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Problem çözme, Türkiye’de ve birçok ülkede ilkö retim ve ortaö retim düzeyindeki matematik
ö retiminin önemli amaçlarından biri olagelmi tir (Milli E itim Bakanlı ı (MEB), 2005; Verschaffel,
De Corte, & Vierstraete, 1999). Bu amacı belirlemedeki sebep sözel problemlerin, matematik ve
gerçek hayat arasındaki ili kiyi sa lamasıdır. Sözel problemlerin matematik e itimindeki önemi,
Verschaffel, Greer ve De Corte (2000) tarafından yazılmı olan “Sözel Problemlerin
Anlamlandırılması” olarak Türkçe adlandırılabilecek olan kitabı ele almayı faydalı kılmaktadır. Bu
çalı mada, bahsedilen kitap analiz edilmi tir.
Ele alınan kitap, okul matemati inde gerçek hayat bilgilerinin yetersiz kullanımını ve sözel
problemlerin çözümünde uluslararası boyutta kar ıla ılan güçlükleri, konu ile ilgili bilimsel
çalı malara dayanarak açıklamaktadır. Kitap boyunca okulların evrensel bilginin aktarıldı ı yerler
de il, ö rencilerin günlük aktiviteleri üzerinde durulan yerler olmaları gerekti i fikri ile hareket
edilmektedir.Yazarlar ilkö retim seviyesindeki sözel problemlere odaklanmı ve kitapta çalı malar
aritmetik sözel problemleri incelemi lerdir.
Sözel problemler genellikle kısa bir metin ile belirtilen ve çözümün problemdeki veriler kullanılarak
sayısal bir ifade olarak istendi i matematiksel bir durum olarak tanımlanırken; ele alınan kitap sözel
problemlerin varolan veya hayal edilebilecek anlamlı bir duruma hitap etmeleri gerekti i fikri üzerinde
durmaktadır. Kitabın yazarlarına ve birçok ara tırmacıya göre (Greer, 1993; Reed, 1999; Verschaffel,
De Corte ve Lasure, 1999) sözel problemlerde sadece matematiksel i lem yapmak de il, gerçek
hayattaki matematiksel durumları ele alabilmek gerekli ve önemlidir.
Üç ana parçaya bölünmü olan kitabın ilk parçasında dört bölüme yer verilmi tir. lk kısımda geçmi te
sözel problemler ile ilgili altı ülkede aynı problem kümesi kullanılarak yapılan kimi çalı maların
sonuçları verilerek okullardaki matematikte anlamlandırmanın eksikli ine ve geleneksel ö retim
anlayı ı kaynaklı olarak ö rencilerin problem çözümlerinin sabitle mi oldu una vurgu yapılmaktadır.
Yazarlar, literatüre dayanarak ö rencilerin sözel problemlerin gerçek dünyadan ayrı oldukları ve
çözümün verilen sayılar ve dört i lemden herhangi birkaçı kullanılarak bulunabilece i gibi yanılgılara
sahip olduklarını belirtmektedir. Kitapta bahsedilen ara tırmaların sonuçlarına göre sözel problemleri
çözen ö renciler yanlızca problem cümlesindeki anahtar kelimeyi ele alarak soruyu çözmekte, “az”
kelimesinin her zaman çıkartma ve “ekleme” kelimesinin her zaman toplama ifade etti i gibi her
zaman do ru olmayan fikirler benimsemektedirler. Ara tırmaların sonucunda ö rencilerin sözel
problemlerdeki gerçek durumu gözardı ederek cevap verme sebeplerinin, problemlerin tek cevabı
olması gerekti i ve “probleme cevap verilemez” gibi bir yanıtın ö retmen tarafından kabul
edilmeyece i gibi dü ünceler oldu u belirlenmi tir.Yapılmı olan çalı malarda sözel problemleri,
problemlerdeki gerçek artlar altında sormanın, çözümlerin gerçekçi olması üzerinde olumlu etkisinin
gözlemlendi i yazarlar tarafından vurgulanmaktadır.

ki bölümden olu an ikinci parçada konu ile ilgili teorik çerçeve verilmeye çalı ılmı tır. Geni bir
literatür sonucunda belirlenen ö rencilerin çe itli yanlı varsayımlarına yer verilmi tir. Kitaplarda
bulunan veya ö retmen tarafından sunulan her problemin anlamlı oldu u, her problemin yanlız bir
sayısal çözümünün olabilece i, çözümün tamsayı olması gerekti i, bir problemde fazla ya da eksik
bilgi bulunamayaca ı gibi yanılgıların ö renciler arasında oldukça yaygın oldu u belirtilmektedir.
Yapılan nitel ara tırmalara de inen yazarlar, ö rencilerin kesin bir cevap bulmak için problemde
verilenlerden farklı varsayımlar geli tirerek kendilerini kesin olan ve sayısal bir çözüm bulmaya
zorladıklarını belirtmi lerdir.
Ö rencilerde kar ıla ılan yanılgıların sebepleri ara tırılmı ve ara tırmacılara göre en büyük üç
etkenin ö retmen, de erlendirme yöntemi ve ders kitabı oldu u belirlenmi tir. Kitapta tüm dünyada
matematik e itimi konusunda devam eden farklıla manın, ö retmen ve ö rencilerin matematikte
gerçe e dayalı dü ünmeye yönlendirebilece i savunulmaktadır.
Ele alınmı olan kitabın üçüncü ve son parçasında üç bölüm yer almaktadır. Son kısımda gerçek
durumlar ile matematiksel yapılar arasındaki ili kiyi kurmada yardımcı olan modellemenin önemine
yer verilmi tir. Kitapta ele alınan ara tırmaların sonuçlarına göre ö renciler sözel problemlerin gerçek
hayat ile ilgili olmadı ını ve matematiksel yetenekleri sınamak amacıyla soruldu unu dü ünmektedir.
Ö rencilerin gerçek hayat ile ilgisi olmayan sözel problemleri çözmek istememeleri do al
kar ılanmaktadır. Son kısımda yazarlar matematik e itiminde sözel problemlerin rolünü tekrar
yapılandırmak için önerilerde bulunmu lardır. Sözel problemlerin matematiksel modelleme örnekleri
olarak tekrar gözden geçirilmesinin avantajları belirtilmi tir.
Kitabın ö retimde sözel problemlerin de i imine duyulan ihtiyaca yönelik olarak yazıldı ı
dü ünülmektedir. Kitap matematik e itimi ara tırmacılarına hitap etmekte fakat ö retmenler ve
ö retmen adayları için de oldukça faydalı nitelikte görülmektedir.
Yazarların her parçanın sonunda ilgili parçayı özetlemeleri, kitabın bütününde anlatılanların ve
konunun öneminin daha net olarak anla ılmasını sa lamaktadır. Ayrıca kitapta her bölüme ba larken
önceki bölümler kısaca özetlenmekte, yeni bölüm tanıtılarak ili kilendirilmekte ve her bölümde
belirtilen önemli fikirler vurgulanmaktadır.
Kitabın önemli bir di er güçlü yönü geçmi ara tırmalardan bahsederken yazarların fikirlerine,
literatürde konu ile ilgili eksikliklere de inilmesi ve ara tırmacılara gelecek çalı malarda yön
göstermesidir. Bir literatür taraması niteli ine sahip olan kitabı okuyan ö retmen veya ö retmen
adaylarının sözel problemlere bakı larının gerçek hayat durumlarını problemde içermeyi
destekleyecek yönde de i ece i ve gerçek hayat ile ilgili problemleri sınıf ortamında kullanacakları
öngörülmektedir. Kitabın Türkçe’ye çevirilmesi ve ara tırmacılar, ö retmenler ve ö retmen
adaylarının kullanımına sunulması yapılabilecek öneriler arasındadır.
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