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GEN ÖZET 

Günümüzde e itim alan nda yap lan reform hareketleri teknolojik geli melerin nda 
e itim sisteminin bili im teknolojileriyle bütünle tirilmesini gündeme getirmektedir. Bu 
ba lamda ö rencilerin problem çözme, ileti im kurma, ak l yürütme ve ili kilendirme 
becerilerini geli tirmek ve onlar aktif, kat l mc özgüveni yüksek bireyler olarak yeti tirmek 
amaçlanmaktad r. Bili im teknolojilerinin e itim ortam nda kullan lmas yla ilgili çe itli 
uygulamalar mevcut olup bunlar matematik e itiminde de giderek artan bir ekilde 
kullan lmaktad r.  Bu çal man n amac ,  bir Dinamik Geometri Yaz l m (DGY) olan Cabri II 
Plus program n n geometri ö retimine nas l bir katk da bulunaca n ,  bunun yan nda 
ö rencilerin, geometrinin önemli uygulama alanlar ndan olan geometrik yer problemlerini 
anlama düzeyinde nas l bir etkiye sahip olaca gözlenecektir. 

Çal man n örneklemini nönü Üniversitesi lkö retim Matematik Ö retmenli i 4.s n fta 
okuyan 19 matematik ö retmen aday olu turmaktad r. Seçilen bu örnekleme 4 hafta süre ile 
toplam 12 saat Cabri II Plus Geometri program n n teknik özellikleri tan t ld ktan sonra 
geometrik yer ile ilgili 4 aç k uçlu sorudan olu an bir s nav yap ld . Bu s rada ara t rmac 
ö retmen yöntemi kullan larak ö renme ürünleri gözlemlenmeye çal ld . Ö retmen 
adaylar yla bu sorulardan olu an etkinlikler Cabri ortam nda çal ld . Bu çal mada, yap lan 
etkinlikler aras ndan sadece bir tanesi seçildi.  

Geometrik yer problemine örnek olarak Bir düzlemde verilen bir do ru parças n sabit 
bir  aç s yla gören noktalar n kümesi (geometrik yeri) nedir?

 

sorusu sorulmu tur.  
Ö rencilerin hiçbiri bu soruya tam olarak cevap verememi tir.  Ö rencilerden al nan cevaplar 
incelendi inde ö rencilerin teorik bilgiye sahip oldu u fakat bu bilgilerini ekle 
dönü türemedikleri ve bilginin genelle tirilmesi problemine sahip olduklar söylenebilir. 
Ö rencilerin etkinlikler üzerinde çal mas s rs nda s n f içi gözlemler yap larak ö renme 
ürünleriyle ilgili nitel veriler elde edilmi tir. Bulgular özelde Cari II Plus yaz l m n n genelde 
Dinamik Geometri Yaz l mlar n n ö rencilere ara t rma, muhakeme etme, varsay mda 
bulunma, deneme ve ili kilerin fark na varma gibi yüksek düzey zihinsel beceriler 
kazand rabilece ini göstermektedir.   


