›ﬂ›nda, problem oluﬂturma
ve çözüm yollar› üzerinde tart›ﬂma ﬂeklinde etkinlikler oluﬂturulabilir.
KAYNAKLAR
Aiken L.D. (1972) Language factors in learning mathematics. Review of Educational Research, 42, 359385.
Austin, J.L. ve Howson, A.G. (1979). Language and mathematical education. Educational Studies in Mathematics, 10, 161-197.
Ellerton. N.F.(1989). The interface between mathematics
and language. Australian Journal of Reading 12
(2) 92-102.
Gawned, S.(1990) An emerging model of the language of
mathematics’ in J. bickmore brand(ed). Language
in Mathematics. Australian Reading Ass. carlton.Vic.27-42.
Liedke, W.W. ve Sales, J. (2001). Writing tasks that succeed. Mathematics Teaching in the Middle School
(6), 350 -355.
Mendez, P.(2001). A history of mathematical dialogue in
textbooks and classrooms. Mathematics Teacher,
94, 3, 170-173.
National Council of teachers of mathematics (NCTM)
(1989). Curriculum and Evaluation Standards for
School Mathematics. NCTM, Reston, WA.
Orton, A. ve Frobisher, L. (1996), Insights into Teaching
Mathematics. Cassell. London.
Pirie, S.E.B. (1998). Crossing the gulf between thought
and symbol-language as stepping stones. Language and Communication in the Mathematics
Classroom. NCTM. Publication.

