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3 tane 3 kullanarak 
30 nasıl elde edilir? 

Haftalık ders programları için lütfen 
sınıfınıza ait bölümü tıklayınız.

 HAFTANIN ETKİNLİKLERİ

Matematik 
kelimesini 
duyduğunuz 
an sinirlenme, 

çalışmak istememe, 
çözsem bile kesin yanlış 
yaparım hissi, ben anlayamam 
düşüncesi yaşıyorsanız matematik 
kaygısı yaşıyorsunuz demektir ve 
emin olun yalnız değilsiniz. Çoğu 
kişi temel matematik gerektiren 
durumlarla yüzleştiği zaman çok fazla 
kaygı hisseder. Genellikle matematik 
kaygısı olan insanlar matematikte 
kötü olduklarına inanırlar ve bundan 
dolayı matematikten hoşlanmazlar. 
Bu duygular onları matematikle 
ilgilenmek zorunda oldukları 
durumlardan kaçınmaya yönlendirir.
Peki matematik kaygısı ilk ne 
zaman ve nasıl ortaya çıkar? Bilim 
insanları ve eğitimciler matematik 
kaygısının ilk olarak çocukların cebir 
gibi karmaşık konuları öğrenmeye 
başladıklarında ortaya çıktığını 
düşünmüşlerdir. Dolayısıyla ilkokul 
çağındaki bir öğrencide bu kaygının 
görünmemesi gerekecektir. Ancak 
son yapılan araştırmalar küçük 
çocukların da endişeli olduklarını 
göstermiştir. Araştırmada 1 ve 2. 
sınıftaki çocuklara “Matematik sınavı 

yapılırken ne hissediyorsunuz?” 
gibi sorular sorulmuş ve daha 
sonrasında matematik yeteneklerini 
ölçen bir sınava girmeleri istenmiştir. 
Araştırma sonucunda çocukların 
neredeyse yarısının matematikte 
gergin olduklarını ve gergin olan 
çocukların ise matematik sınavında 
kötü notlar aldıkları görülmüştür. 
Bu araştırma bize iki şeyi şeyi 
gösteriyor: birincisi matematik 
kaygısı küçük yaştaki çocuklarda 
da olabiliyor, ikincisi ise matematik 
kaygısı ile matematiksel yeteneklerin 
arasındaki kuvvetli bir ilişki var.
Matematik kaygısı yaşadığımızda 
beynimiz öğrenmemizi, akıl 
yürütmemizi, karşılaştırmamızı, 
sebep sonuç ilişkisi kurmamızı 
sağlayan işler bellek kaynaklarını 
kapar. Kapandığı için anlayamayız, 
çıkarımda bulunamayız ve bu yüzden 
daha fazla kaygı hissederiz ve bu bir 
kısır döngüye dönüşür.
Matematik kaygısıyla nasıl 
başa çıkabiliriz peki? Öncelikle 
“matematik zeki insan işidir” 
mitinden uzaklaşmalıyız ve kaygımızı 
kabul ederek işe başlamalıyız. 
Genellikle kaygının sebebi alt yapı 
eksiği olduğu için bu eksikleri 
gidermeye gayret etmek, matematik 
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Toplumun büyük 
çoğunluğu başarılı 
olmanın yolunu, 
çok çalışmadan 

geçtiğini düşünür. Oysa 
bütün mesele aslında 
sistemli ve yeterli çalışmaktır. Bu durum 
diğer derslerde olduğu gibi Türkçe 
dersi için de geçerli. Türkçe dersinden 
istenilen verimi almak sanıldığı kadar 
zor değildir. Ders çalışırken 
uygulayacağınız tekniklerle 
işimizi kolaylaştırabiliriz.
Sınav odaklı baktığımız 
zaman öğrenilen bilginin 
kalıcı olmadığını biliyoruz. 
Çalışırken bilgi edinme 
amacını benimsersek işimiz 
daha da kolaylaşır. Türkçe 
dersinin de hayatımızın her 
alanında karşımıza çıkan 
bir ders olduğu gerçeğini 
değiştiremeyiz. Öyleyse 
edindiğimiz bilgiler günlük 
yaşantımızda da işimize 
yarayacaktır.
Türkçe dersi genel olarak 
dil bilgisi ve anlam bilgisi 
şeklinde iki bölümden oluşur. Başarılı 
olmak istiyorsak bu iki bölüme de 
hâkim olmalıyız.
Sınav müfredatı ise okuduğumuzu 
anlam, yorumlama, analiz etme ve 
düşünme üzerine yoğunlaşır. Bizler 
de bu doğrultuda çalışmalarımızı 
sürdürmeliyiz.
Dil bilgisi korkulduğu kadar kurallar 
yığını değildir. Nasıl ki matematik 
dersinde bir konu diğerine bağlantılı 
ise dil bilgisi de öyledir. Konuları bir 
bütün olarak ele almalıyız. Örneğin 
fiiller konusunu bilmeden fiilimsileri 
öğrenmemiz zor olur. Birbirine 
zincir halkaları gibi bağlı oldukları 
için temel bilgileri sağladığımızda 

devamı kolaylıkla gelecektir. Başarısız 
olduğunuzda sakın pes etmeyin. 
Zamanla bilgiler size yardımcı olacaktır. 
Zorlandığınız konu üzerinde durup çok 
soru çözümleriyle bunun üstesinden 
geleceksiniz.
Dil bilgisini anlamanın diğer yolu ise 
gündelik hayattaki konuşmalarımıza 
yer vermektir. Kurduğunuz cümleleri 
dil bilgisi süzgecinden geçirdiğinizde 

pratik yapmış olursunuz.
Dil bilgisi başlarda sizi korkutabilir 
ama öğrendikçe cümle çözümlemeleri 
size keyif verecektir. Konu hâkimiyeti 
işinizi kolaylaştıracaktır.
Anlam bilgisini ise sözcükte anlam, 
cümlede anlam, paragrafta anlam gibi 
başlıklar altında toplanır. “Türkçe nasıl 
çalışılır?” sorusunun cevabında anlam 
bilgisi çok önemli bir yere sahiptir.
Anlam bilgisi soruları hızlı okumak, 
okuduğunu anlamak, anladığını 
yorumlamaktan geçer. Kitap okumak 
ise bu soruları çözmemizde büyük 
katkı sağlar. Dünya klasikleri, hikâye, 
roman, deneme gibi yazıların bol 

bol okunması faydalı olacaktır. Kitap 
okuma alışkanlığı olmayan, ya da 
sevmeyenler ise bir dergi, gazete, köşe 
yazısı gibi alternatiflere başvurabilir.
Sözcükte anlam soruları, genellikle 
kelime bilgisini ölçmeye yöneliktir. 
Anlamını bilmediğimiz kelimeleri 
sözlükten bakarak öğrenebiliriz. 
Böylece kelime haznemizi 
genişletebiliriz.

Cümlede anlam sorularında 
bizden, eş anlamlı, zıt 
anlamlı, neden- sonuç gibi 
pek çok ifadeleri bulmamız 
istenir. Bu soruları 
çözebilmemiz için cümlenin 
köküne inip iyice anlamak 
gerekir.
Paragrafta anlam soruları 
uzun olduğu için öğrenciyi 
korkutur. Ama uzun 
sorunun içinde gizli cevabı 
saklıdır. Birazcık dikkatle 
çözülebilir sorulardır. 
Paragraf sorularını 
çözerken kalem kullanmak 
işimizi kolaylaştıracaktır. 
Sözcüklerin cümlelerin 

anlamlarını belirleyerek yanlarına 
yazabiliriz. Önemli yerlerin altlarını 
çizerek sorunun çözümüne hızla 
ulaşabiliriz.
Kısacası Türkçe dersinde başarılı olmak 
istiyorsanız bol bol kitap okumalı ve 
test çözmelisiniz. Tabii kitap okumayı 
sınav yılına bırakmamalısınız. Yine 
de sınav yılındaysanız zamanınızı 
etkilemeyecek 
şekilde kitap okuma alışkanlığı elde 
etmeniz hem zihninizi temizler hem 
stresinizi alır hem de kafa dinlemenize 
olanak verir. Eğer sınav yılındaysanız 
test çözmeye ağırlık verebilirsiniz.

Aslı Namutlu
Türkçe Öğretmeni

TÜRKÇE DERSİ NASIL ÇALIŞILIR?

çalışmaktan vazgeçmemek gerekir. 
Çalışmak için zaman harcama, planlı 
sistemli bir şekilde pratik yapmak 
hem disipline eder hem de öğrenme 
eylemini yeterli zamana yaydığı için 
endişe oranı azalır. 
Bunun yanında nefes egzersizleri 

de kaygı durumunun azalmasına 
faydalı tekniklerden biridir. Ayrıca 
olumlu tutum geliştirmek için kişinin 
başarabildiği anları hatırlayarak 
kendini motive etmesi de faydalı 
olacaktır. Yani işin aslı, pes etmeden 
olumlu düşünceler ile sakince 

çalışmaya devam etmektir. Charles 
F.Kettering’in dediği gibi “Eğer fırtına 
çıkınca yolcular gemiyi terk etmiş 
olsalardı, kimse okyanusu geçemezdi.”

Şevin KAPLAN
Matematik Öğretmeni


