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aİğha'İ .ladİıdaİı koıIarb üil t.ünei açld.fdhlİ, t di€Ğ igjİ ulqubrulan FpaLi' * nEtğrı.tjı a|amn r arBıdaki prcblrhÇİE

Iü* Eğiiim §ğeolnii ggFl y.Pgd E 6zt]liUeini, eğitlni. ilgili dğ6 bil]dılğlĞ ili9ıisi.i w ,ğknni; ditjmk ilgili oİraöğetjm .la.hdaki tün
fu kebni. ilı*jsini.gkjayabinr,
§,rf İlcğlri.i gaç.ld.$i!bİ., s.ıft ka.iğ.bi|Ğ.!ği ü. [,!6b,na E 6.1içn uygun noad E Yaıla§ı!ı-, hlı!.ğı
İtenetd dÜrü..yi fğlİt1 tiim ab.rıda hJİaEhİ.. ilğtğr€tik €ğibirryt ilgiİ lİm İ.frn, yij6tğrı, st.aEji, Eğtç ffi.'lE \Ğ
sDryllojilç Fa@brt idErĞi ıİdl€*İ!r!* kla.Eürl t g€İsiĞğıl,
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BALIXESİR ÜNiVERSİTESİ

Necatibey Eğitim Fakültesj
ı4atematik Oğretmenliği

Matemahk oğrctmenllği Doç.D. SUAT ]ŞILDAK

B]q,5ayar nstem]en üle ]q,l temelkavr.mlaİ oğrcnlLme, ve 5letlm 5ünemIer dktrfk!]lanım,.

pfoaramlama JYqU amai.n, .ğ t m ,azmlan. n (softıare)qdzden 9€ç l lmes, gnfta .ülq§.yarla ç lşıma9.

lİlEsoo Gq)z) lnfmıjd, İn cdnMiiiı T..h.obqY l. E ıJ.iın, ori!ın Fo. söooğ İıd Pr!çıirrE of T..dE D6,doFrlğlğ

ır. rn.v giao, Rıd İı.u: *6{'

M.t6.tiİ v. T.rel Biliml.r

sağİk Bllinbn

1 Teryi. E dğ5 iFiğlnln 6.t,m
2 lİlga5Ye 

'.ağEaolH 
h.İkın !ı9a w@

3 Eğiün retnh.B fullİım
4 Eğiüın uygularıda.n ıullanE
5 w.6r.d.n hlıanm
6 m, p.og.İian n b.fia,Ğ hb ğüEi

' 
üı4iırce.n,,,od p.DgrıMn hlla.aE

Miİ'@fi rcrd prog@nm klllaoll]E
M ll@n €İcd p@gr.mnn hthnımsl
Mikosoft Eİel pogramnm kull.niması
oĞEnm. nğneı haaibru
öğA,rE lE@ haa.h@

8
9
10

1t
12

13

D€Ein iİllĞnm. çıl.ğlen

9ıı io a4ıİı.
o1 eüiry.., İtğıtd E ıdalobİ lat/r..İüm .@l
Öo2 8ı9irar.fıntğicd€*.tddmmuyglbndamIoYrİ.
oo3 8l9i§.y..1Ğ lııffi nütğn dk &r§ [.lnldğıdhl,
Öo1 natğEöı dğğ.h ka...mır.B uY!,O bld9y&/htğir.t tt ğ.lı clii. Frn 6.fuij !.çğ,
ah5 D4iı i.FiğiP urld nl.t!ry6l9di*lt.

Po9

Pı2

P15

§E ılo Açjıl.m
oĞi'ğ,Etn @t Gğk dl.trrmlijü.in gğddidiği ffi bi|gl, *ğ * ğJfunl.n Fğnaş rğiknn §{hd. uyqu.rn Y. İoyatİ|i.; geĞtİ oğĞtffiİk düdj .rİjn öt l*i,ıde oycr.hır E
kllhjrd v. tanhid4ğlği ye.i EiıeĞ aktarabllir,

Eğatidıde dlgne ve değğlğtlmEİ€ iI9ii tğnd kamm, İj.teli v€ t€lnikleri üIeEk hJ.b6 uygon çDk çeş,di E etdn dgn€ ar.ç E gğtddi.i ılrın y!0 uy9!|ayablli., öğfiye doğr
gsb*jirinı(le hJfuEtiİl.

ilbİiyi k!.arak gseki da.lamahn, etılnliıdei € uyg(da@bn gerçekle*jEbilıl, ala.ndakl g€llş.ne]ü ijeu ğkip edğet bunlan y€.ıilğebili w g.|HİĞbiil.,
orcİ'ğdim nDğnatİ.ğtimiyb lgili h]ıİud ar.5tİn lan d.ğdldİĞtİlil, tö..hdİlil v€ tğrd uygub@hd yapp ldrn rİı.tİEi
onaöğEtm Dğnrtİ eğ'i'nire iı9ıİ sfudaa drİlllg.aşE E &ğ§,re a9İ da6k bıJ 9en|-. çdıs ü,Etetİ|@t b@nıği.i kulLDbliı

in lbrıtp d€ğğkidİltak,
P03 MaEdı*iı İoulanyli i|qiı t.nıel ı1196ğ", Elgrrnbrıİ v€ diğğ eğitm E dlGtim Eindolıenni y€terji w dın bir,.takl€ kulanabft,
m2 M.Em.üİ .ği!!ni .a.trİıd.ld tğ.d 9€ rmkri taıD .d.ğk d v. diğğ iiğEtİH ad.yı arkadaşıİıtb blnbn p.ylğ.ttle.ek diizetib yabaE blr dll ıüıan u|ir,

üiİEd yantğnldle aaİr Fpaba..

lü.&fdıin i&rci.İ ffi. : i.,
P6 s.ıf ynndrn.r gğ!ğles.!ğİl, ,rlb İr9lğabal@ü ü. F!d.d (iİrEk ı). u\,gun nıodd E yaıla§rnıan ı!ıanabİi
Po5 üatffiÜkel dğÜftelı ya9mın ğjm ahnlnda kuIhmbi|ir M.tematik <iaimiyl€ lqiai ğjm kawam, yt.ıtm, slEteji, ngkniL değe.]endift E

$$olojik, ldkok iİ temIlğ] içsdIe*jGek kullanağlir E gdi$i.ebili..

.
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Necatbey Eğitim Fakültesi
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İl3N1002

iiğHim jü.ü

lratftoı oğılrtE !ığ oğ.,Gğ, ıiE']{r o1,! DEvlR

8u d€6n amao dğrcnoEE g€lirm kuramlan re oğrenme k!Ğmlan üh eğitine uygubhöhn hakk.da g*İli obn biagive anlay§lan kazandlmakni

s@nbğlu,N, Gdirm oğı
A.ıa6] p.gm Yar..ra

Kuand.n uwubEYa. Anki.a: cıjnijlYaymoli( YğV.p.jl! 8, (2009) Eğitim Eiıdojğ (G.]i9m-

l
2

3

5
6
1

8
9
10

ı1
|2

ldt! öt Hğlü
Eğ'ün il Psİobİ iİd€, rdİa rİr4nb. E *tEd ı..flrl. Y&,tğnbi
c.§m Pcl.bjiiE eğ, Tğrtl (,frmb., Eful Eakndil İ.k

8lğ6d G.*nn
ol G.ğnr

Öğığİlt Piır@bjiae q.ş İğnd K rr!r, Ed*yğ F.ıteE, lİağ

abf.lrğıl€ &6m ıioö!€.lıolü E &']66d fa*tlkk

oot
o02
oo3
öo4
ö05

cdlşih E cüüdE i]e tll tenEl k f.mırı a9Idatabaii
G.|ıriĞ di..lğ! öks.lği E qeİ.jm lkdğini kifay.tİlİ.
G.llşh dijmmbi.i € öz.l||ı|edni açkbyJhnl.
0a%ıı§ç iılğım k!6mlann agtlay.bıii
Br§ei a{lffie hEdın bib&leri ıe h,/a.bv6ğt

k]lt İd E Enhl ddğled yğı Eıer. aİb6b|l .

Eğiünde ajlqi€ E d.ğdğnlfr€yı€ h tğüd k&rJn, yiht m E Ehadği bağt* b.nl- uYg6 ç!ı ç.şü.,! €dü alqn ...ç E Fddni h...brp u}€!bFtİı., ağajy. doon
!E ,büidııl bJ!@üIii

ı*M hJrİat 9ğ!İi phnbdıabn, €tİi.illdai v! uı€!a.nı.la. gğç.Jd.ijEöirİ, da;dakj g.aiı.]ği-r],dd bıri edğ*- hJtıh" tt ıib/tbli E ;t$,ülİ,,
otlrğğim n .En .e .ğatifiylĞ ]l9li MnEd ar.$.nıd.n d.ğğlğtliE*ilir, ğ...layabili. ı/€ t6nd uygulaDlamı Fpp soucan rİı.üir.
oİböğtnm rutğEtiı eğltfİı& rb roMlaE duyall, g€lşE E değHiE .9t daEk bo sğı]nıara çiizijm üıdeöı€..t b@iknd lıJllJıatİl.
Y.r.E, des.d, .İİ.1 y.66o, çoİ boİrÜ dÜiİft becğrğiİ İlaarıab.L; ç.ş!i 6ğğm tİiğirr uı€.laFöit ; ğüüi hdaıı& c§.brir E rrn b{ e.*Eii 6ğft,b,. .ıbaüİ.

i.ı<d.yip d.ğğldüĞtiİf.
|iatğnatiİ kğxJl yla igiı t ,ıd baügrnyar p..g.,nlanı E diğğ ctln E iÜğjm t İndol.ğid yet .li E eljan bil ,.loıd. ı!lrı.öit.
Matefrtı cği!'ni aladnak ğnd gdir.ekn t.İrp ed€ğbc€k E dlğer oğeteıı aaayı a*ıdaıbııvc b!.hn p.Yb§.bi|€Cek dozğytL y.baE bi diı hnai.b{ltr.
Y4ı bllqiIği .naa,?bilreı blr ciüh abbınıek sn tğnd @tğDtı bühjknni vldoz€ydc k @Fbali, E ka.şü.9ğğ. p.!dği&re p*!ırrrd cı]h E arqfr.i a bda ö.ğier ıitğn r ç.bli.Ed,E tğiln a.Jt r.r6öıii

itE llnh iİ*ğl add.Y.öor,
§.f yü.timi.i gğçe]d.scöir4 §dlb kaİ9l§.bilei' ü crlddnl aijznı.İ içjn ll,gun model E y.ld.şmhn hJıaoaöİi
lilatğ.atlc.l dürij(leyi rğ.m dln .hnhda klllİı.üıi ltlatğnadk .ğlti,niy'. ilglll tl]m ı.vr.n, yöntğn, s-at€li, tetİİlç dĞğeli.ndhn v€
s.§yoği{ Fıobİı ğn€aği içdı.$€,€r ba.Bbli v.g.fşi!ğı.,

P15

P13
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1 MBl{ı@r Eğibn€ Ghş

Ö,9ün ÖğEth

Mat@tjk oğ.rtnğıl.ği oğ,G6.. AliİÜREt

alanlndakj uyouhmalal ve

Mat matj* v. T€rel İİ|iml.r

ı
2

3

5

6

8

10

11

|2
13

l4

Esüm i|e algili ğnd İaw.m|al
ft!96m5nn ğ.dEı sa.m.§, Q|dmi. ğnd ı€lği
Eilitin billmhh t dlEd qdlgn
Tüİt Mlıl Eğiün sistgnhin ).daE E alzel*lği
Eiıim0 dğ6 biHdĞ ri*d§ ı,€ çğ,ği,

Eğitİnjn ryd tar.l6l, Eğüriı Psüoloiİ ğn |ğl,

alğEt tnlik trEc.ğli]. öıdİldği, İal*iF'd. Öğ,!fiı.n y.j*İffiin t İint
d{ı66 ydipft ala.hÖıi Uygddndar ,,t gdit ,.ğ.
Eğilİtr bainiı.t ı-a$.D }ğltğİı!.i.

P|2

P15

P13

ooo
ö!ı
d1]
ö13

Eğiümle ilgli igıd kafdnbn !çkhratİlf.
ÖğEğEillİ nı€sleğinin 62dtkb.i 4ıdardbiİ..
Eğiünıde ldla. an e5tma Yğnt mlğini kaüayabili.,
Türt MiÜl Eğitjm sğğnİm Fp€ v€ özdljklerln] ğlE biı.,
Eğ'tinin &.6, p9İolo,iIç cyai E lrü!ı9l t nldlenhi bn§ağlir.

klnliİd E ğ.ihi .leğğlği Fn Eiığ..kb.a.tü,
Eğnimde 6tft € d<ğlğıdimEyh il9iİ tğİEl bEm, yi'.ıttfi E teirİkleri bIğek üJnlaĞ uygun Pk erıüi E etth i,lqE.rrç E ge@sini h.dlayp uYqulayğtil., dğftie d€fusğibtdlrinde bulunabil]r

ilb*ly kuBrak qd€Idl planbmalan, etİ.lllden ıJ€ uyguhmab; g.4*k*jlebi[l; aüa;ndaı. !eüryne]€,i"i.ııı ıaıli'fr* o,nıa. y-ll.l,.o,ıi 
"c 

daçu,*ıi.,
ortaöğltin nırtlrrEtjı diün rt i|gili bi|irEd a6§a,ıiai.n değdl.nd-lbaar, tarIay.hlt € t rnd uy9daEb6l t,€Fp $udad in5tilii
o.EirğEin Etloat qtmlyle ilgi|i §.runb6 dJFnı, gdlrn. E d<iim.çk dank b0 snhr. çö.Jm iiret t |Eet b@nErini klllaEbilir,

qYlç1ğtr* |"9,a {T*", fir.ji v€ t kİklerini lü.i. E .üİi bü,€lüje kürl-Ebiİ., üta.hifi fı*ğ.dt ağ6Eilği.İn F€ldj,dğ öğİtğrığın mes}ğini r.p.öi.<.r y.raİ dnij *
i.elğ/ıp dden€ndiEball,
M.tdrrtjı kouEn a ilg,İ tğEl bilgstal p..g.ol İı t diğğ .ğibm f öğEth teİ,ı.üojağin, ytteni t di. ba. ,doldĞ kJbn.biİ..
|,latğnatjİ .ğün alarİdakt t.nrd gdişdleleri taııp €netiEcet E dığğ öğı.ğE ı adayı .*adğıaorra ı,,nı.n p"yı"ş"uı"""r aıi."yt" yaö.E bi d[i hJıaDülir,

ülhğd yö,ıtmlğl. .n liz y.oaöai.

Tü.İgitim sistğninin 96d yFn E a.41ğni, eürftü ı9a.İğğ hİniğh İ§ı!i.i E li.nğinı cIömb ilgü dta6ğĞğn .hınab funftG.ful.i ı*ijıİ ffi..
§nf *iEtfr,n 9.4eklĞ9r.tJ0l, 5n.fu ka§bşbikceği bll pEblffia çajmeİ içn lygun m6ael v. yaİarnla. İuala6Lilir,
Batğrı.ıiksd daii].lc€y! yğam tijn .h.İrh İll.Dlılir. itatEna!İ eğitimry+ ilgilitlh kafrm, yoiEn, rratEi, t *rİl(,
§q/objilç deohi\ tğE*n iFd|c$G€İ İıliBüli. E gdi@ila

Flİobjinin, sc1oloianan ve

A§Lı çi.,;_.

.
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Necatibey Eğitim Fakültesi
tlatematik oğretmenıiği

ı

Mol{1ı02

MatdEtjİ oğ,ttrne.ıl.ğ, koiDr. öDEN KoRUoĞlU

BU de6. am.o ö'ffider, knmeü€,, 
'o.ksiyo.hl, 

bağ,iğıır, d€nkliİ bağnobn, sr.bma b.ğlnolan konul.nnl.nali2 elnektl.

Önmelel Ö.emele, mantğlÖnerm.ler ceötriKümeler Küneler a.lel6i ğağıntlar oenklik bağlnblan stralama bağmtlan Fonksyonlar uyqulamalal

F.tarratiİ E 
'md 

lİ|in|ğ Eğiüm BiIifrlği

ı
2

3

5

6

8
9
ıo
11

12

sabdlk üılantk urgrıbtrdan

Kiirı.lğ
&r,.bd. irğtt

Büns1
Fo.tlğyo.tb.-l
Fonkğyonğ-2

oosl s.Yir, sdİj E !ülgJr ldtİ.5
T.Ey*İn hra ı,. irlEytb,tb -r!rdı

ön

öo1
602
oo3
00.1

006

sln ıt aqİ.ır!

hJt d E b.ıtı değğla Yğt Ğjağ. aırrü.
P10 Eaiğid. aİqE E değğlğ'dlnıE t ilgİ t€nd İ.km, yi',!tdn \€ El.ıiİEi üleĞİ b.İl-. uyg!. çor çğlt E eüin arEic a6ç E ge.dğl.ı tEğyP ryruhFlik, öğEnğ€ doğrugğib&lidnİb hJr.aban
P09 niİü'ı( lkıŞD ı,. €ltbğağh dğiiriğ{.t!ıa yği, ühi .. urgulrnaaam kalrar.bai.; rdtdİ* ç!ş!ğiİ t gtiiğtll .@rddı,i ıdtüğİld. ı9.İ güğrğn, uygıİy€tliİ,

jı*iyi k!.aĞk 9!r.ldl phnbDbn, .i*htİ!rl ıĞ Uygulanda g€ç]d€şd.!bili, ia;ndakj iFr9iEien-sü*l ta&; edğü-ölriüı tgıjh,.ö.i n;airİ.rİi, -

P15 ol6ağd ,EtğDü .ğthq/. llgia bıinEd .r.*nd.n d€ğğtif!ğlürl Ea,teı.abla € tErd ırırgllin |..n| rapa $udaa rrüatPı4 o6ğntm n EİEtjk 4ünire ilgi|i .orhıa dutanl, gdıiıne E dqiı*r1€ agk ohEk fu sğıİb6 çö2üm ülffi( b@rikn.i klllıİ.biıi
P13 Ya6E, €E$d, .kıo, Ftls|ğğ, çoı boylriJ düt vtt ğ.cilğirİ k!ıan&ilİ; ç.şı'ul öğ6trı. üidtıl uygttarğıi lröirlği ıü*,ıdG cş.ğlr E t)n b{ &dıdarİ aüftilğ€ .ic.r&llİ.@7 tÜğtEi&fit İtr, ğrğn, ğ..tsji E td(rt*l6n c.dl t Ğtrl h. şekE kıib.Ehı,, atağğim rıeid( ağ6E*ği,İ. gğ.ıd,ğğ (ür.oEn ,Ec.aha ,.p.üıt t yer.d s6aij Eyar btm b€clrllğinil .nd E giidij adiln b@ıLnni, mtğranı eğldmirb il9 ke6n$n doğ; E yğ.d.ı.€ İlİ;munl, 

'taağatm 

dr;ı;i h iödfunüıl"" E y.ıri ii.d€lğllıtdğlD deiblğdİtğ.lll.
Pl)3 aiğiı.ğk kdllrtvb aqiı tand bıgE F. p.!9@ğ- E dğğ.ğ.d6,.t dü!ğo Ğ*ndğlağiİ yğ..li c eirh ür,.tftĞ h]lar'.bir.
n2 İatd.ağİ cğtinl Jadd.h t nd g.Gnelği t*p .d.!ı€<et E dtğ6 aaılti,en adayı adcd§b.ryb bQhn p.Ylğabi[.c.İ düz€ı/de yab.nğ & dll haaDğül.

üırEd }ffi il& İ.pür.

R5 Tü*_qtm saidinn ga.l rd9ğı E ötğld.'ff, eğtjtr*ı aoiİ dğğ biİnlğiĞ iisini Ğ da,le,i.ai .ğnİnr ibiİ db6a,.tnn.bİnak dİn |dİn n; .ğ.rİd€ ldlobInh, $tdor,in Eft6Ğfu h ir*ishi addayüüıi
§nf Fn tmi.l 9.4e]deştİ!bi|lr, sİib kai!ığabilE ği ür pou.rna çoa€* ian uygun modd E y.ldğınhn kllan*lli
üerDtiksd dügİEyi ,ğ..m oün alannı.b klkEdt ıiatarııik diümiyle ilgiİ tüm k hm, ,n t ft, rr.i.li, Elqıa( dĞğğl.ndiElt E
syobJilç 6ğobliı tğEi.ri asd|.rdğe( İllaEbdt \,! gdisEblüiİ. /,ılı''i:i
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BALIXESİR ÜNiVERSiTESİ

Necatjbey Eğitim Fakültesi
İraternatik Öğretmenlaği

Tnrkoili-1

T+U

anhm t goEl.n b.hn rd. *dndcn oğr.üEr; bpiuİİ ihunde $.uD yap.ğlm. bĞĞBn, k.Dndim.tDr,

gE:ftğgi çalğ,Elan E orgüIamalan.

ı. lanrn Banq!€l!, İu.kç6,. G6mn,], A]i xa-.nraıoğb, Tij.t tİı T ihi,4. ooğan 
^l(gn, 

İü* 0iı ı,2,3,5.

ıa.tğ..tjı E Td.{ lİlınlğ

MüElr@ E,! n, Tü.t 0ü.2.
Mehret Kaplan, «lhi. @ Dil

Eğiüm lİ|imlği

s.ğhİ Biliml.n

1

2

3

5

6

6

9

t0

11

12

13

a, D.rjn a.E t §k ii, dlİn tannı v. ins.. hayaüıdİi yki B. kdlı§.E dıı i. f.. dala

A 0l. iizd*lği, a ohJnı. E 4|am Yrrntğİki, n&Iana ıFEtl.ri
A- İüı( düİ.ün dünya dalai arEİd.İl ydi, L.hçe, 9v. v€ ağE a@ndaİl 6İİla.? Türk dlldn lehçe,
şı9t ı/e .ğd.n, 8, .oad.| ı. irddği
d Tü* dİnh ta.ihi gdaini € ğdi bıd| ğlel & Ya.fi 

'qalanA- s6 tİlgl§ E Tij.İçğıi. s ğ.eliİen, B. xoÜjioi değ§en E değigie/.. u@nan
A Kiıılğ € eılğ, B. Y., b]d..i: 9r. Y.onna da/ ryı & d.n nad y.cİ? c f@ rdıaan:

^- 
sötü rürt i, B. R4r E hikay. Ü,lği, c 9jn!İ hıhnlm

,l" 9,. öü.ıtri, B. (bl hJ.']E tij.Üğ, c Öd4, p.oF heirtla, D. Yazi v. Gij.al tkdıada oI

I oimknh ğsElği ıĞ <ijmle tülğl, E. &ila.nıalık M€Ünk İıağo, 9grai]@. c Ya, içn Ön

A. qjdeii6hj dal yap.la.: paragr.f v. trEtj.. 6. het!€] Tü.ld: M.kalğEı.*jn c IEqü k6ıdan:
Gğıel *!9dlde E fu hatde r.ğYr@ı
A. A.lm B.lomİıdan sö-iıtğ, P! ld66d lüi.r| Dğtft 7 Fttrd-G.r.t xol. }.desğ/k9 c,
Parğraf ydlml; ,ar.96f tiİn€n Q &€llkltİi
ı,Tü çğın sğı E ığ: 06ln. ıla öaj t Kiş södğ, 6. ir66d rıjrti üı4ctütp, Ge, YaĞ, An,,
60nta?c 0a Yanlğbn (^i.ütı 6@!ri(İan).
A. Tü.kçğ n gijııcd ro.!.lan. B. söno anhm (Diaciyo.ıda .0(ıa.dileek.i!a öıdıl*r
A. Gğıd t id, & Biİİ.d Frü| c sö.ıj hm (oİ6i!oda dadat ğıkei ad öa{lİı. )

doı
ö02
00]
ö0.
öo5
Ö06
ü1
ö@
ö09
010
ö11
öı2
öı3
014
ö15

ı) DeE&ı .nü.ğıl E işlğ§ pbnn gdrü, di|in tıınn E iGan h.y&ııdat ygni İ.El, kğİşE E ra! dlli .Ğn<'.h faidİ tİt..
2} tİİı k!i. dil-bprJh E rt,l.kijliİ ü*ilğhi İffd; oh!rı. E.nbm yüıtğnbin bair.
3) TO.t diİnin yaF9.1 v. ygYljzln*k dil aaelen a6nd.kj yen.l, |.tıFrı\Ğ-.ğz aymlfl bilir; mıtabfra i9..!dği.i. l(,laiınnlanlal,
,t) İi]* üİ.*ı br*İ 9.İ9,i iç,fi,İle dit c€. gbi 9üü, r.a lol6a..n uıl,

' 
r0( (İıü s 6İjğini bal., hlt{,ü e olduğuru E d4irp dcğ'şğğı ı]ei.m, kafrl,

6) Tüıı dtlinh y4l.n ıĞ ç€]dm €ıjerid btlr, ,ji. tiinjnnn ğıdll{ğlnlö.E*ğt k&Er,
7) sözür& tilrt tlİ diı ffi v. t İij.ı). ğldt ğhi ö.n lajğb k !E.
8) söı üt€adğina bill, a4ı.p.ğJe hazıi.İianfi yö.t tıiğiniğügıi.i n6aI, bd, ıEEü gibt ıl6jı k!ftıac. tij.lği. öt lİİl€dnlkavd.
9) cünlaıin öğĞhid 

'n 
iijıİle ditdrt b{al, ti!6ğo E galİYo gabi b..ıfı.lt naidğ tı.ııİta ulgl gtüi oır, yaı !üazia.n ö.t ııazrrE n 9arü

10) p...qa' \Ğ ,ı6*l atrİİİlğİıi İa!rü, mğl* Ğ dĞ$ıl gta irl66d orİ. üİl.
11) söti]ıjği..nıafi babmndü ö.elıderini balr, dğgrE E f*r. dl,i irpvs.l liİlri bili., oü.lğİ hğyatlaki iLtjrm hüb.( a.nĞılğh 9ğ.ül.
12) oerin|d, .6auği € ra( dlİİı 5öı Etğı h&ıda ğ s.lıöi 6|i, ııbt n bodldoİlrrı ıi.İtğjre Er.
E) T0* dindn gildd so.unlaml h|lr, .üri E ojz.l 

'(üıİJiBM 
İl(.ğini liMar,

14) 8altEd yalbn tanr, enal E lriizel İo.1ı§na ö.n *lğİüi gahİ.
15) Ganel İ€tjimd€ y.pa.n tEbb.gai.İr, top&ıJı örınn.b kdg,m yaFDnın iİı.diıl€,i.i tİir.

Pl2

Pls

P13

odaöğEom DtğEtk öğiüĞdiğİütn Fdddğ tğnd hlqi, b.Gi € futİian çaina§ Ğq*nn ğ{.İ,a qglla.EYa k y.tİtk; q..ğl öğ€ğrığfl( oıİİl.tİ.1 bİ t*jrı.le o, y.uİ tbrİir,d E t nhi dqFl.ri tğ$ EjığE aIaa.Üİr.
Eğtmd. irüqne E d.ğ.nğdnıEYt ileıll tgrlel kaEm, yirtEd E Ğlğıiıt.l ük€İ bu.bE ülygun çok çqıü ve etldi irg* a6ç ı/e geEddjnl harayP uyguüayablİ. oğr.idye door
96ib*'i.Inı.le ğJıJnaüir,.

orğoğretim k!rumlamn 6IeY§i, yapg, 
.denetmiyle ve o.taoğletrm matem.tik plgramlanra ilgtli bllgi 9hlb olupı ğlaağetjm matğEhİ eğitihiyle

iü*M k!@ı Feldi c.naaDlan, .rİj.llıtği ,/€ uı/gılanaia; 9€4eİlc*j,ebir.; da;"dak iFlş,iİ.]e"'djı*ı tıoieoeiıt oı:nıan yoı.lĞüaıi rc
otİrğİlt n fi.Gnatjk ciıjmiYl ibin bİnel a6rğ@l6n değĞnğıdiEbillr, tasarhf.bilir E t md ırrguh@hmı r.ıp soılcİd lnat llr
or66ğctm @t ,natjk ditjmhı. llgih 9fuda6 duranl, adlşn. E değşn a9k dahk b0 hnh.. çij,iim aĞtehü@ı b@,i[İha ı!lEdHr..
la6tE, deii.d, afub, Yan9Üo, çoİ( boFtİ dasrlm bffiiğh kuğ,ı.blr4 çeid ağğ6. tiiierini urgd.yalrİtj ğ&İği h.linde cğaöai. vt brm
oğilme,ö4letft kuim, Yo'ıi.m, Jğat Jl E Etn|klğini da.,t ve a*ili hTeklde kuluEbll., o1aoğİetjm @tğnat k öğİetnğllğifon qeĞldidü, oğ!
Ya.l .nlağm becerlğnl, elİjli Ğ guçıJ etirn becılennl. @teii.lik eğ,tn,yle ,l9.1 k !6dan eoru t çıoae uü*uıi,, titıo6i*m ao.Li|
n@leyip de<|€rlğıdİEt ll..

Gxn100]

.



P02

,.eıdı kğlu|dtyb i9ia tğnd üı*şF. p.lgr,ılrrı ,,e dğ., ğün ,.t dğıdİn Eğıdojığtr yİn ,/e .ndn l, ,ddd. k İağr,
İağ.aüİ diümi abn5d.Id t md g.1bmdğl *p .d.ö{.d( ,r. diğ.r öğ.€ği.n .d.y adad.§ğıy'. htnılan pqiğ.uk d( daqd. y.ö.no bı. dil kıjbnağllf.
Yğİ rÜ5i .lr.y&a..* tr dİİn.hb*n€İ iü tğnd nıettÜ Ülgİğnİ V d@€,/d. ıaE Fb* v€ İad.*ğ roğğtrğ! p.İ.rğrd 6zijm \ı€ üfn ğa b.aİ a.Er.r Ütü!,* çi
b*mgd y{.r.mbh .iaı, y.o.öıl.

lü!üidı danrıdaİj koulada bıı tE rği a*İrr,i&, ffi iıİ uYgobDhn Fpahlı a d9ğnatk abrn atrEnaıi pıotadün . fud bı§ açgra Fıla9.iı çaınriğ dG.nİl.

ftt h.in lİldrıi add.yaüİl.
sıİf yi'.,.tnni 96rdde$.Etih, 9.ıE ıadaşöa€.€ü ür p.ütii oaıd lçh ı,ygl. İtoad ,. r.İlaş.!ılİ, ı(&natiıl.
MdnadlGd d$jij.ıceYi y€n.n dİn ala.(na küHlk ilat rn * dılniyi. llgd om İ2f.m, Yd.ğn, §Btğl, t ı.r,ı| d.ğğlğüıİ! c uYguaanıd..ı; hJıi.İ or&rra^ ühi, i.b.n,
.q,dorlç Eik Oft tğİ1.|€ri ıi.ltsığd( hlana* ,,t gdftbt,

f.,
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BAL!KESİR ÜNİVERSiTESİ

Necatib€y Eğitim Fakültesi
ltlatematik oğretmenliği

v.!..d Dil ı

öl9iin öğ@nm

r4atğtı.tı oğEtE*al (ıoğH G..nz Y^v§ Call(

J9.n9 v. Ö^ B.n, prc9ambnnd. l, ,rl.6 yijmİk Teml lrlglllzc. deE.

1.gilie başbng.ç *vay6ind€ tmd bĞc.rlle.l. (İonuyn., olom., y6ırl di.t oe) İiaınnlma§n. yijneıldlr,

I 0.6 Y.o§l
Mat.mJtiİve Temelaiıinler : LD Eğitim Bilimlen
Mlhendislik ailimle.i I Fen ailimleri
ılüh€ndislik T.gnml : saaIlk aılimlen
sGYalBilimler | 60 A]an Bilgasi ]0

H.lta (on! ön H.ı|rllİ Doıam.nla.
ı
2

3

5

6

8
9

10

ı1
12

1]

s.Yiabrğt ıĞ s.yldnafğ ü{...ı.lğ
s.r*bığl s.yğrıay.n ığiğ

Ga.ıiı lffir- x!9.* lf.ddği

sa.dadı ri.l.$nhE. Üdihİjı o.r!@ld

Günİü ltddek - &y4t s.El AıE
(dlitl QFiE '%a Kğİjıj'

8İjm Dğğı.ğırl l(4d cİni.lği
zanı.n oinıleddğl_ '&Esğtr._ ..!E .,*.n.
zduıİrk 'ı€v. td hLs

oo1
oo2
003

çğidl m.thlğl oklm ıĞ ffi nkirlğini .daE
(E.İyalogl-. uygr dıl hrb.E.aı l(.tlna E koı§İalardaıi ar. dilrün dği elE
Eöid/b hjta.l vi b6ğlı Fdg..lbda kğnpo.iıqü, yeıı.

P|2

pı3

]ıjıt_qıtn sı!ığlm gğd FF.ı E 6!an, cüün*l ta dğd !ömağte ald§ni E d6rğinl; .ğtnh ilgiı oĞijğĞd.n
'ai9.ftnh 

nddlk l<*bİr.ülır.
sl.ıf ttj.Elihini q.çn§:ti.etili., rnfta k şlğahik<eğ til pbblğni çii.ftr çn Lrgu. ,ıode] @ y.ıdğımlan kJı.naöiai..
Mate@liksel dÜrijm.ri yaramn tijm .bnİta iucaEhln. M.t.mahk €ğtjhly|e ilglİ tlm lofah, yanĞm, nEte]i, t knilçsyolojlL Fiıoloİk tenelkn iç3lesİErck kulhnahlr E gdlsireD,lk. -

ki]tlrd v. ğih| .,eğ€r!n Ytd .edi.Ğ .kbr&l|lr.
Eiriıd. ölqtt ',t d.ğdğrniğE a9ı tğr.' hdr , y..rğtt E E|6*|ğt hilerd( ğ.ıf. oygui pk ç.şğ E ğ,üı 6l9E f.a E geĞdğftı ı1.rıap 11glbFbir, iğtrğ/. doatqğib*lirirİte boİ.abJıİ.
Pdİoloj|İ &.şr rn dıbğİğan öğl6€ıİ*O.üd Y!ri. affii v. g\rgu|ındad, ktra!..6a|r; dıbğ|ı e*!ğİİ E ğ*ıani adar!,alah ,ğıbğliıle ilgİ gd.ğiğif uygo|aradı.

iı*jyi k!..lak gğeld c.nhİiila., etk'ılt ği E ılygı$haırü gğa.ttii,ttıı, ıaiı,ıoaı, iıeiışi,cıc.,-ı,*] tJd;'.dğdi hri." ,6iıq,!öa;,n;.add;,.oüağ,dm n rnd( .ğlinir. ilgil banEd ı-.*tahn d.ğğle..İ.ğlL, ğ9dala6lİ E t6el ılygub,ıdam t6Fp mue.n $.lİr.
ğ66ğndm matğrııjı .ğhjtrİylĞ ilgüı 3orun|ara ü]y..lı, 9el9i. !e d.ğiim .9k d.Et b0 ğulaa .,.ün üd.bl|@k becğilğ|.| İ!!.,ıabak
Ya'eo, d.*j.d..ıio, y.E&,§.ı bovııi, d(§ht b@rğrİ hJı.ıEbie; çeillöğ@ii. tİiğin ırygı*rFuh i*r4ı hdkı,e çibğtl E tijn bü @ığhiağğdlğ! aırr.!iİ.
ya.t bn b..ğığin|, .ddı ıĞ gis ıeürn b@üknn nrıtğ,adı .4tirıyıĞ ıgı ı.Edr dod,, ,Ğ ,"t",,e hri.e.ı, ,iü.ğiqtı,-e;İEİ ;;İİ;;;Ş;d il"dd.iheleı/io d.ğğlğıc€ğal .

M.ğh.dİ kd!|anyh hl|l terrı.l bihbayar ED9r hnd E dğğ dtm E dğ,aim t İndorıığini y.terll v. €*jn tİr 9€ıJıh baa.'.ur.
ılatğn !ı .ğ'titİ ğhd.Id Entd g.rşiElği *c ed.nae.* ,re dğğ 6ğĞtrnc, -.n arada6h.'y|. üJ.bi p.yl§aöi!Ğ.ü dü!ı/dĞ yü.lE ht ğ ha..ğ!all.

ülinEd yöirte,rldie an & yğ.üa..

Mat fulik dadndakj kollada ilqili t o.iEn açlklayabüli , teonIeİle lqili lrqlhmalan yapağlir ve matğnalk ah.nb 9n zafundakl yak]aşarak çöznmb ür.tebıai..
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BALıKESİR Üt{İvERsiTEsİ
Necabbey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

öadim İlirü

ooç.Di Wnljs EııRE
YILDIRIRDoç,ü, 5iBEL çltlx gJL^R

İk d.ğır*.nlifonkJiyon kivramh., iıa değişksli fo.k§yo.|a.da dif.r.nsiytlv. katt nt gral hebnı hcehm. E yorumbm. y.tjlrini kaandrnalc.

M. 8ab, ArEfE 2. İ!,6.ç .,. (1991). cabJıE c.İfo.nia; A 0itü6 of Pubiidlng conp.ny

tğitim Biaih|qi

s.ğİt lilimlĞri

1

2

3

5

5

8

9

l0
1ı
t2

Çd(d.ğilGiıfud}i ıtr, fo.rdtrı b.m,ndeğ.rkfutıai
Fo.ksıyo çidıtıri
ü,.l.ğirçii fuhİ,!.i.Eta ı.t laFıE E UEd.rİalİt
ııi d.{işkğıa lrkironırda ijıddilik ka@l
zİE lq.a
cİf.r&sirll ..tıa ırc r.ı.a.i6von

L.laa eıstİfırrı ddğt i, nİrÜdı eİst iı|tt ddğtn v€ üygdrr€ğl
ı.ırl eİsftrnıft d.ğdlği, mıd.k ek €ftJıi d.ğglği v€ ur!g.jal,.|ıl

hi kü iit 9aü.hn E9din l..
lki kadı i.t !r.te hadm h.sadandan

0o1
o02
öo3
oo{
oo5

Qt değictn bn&iyo.ılaü lanİt Ğ !rĞnİ*
Çoı ddbı.nii fo.ic.,t ıhnn ks.rİ nj.Eri.riıİ ıE*v.bjıre

eok dcğİdtt lb.*iyğıb.n nEİmm E mhıfirnla.ft İlab*E
lh E üa |..di int graı.ri ılğplaFğlm

P10

P12

P1]
N7

p03

ilRHT.lHffiH** FddJnEi Et€ t l9l, bğl a ğ,t],rlan çağdaş teülğin şğrna u],g!ia,Eya kolrdbn4 9ğ!İİ 6ğrd,rİğıllı(.düıü aİİ bi. öiçrİrd. oytEydğlİ E

ffi",HL;"ffİ'* 
rgf tğid ki!b, y(İGtı Ğ i.İi.de.i tİlğ€İ hf Ian u!g!n çoı çşıü t .dd! 6|9E a..ç E oe,!de*ıi harğyp u}!ıl|ayağli, öğğı.lye .k{fu

Psıkobljk da9E E r'!r(ğlğh i'{İ.ıiığıih.l] Y'ği. ö.bi E Wobnd.m| ıaEı,atiai.; ,ğtğ* Fiüğhi E *i9ğiıi a9ıhy.baiÇ EtıöğİId. i|9ü gü.!ğİri u],gday.öm..

i|i*ri hJr.ak gğEldi pbnbmalan, €nddHği E gygularıdan 9ğç{.5t,ıtiıı, aairııoaı, iıeqjııı,'ıa*i aioi'&* ı.m ı-,wıli, E g.İii.drr..
or.ijğra,m n .t n,tiı eğltİni/e ilqir bi|ünEel a..ştffialan d@ilirllr, ğ6.,laFüll. E tffid uygulamabn; FEp so.ıucan ıiabilii
oraöğtüjn İı.tğİ,rtjİ cirmrE i|gllt ğuıl-. durüaiı, gdiıttc 1€ d.ğşitı..çı olahk bU sddİ. ç*iın ,.t"oıj *"..ııo"l ıo,ıu.,otı.

yoı htn b@n|6ın,, Ğ* E aıııj iıctsıi EGıkn;i. nattfrtt eq,ti",* ;ıg,! a".;ii d"ft-İ" v.ŞŞı,G*un,, 
"iı""ofo. o""-""it ,ıgii, ;";;,;;#;;;J tadd".ıincdĞYp rieoğlğüdired|l.

'4arıajı 
koubnyla igili Enıd bigiraFl p.DgmEft E dlğ6 €itim t öğr€tm Hndoj enfu yeği E etİin ü, ş€k]d. hjlaıabinf,

M.tğEök ditjfri aladidakj t nd gdigneği taldc eda{k(eı E dğğ öğ6ğ ad.y! a*idabryıa hJ.ian para;bü!..r dottı/de yaham !n dll hratEtai
lil"Ytr""*nH E İff '.b'n'i 9n tğnd mtğEt* biıgj,.inı ii diı,,de kavr,Ftııi * ı,şı"9E, p,ou.,,ı.. po*,q.ı çöıijm E arğtftıaığ. bağı, ğ.tr.ğ ü,tr,r*k için

Matefutil .aaftndak ko.ıularla llgiIi t dikn aç,kaYah|nı teiaene ibüli uygoIamahn r.pah|n E ffitefiatjk.|anınm İ. uğmndakj
T0rı_q,ah s5tğ,İlo 9ği !.l@ t.*tğln,, .ğüffi ilgıüi diığ r-,rğ€ İş.ğİl E şdİnd; .ğöDb iloıl dE6a,rrİnfta.iğİn ird.gnl.q*by.ğlıl,

aE yla yakla96k çözümkr nEtehır.

9,ıf tğ!.n ni.i gğ(En rj.€tİi., ğtıb kari€*aheğl & liDdğna cğE* içh urğUn nıodd E Fİ§.nh. bran3öi|i..
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fufupğl, ,ai.di* t İij.ğd krdrEt döniBünağjni uygı!.Y.biım
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Necatibey Eğitim Fakültesi
!latematık oğretmenliğ j

6KN10o5 Abtiili nıdği V€ i.lobo Tnhi ll

örqon öğletim

ınkıl5plar, Türtiy.'de çok pa.tili hayat.9€çi5 d.nemel€n, ANya9aa., ızmİ liti9t
oefiokEt Pa.t] Doneml, 27 M.y6 ı960 tan 12 Eylll ı980 e TürkYe de üç §y.*t 9e

Atatij.k oönemi Eko.omi Polftikisl, Türk d§ poIidkası (192}193a), Atitiırt ılk len, ismet inönü Dön€mi,
12 Eylll ı9den günümü.. Tü.İrĞ de t siY.*t gelbnder, 1960 dan günohüt Tü.iie.in d§
Ye nün çiöda5lasmasına yrjnelik bekle.tiler

, EnEM şcHiNGıİAY

vatin ve toplum!.a karşl gfumhluklann. blı€n ülıerive mill€tnin bOIünme2

B€Nİd Lewis, tlodğn Tüftrye ni. Mustafa Kema|, N!fukj Niv&i Berİs,

sağl.k alliml.rl
:30 .a)
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^ad* 
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T!.t Ğ poİ*ag (ı92}r93a)

İ,av D€,.rl6*İE lıritag

., iğYğ 1960 ğl 12 Erilı 1900 € İrldF d. İ ryEt g.agıdği
u Eyu r!'80 .t n güİlliiı. İLlön & a iyet g.btl.k
1!ı60 .la. gğdıİit T!üF nh dş polİitğ
Tüidy. nh Fo9oaü ıüım, üİİ'.lı İit!,.ıt n dnıdğ, İİı. Yİalrd. İüİi . n.€üd.ınğn !iö.dı b.iğdğ
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|,tat natk dğİ.ğıı€naiği oğl,Gir. 
'.lEHMalcAN 
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G.ıgfE .ttj .dğı r.k6d€n Ğ gehim illdğhı ktr ratİİr.
G.a!*n .ııtmlğili E ö2.Jdğiİ ğtİrrabali
DalEn§g öğ6"t . hl6,nl.ıİ aqİqoÖÜl.
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s6endb,N. Gdirm oğı
A.ri6: Peqm Y.Y.dİ
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Da,rdnğo öğ.ğfE br.ntbm a9ld.yabiil,
8r!E€l ai|6nE hhnIafi üiilği r. @ı,6dİ.
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ıü.!6D0k oğİİürnar,ğ| Proa.Dr, Gnan ozğJi

B! de,5 §lenden daha çok d!ş!nme, seme E q6mey .h.dan§tİ.

G6metnnin tinhl, Yapd ve qğgeİ haY.tta kulanıhlAjğyon, Enmsa kavrani ieo@ln açlklinDag EldÜ ve euclade d6ı gffetrıl€r, Eudk, geneğisini. t€neliGiyonh. noİĞ, doğf ve
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H";ruffi 1;* 
* giı;ıj ..nıh b*ıĞnfo, Dtği.dı 

"ğd;ıy," 
,ırıi i;;,; ;;;-;';Ş;"iı...ür,, ,;",.dd,;;;i;; ü'Ş;-ıl;i"a ,fud.,

Jııtdnadı koua ria tgili t nüĞl bil9iE!6l p.!9- 1 n 
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BAL!KEsİR üı{İvERsiTEsi
Necatibey Eğitim Fakültesj
!1atemabk Öğretmenliği
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onmebr o.erııĞ]er m.nbğl Önffiebr.et .i (iimd€. Kün€i6 ailelei 6ağıntb, rrenklaı b.ğlnthn sEbma baantlad F@ksiyonh. lyguhmla.
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8AuKEsİR ÜNivERsiTEsi
Necatibey Eğitim Fakültesa
Matematik oğretmenliği
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BALIKESİR ÜNiVERSiTESİ

Necatib€y Eğitim Fakültesi
|4atematik oğretmenliği
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ı.tateEtjk oö.!ğlığııjği oıuğna. YlLDt2 KlRlMu

Öğrencileri Avrupa Dil Porğolyosuhda beIirtil€n B1 5€viYes]ne 9karab nek ve m6lek yaşamhnnda ve 9ıjnlrk havatta ]htiyaç dlya..khn Ingil.ceYi kazand@bi.neL
D.6in tç.nğ .

could you tel| me where the post offi.e is2 Passives past perfed tens., aftar/before Third Co.dinonal, coold/mEht have,.. Repoftei statements R*ision of teng
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BALIKESİR üııivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MBN1015 Açk ve uzaktan Öğrenme

Öğ]€nam Tü.ü De6in Dili oeEln Düayi DeEan staj Durumu De§in Türü

örgıin öğreüm Türkçe seçmeli

8ölalmO/Programl Ön Koşul Dersln Nmrdlnatörü DĞ6l vercn DeEin Yardlmolarl

ffi
AQk ve Uzaktan Öğrenmenin Temellerini kavrama
tıeEin içeılğl:

Matematik oğretmenliği

dünyadaki kitlff|a9k çevrimiç| de6leİ; kişidle$irilmiş öğrenme ortamlarl; açlk ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar Ve bunlann çözümü; öğreğnen açlk ve uzaktan eğitim uygulamalaİ; aqk
durumlarl

n(IssusinDistanceEducation).<BR>Gülbahar,Y.
Akademl Yaylnclllk: Ankara. . Tekinarslan, E., & Gürer, M.D. (2o18)<BR>Uzaktan Eğitim. Pegem Akademi Yaylnollk: Ankara.

Mühendislik Billmleri
İ.aühendaslik Ta9İtml
sosyal Bilimlef

Fen Billmle.i
sağlık Balimleİa
Alan Bil9isl

Hafta xonu

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

t2
13

|4

uaktan eğitim, temelleri ve tarihi

Uaktan eğitim sistema ve temel bile§enleri

03renme-öğretme kunmlan
Öğrenmeöğr€ğne kuEmlan

Aqk ve uzaktan eğitim kuramlarl

Agk ve Uzaktan Eğitim kunmlan

Agk ve Uaktan Öğrenme Kuramlan

Açlk ve uzaktan Öğrenme Kunmlarl

İkili gruplara konu ve okuma verme

Rapodann haz|rlanma§

Raporlann hazlrlanmasl

Raporların haırlanmasl

sln ı{o Açlklama

ö01
ö02
ö03
004
ö05
ö06
ö07
ö08
ö09

P03
P02

P01

P01

Po6

P08
P05

sı]a t{o Açıklıma

kültiırel ve tanhi değerled yeni n6illere aktarabilir,

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortaatğretim matffi,,|( 
"uj,ı.nı" 

iıgı, tİllmj araştımalan değğlendi.etilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalannl yaplp snudannl sunabilk,

P14 ortaiüreum matematik ditimiy|e ilgili$runlara duyarlı, gelişme ve değişime a9k olarak bu $runlara ÇözÜm üretebiltrek becef,lerini kullanabilir,

Agk ve tjzaktan eğitimin kuram$l temellerini açlklayaek,

Bağmgz öğrenme kuramlnl açlklayaGk

İletişim ve etkileşim kuramlnl açlklayaGk

oğretimin 9nayileşm6i kuramln a9klaya6lç
Yetişkin dğrenme kuEmlnl agklaya@k

Özgün okumalar yapaok ve raporlayarak, değerlendimelerde bulunack
Verilen ksuda okumalar yaparak, itretici amaçfu rapor hazlrlayaGk,

Hazlrlanan raporu akranlan ile paylaşacak,

ineleyip değerlendirebllir.
Matematik konularlyla ilgili temel bilga$yar programlarınl ve diğer eğitim ve üEtim teknolojilerini yete,li ve etkin bi, şekilde kullanabilir,

İ:Ei:[X§H",T:Xlfjffffi,|:İ#:,:lİff;'].HJ.iİ;" oİİ", Ö,"İ,"" 
"o"y 

ark;daşıanyıa bunlan paylaşabi|ecek düzeyde yaband bir dili kullanabilir,
_^L.^-ı^-^ _^}_6.n/6| .A-iim vA rrrdrm^la

hlim*l yöntemlerle analiz yapabillr.

Matemtik a|anlndaki konularıa ilgili teorileri açlklayabilir, teorilerle ilgili uygulamalan yapabilir ve matematik aıanınln 9n zamandaki problmlenn9rkll bak5

Türk Eğitim sisteminin genel yap§n| ve özelliklerini, eğitimin ilgili diğer bilımlerle ilişkisini ve işlevlerini; eğitimle ilgili ortaoğretim alanlndaki

felsfenin ilişkisini açklayabilir.

sınıt yonetimıni geriekleştirebilir, §nıfta karşla§abaltr€ğa bir problemi çtimek için uy,un model ve yaklaşımlan kullanabilir,

tıatematiıeıau!ıircyi yaşamın tiim alanında kuııanaoilır. Matematik eğitimiyle ilgalitüm kavram, yöntem,5kateji, teknik,

sosyolojilç psikolojlk temelleri içs€lleştirerek kullanabilir ve geli$irebilir,

feIsefi/,.

:

Diğer Epodan değedendirerek geribildirim $ğ|ayaGk,

Dökümanlar

rlrıcatitıey Eği'



Yadyll Çal|şmalan sayısl xatk|

Ara 9nav O o/o40

rc$ slnav 0 %0

Ödev 0 o^0

Devam 0 %0

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu gnau 0 %60

Toplam o/ol(Xt

Etldnlik saYH sürği Toplam İl Yükü saati

Ders siırei |4 2 28

§nfDşÇ.saıİ€si |4 2 2a

odevlef 8 4 32

sunum/semlnerılazrbm 0 0 o

Ara§naüar | 2 2

ljygulam o o o

LaborafuEr 0 0 0

Pmreooo
YaMsonuğfiau | 2 2

ToelımİıYükü 92

^rT!i 
ltrdıc 3

DcEin Öğrcnmc Çlıülannln
2: Dü9ük 3: orta 4: Yüksk 5; Çok yüksk



sl]a ı{o Agklama

kültürel ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir.

9eribildirimde bulunabilir.

P15 ortaö'ğretim matematik ditimMe ilgili tilim*l afaşİmlan değerlendirebilir, tagrlayabilir ve temel uygulamalannl yapD $nudaf,nl sunabilir.

P14 orta(Eretim matematlk dltimlyle iıgili srunlara duyarll, gellşme ve değişime açlk olarak bu $runlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir.

in@leyip değerlendirebilir.
P03 Matematik konularryla llglll temel bllgl$yar programlannl Ve diğer eğitlm Ve öğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabİlir.

P02 t,latematik 4itimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilrck Ve diğer türetmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabilsek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

bilimel yöntemlerle analiz yapabilir.

fel$fenln illşkisinI açklayabilir.
P08 smf yönetimini gerçekle§tirebilir, snfta kar$laşabileği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kullanabilir.

sos1olojik, psikolojik temelleri ıçselleştirerek kUllanabilir ve gelişiirebilİr.



Ya]ryll Çahrnalan

Afa snav

K9 $nav

ödry

Dryam

Uygulama

Proje

Yarryd sonu slnavl

Toplam

s.yB Kad(

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

96o

Etkinlik saylsl süresi Toplam iş Yükü saati

Ders5ür6a 0 0 0

gnlf ofl Ç. sür6i 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Prcje000
Yartyll sonu slnavl 0 0 0

Toplam İş Yükü o
AKTS Kredlsi o

l(athlan

i*, T



BALIKESiR üırivensirrsi
Necatİbey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

ı(odu Adl

MEN2102 Analitik Gsmetri-I

öğrcnim Türü DeEin Dili D€Ein Dütyi De§ln staj Durumu De§in Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe Fakülte

Bölaimü/Prcgraml Ön Koşul DeEİn xmrdinatörü De6i vcren D€6in Yardlmcllarl

Matematik Öğretmenl|ği

DeEln Amad :

Düzıemde doğru ve konik ile düzlemde ve uzayda vektör kavramlaflnl Ve uygulamalannl oğretmektir.
Desin İçriği:

Yüz yüze

Yaa|l slnav

Mühendlsllk BIllmlcrl
Mühendislik Ta$nmt
sosyal Bilimler

Fen Blllmleri
sağhk BiIimleİi
Alan Bilgisi

Harta

1

2

3

Konu on Haıld|k

Düzlemde Vektöder Ve iç çarpm
Noktanln doğruya olan uzakhğl, iki doğru arasndaki açı

Düzlemde doğrular,doğru denklemleri, paralel Ve ortogonal doğrular, bir doğrunun bir noktagna

ortogonal izdüşiimü.
4 Bir noKanln bir doğrudan uzakhğ|, iki dri araslndaki aç, doğru demeden, doğrularda siretri,

5 Düzlemde eğriler, kufupsal kmrdimtlar, eğrilerin parametsik denklemhri,

6 Koniklerin g€nel tanlm ve kon|k tüİleri

7 Çrmber
8 Arasnav
9 Elips

ı0 Hiperbol

ı1 Parabol
|2 Düzlemde k@rdinat dönüşOmlgi
ı3 Düzlemde öteleme hareketlefi
14 Düzlemde dönre hareketbri

sın İ{o

ö01
ö02
o03

Açlklama

Konikler ve uygulamalan genel özellikleri için, düz|emde bir çizgi anlafllmag,

Düzlemde doğru|arla algili uygulamalan yapabilar

Düzlemde k@rdinat dönüşümleriyle ilglli uygulamalar yapabilir

P06

P08
P05 Matemarkd dü;ünceyl yaşamın tüm alanındaiullanabilir. Matematik eğiümiyle llgili tum kavram, yöntem, strateji, teknlk,

-svoıoiit. prııoıo;ıı timilleri işelleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir, ,/

fel*fenin ilişkisini açklayabilir.
s,n,i yon*ırını goç"kıe;tirebilir, gnfta kar$laşabilecği bir problemi çözmek açin uygun model ve yaklaşımlan kullanabilir,

sln ıao Açtklam

kültüre| ve tarihi değeder| yeni nsillere aKacbilir,

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortatiğretim matematik eğitimi/; ibili bilimsl aGştımalan değeflendirebiıir, tasarlayabilir ve temel uygulamalann yaplp ffudannl sunabilir,

p14 ortaöğreğm matematiı< ditimye ııgnı sun|ara duyarlı, gelişme ve değişime agk olarak bu rcrunlara Çözüm üretebi|trek beceri|erini kullanabilir,

anceleyip değerlendlrebllIr.
po3 Matema§k konularryla ıİgiİı temeı oiıgisayar programlannı ve dlğer eğiüm ve öğEtim teknoloji|erini yeterll ve etkan bir Şekilde kullanabilir,

Po2 Materetik eğiumi alanndaki temd geliyneleri takip edebi|seive diğer iığretmen adayı arkadaşlarlyla bunlan paylaşabile@k dozeyde yabano bir dil' kullanabilir,

bilim*l yöntemlerle analiz yapabiıir.

i""

,:i

.!

],.r ,
c;,

$syolojik, psikolojik

Analitik Gemetri-I

Yanyıı



Y.nyll Çallşmılan

Ara slnav

K§ slnav

ödev

Devam

[Jygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

saylsl xatkl

0 o/o40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

%1oo

Etkinlik

Ders sürsi

slnlf Dfl Ç. süresa

ödevler

sunum/seminer Hazdama

Ara gnavlar

Uy9ulama

LaborafuVar

Proje

Yanyd sonu gnavl

ToPlam lş Yükü

AKTS xredlsl

sayH sür6i
143
143
14
00
L2

|42
00

42

4

0

2

28

0

0

2

120

1

0

1

0

2

Toplam İş Yükü saaü

KaRl Düzeyi: 1; Çok düşük 3: orta 4: Yüksek 5:



BALIKEsiR üı,ıivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu

MEN2103 Analiz-ııl

Öğrcnim Türü DeFin Dili DĞEin Düıeyi De6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/P]og]aml Ön Koşul D.rsin Kmrdinatörü De6i veİen DeEln Yardtmcllan

Matemaük Öğretmenliğl

De§In Amaq :

Euclid uzaylnda matematiksl analizin temel kavram ve teümlerini öğretmek
Desln İçer|ğl :

yaknskhğl, Fonksiyon srilerinin noktasl ve düzgün yaklnsklül, weie§trass M testi, Fonkiyon erilerinin integrallenmesi ve türevlenm6i, sürekli fonkiyonlann uzayl.

J.E. Marcden, M.J. Hoffman, Elementary classical Analysis, W, ll. Freeman an
2009.<8R>w. RUdin, Principles of t4athematical Analysis, Mccraw-Hill, 1976.

springer,

Yüz yüze

yazlll sınav

i{ühendblik Bilimlcri
ı.{üh€ndl§llk Ta$nml
so§yal 8ılimler

1 slnll cisımler, Re| gyülar sistemi

2 Rel sayllann dizileri, Bolano,welerstras tsremi, cauchy dlz|leri

3 Euclid uzayl, Agk kümeler, Bir kümenln lçi

4 Kapaİ kümeler, Ylğdma noktalan, Bir kümenin kapan§l, Bir kürenan gnln

5 Dizi|g, Tamhk, Rel sayl ve vektöderin serileri

6 Kompakdlk, Helne-Borel toreml
7 iç iç kümeler özell|ği, yol bağlantıll küreler, Bağlantıh kümeler

8 Ara slnav
9 süreklililç kompakt ve Bağlanüh kümelerin sürekli fonk§iyonlar albnda görüntüleri, sürekli

fmksiyonlar üzginde i§lemler, Maximum-Minimum teoremi

10 Ara değer teoremi, Düzgün süreklilik

ı1 Nokta$l Ve düzgün yakn$khk, weierstrass M testi

12 Flnklyon *rilerinin tiırevl$rci Ve lntegrallenm6l, sürekll fonkiyonlar uByl

13 Dirichlet ve Abd testleri, Kuwet *rileri
14 Dönem sonu slnavı

Fen Bilamleri
sağhk Billmlerl
Alan Bllgisl

Fonksiyon dizi Ve srilerinin nokta$l ve düzgün yakln$klüln oğrenir

sayl *rilerinin temel toplanabilme yöntemlerini iiğrenir

sln ı{o Açıklama

kültijrel Ve tarihi dderlerı yeni neslllere aktarabilir,

gerabildirimde bulunabilir.

p15 ortadğretim matematıı 
"ğitirlyı" 

ıgıi uiilrsel are$ımalan değerlendIrebllir, tasarlayabilir ve temel uygulamalannl YaPP sonudannl sunabilir,

Pl,t ortaaiğretim matematir uğltl.i1" ıliıi -.nlara duyarlı, gelişme ve değişime açk olarak bU $runlara ça»üm üretebilek beerilerin' kullanabilir,

sln ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

P03

P02

P01

P04

m5

Po8

P05

Açlİlam8
Metrik uzayar, yakngma, cauchy dizisi, tamllk kavramlannl, metrik uzarann tamlanmdlnl dğrenir, aynlabilir metrik uaylan i'ğrffiir

8ar kümenın id, sln|n, kapan$ ve ytğllma noktalanil bulabilmeyi 
'iğrenir

KompaK klm€ ve bağlanbh küme kavramlarlnl anlar.

lneleylp değerlendirebilir.
Matematlk konularryla ll9ll| temd tİlgigyar programlannı ve dğer ğitim ve ö'ğetim teknoloji|trini yeterli ve etkan bir Şekjlde kuılanabilir,

Matmatik eğitimi alanlndaki temel güefiş;el"ı Lıip 
"a"ulı"."ire 

diğer oğretmen aday arkadaşlarıyla bun|an paylaşabilsek düzeyde yabancl bir dili kullanabilir,

bilimsl yiintemlerle analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini a9klayabilir.

sınıf ytjn*imını gerçekleştirebilir, §nlfta karşlaşabil@ği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşm|an kullanabilir,

Matmatikd dü;ünceyi yaşamın tüm alanında kullanabilir. Matemaük eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem, strate;i, teknik, 't.ı r
.i' ,i,..-,]

ilir. -'

$syolojilç psikoÜjik temel|eri içselleştirerek kullanabilir Ve geliştrebilir,

liü1'- "' ]j

felsefl,

Analız-Ilı

Yanyll

Dökümanlaİ



Yanyll Çallşmaları

Ara slnav

Kl$ slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu §navl

Toplam

sıyH l(ıtİl
I Vo4O

0%0
0%0
0%o
o%o
0%o
1 %60

.rbı0o

Etkinlik

De6 sür6i

§nf Dş Ç. stiEi
ödevler

sunum/seminer HaZdam

Aİa slmvlar

uygulama

Laboratuvar

ProJe

Yanyll sonu slnavl

Tophm İ, Yükü

AKTS ı(rcdısl

sayH süresi

146
14 1

102
00
1a

142
00
00
I2

Toplam iş Yükü saati

84

14

20

0

2

28

0

0

2

15o

5

Katkü Düzeyi: 1: Çokdoşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5: Çokyüksk



BALIKEsİR üıuiv:nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

AdIKodu

GKN1027 [stlonominin Teme| Kavramlarl

Öğrcnlm tüıü DeEin Dlll DeEln Düıeyı DeEin staj Durumu Desln Tü]ü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul DeEin Koo.dinatöİü De§l veİen DGE|n YardlmGılan

Matematik Öğretmenllği Anabilim Dah Başkanl Hü*yin KÜÇÜKÖZER

ffi
Astrcnominin temel kavramlann| anlama
D€İsin İç.İlğı :

$rulan cwap vermelği sğlanaakür.

I Dercln Xaynak|an l

ffinomıairuaıcştaeVren.Ericchaisson,steVe[4cMillanPearson,2016.<BR>AstronomiVeLJzaYBilimler],ProfDr.zekiAslanVealk'1996

tiühendlslik Billmleri
Mühendlslik Ta9nmı
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleri
sağllk Blllmlerl
Alan Bilgisi

Hafta Konu on Hazlİllk Dökaimanla]

ı Astrcnominin shibi temel kavram, olgu ve ilkeleri hakknda bilgi olur.

2 Big bang ile ilgili belgese| Evrende nel€r var, nagl oluşmuş olabiıirler. Galaksilere giriş

3 Evrende ne kadar galaksi var, galaksilerde ne kadar ylldE var. YlldE türleri

4 Ylldlz ti,irleri, ylldzlann evrimi, yıldızlann renkteri ve parlakllklan

5 Tehskop ile ylldElan gözleme, Gökyüzünde herhangi bir ylldEm uzakfuğl nasıl h§planır?
6 Güneş sistemlne gıriş, Güneş sistemi nagl oluşmuş olabilir

7 
Gezegenlerin uzakhklan ve büyüklüklerini ölçmek için bir gometrik yöntem ineriniz. Kepler Yaglarl

Gezegenleri ve Ay'l teleskop ile gözlemlemek

Mevsimler, Tutulmalar, Ayln fazlan vb. temel kavramlar ile ilgili tartlşmalar",

Teknolojik gelişmeler, uny araçlafl ile ilgila son geli§meler, uydular ve çallşma prensipler'

Evrende bizden başka zeki varllklar var mdlr?, VaE nasll habe.leşeb'liriz? Münazara",

Münazaraya devam...

Astronomi tarihi

Bilima gdimek açin Artronomiyi na$l kullanabiliriz?

8

9
10

11

|2
13

|4

9n ı{o Açıklam
Öo1 Astronominln $hibi lemel kavram, olgu ve ilkeleri hakklnda bilgi olur,

sln ılo Açlklıma

kültürel ve tarihi değerleri yeni n6illere aktarabilir,

geribildirimde bulunabilir.

p15 ortaiiğretlm matematlk eğ]timMe ilglli bilimsl aEştrmalan değerlendlrebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalarlnl yaplp $nudannl sunabilir,

Pı4 ortaajğretim matematlı {itl.iyı" ıiiıl -.nlan duyarlı, gelişme Ve değişime açk olarak bu $run|aE çözüm üretebi|ek becerilerini kullanabilk,

lneleyip değerlendirebillr.
P03 Matematik konu|arryla ilgil| temel bilgi$yar programlannı ve diğer eği6m ve itEtim teknolojilginl yeter|i ve etkin bir §ekilde kullanabilir,

Po2 Matemtlk eğiumi alanındaki temel gelişmeleri taklp edebilrcive diğer iiğretmen adayl arkadaşlanyla bunları paylaşabilsek düzeyde yaband bir dill kullanabilir,

bilim*l yiintemlerle analiz yapabilir.

felsefenin ili9kisini aqklayabilir.
sınıf ytinetimini gerçeıleştirebilir, §nfta karşlaşabiltreği bir problemi çözmek için uygun modd ve yaklaşmlan kullanabilir,

Po8

P05 ııatematikel düiunceyi yaşamın tüm alanında ku|lanabilır. Matematik eğitimiyte ilgili tüm kavram, yöntem, strateji, teknik,

$syo|ojik, psikolojik temelleri içselleştirerek kullanabilir ve gelişti,ebilir,

Ve uygulamalan; bunlan oluşturan tarihi, felsfi,

A!İtronomlnln Temeı Kavnmlan

YanYıl

t €İr Yapısl



Yanyll Çallşmalarl

Ara slnav

K§ slüv 0 %0

Ödw 0 %0

Devam 0 %0

uygulama o o/oo

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnau ı %60

Toplam 9r'o1o0

sayı$ xatkl

140
Etkinlik

Dgs sür6i

sınıf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/semlneİ HaZrlama

Ara slnavlar

uygUlama

Laboratuvar

Proje

Yanyd sonu gmvl

Toplam İş YOkü

ArTs Kİedlsl

sıvı.ı §ırc.l
142
00
|43
00
15
00
00
00
t10

Toplam iş Yükii saati

28

0

42

0

5

0

0

0

10

85

3

2: Düşük 3: orta 4: Yükek 5: Çok yükek



BALIKESİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matemal,ik Öğretmenliği

Kodu Adl

GKNlOı0 Beslenme Ve sağhk

ÖğĞnim Türü De§in Dili Desin Düzayi De6an staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgİaml ön Xoşul DG6ln xmrdinatörü DeEa veen DaEln Yardtmcdan

lYatematik Öğretmenliği Dekan Yardlmclsl Ruhan Benlikaya

DeEin Amao :

B6lenme ve $ğllk arasındaki ilişkiyi anlamalç bslenme ve sğllk eğitiminin önemini anlamak
oesin İçeıiği :

mücadele etmenin önemini anlar

Besin Ve Beslenme Rehberi- Roberta lirson Duyff Çeviri Editörleri: Prof, Dr. sevinç Yücün ve d

Mustafa Tayar, Yrd. Doç. Dr. Nimet Haşll Korkmaz Nobel Yayın Dağtlm<BR>sağl* BilgIsi Naciye
,üYğ Anytrul. E5ltl il ı|ğ Jogn^n l oy|| L r| q. 9

sağllkh Yaşam, Prof. Dr. Mustafa Tayar, Yrd.

Doç. Dr. Nimet Haşll Korkmaz Nobel Yayln Dağltım

i4üh€ndislik 8ilimle]i
Muhendlslık Tasanml
soryal Bllimler

fen Bilimleri
sağhk Biılmlerl
Alan Bilgisi

Hazlrllk DökümanlaİHafta Konu

1 B6lenmenin tanlml ve önemi
2 Doğal ve sağllkll b€slenme
3 Bsİn iüeleri, enerji değerleri ve gda katk maddeleri

4 B6in piramidi ve gün|ük b6in ihtiyao

5 Besin gruplan ve bslenme eğitimi
6 B6inlerin $ğl*la ilişkisi

7 Beslenme ve $ğllk sorunlarl, ob€zite |le mücadeıe

8 Ara slnav
9 Büyüme ve Gelişme
10 8üyajme Ve Gellşme
ı1 sağl*fu cin*l ya§am

12 sağllkİ cinsel yaşam

13 Bağlmllllkta miı@dele (tiitün, alkol, madd€ bağmllİğl vb,)

14 Afet ve ilkyardlm

slra No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Açtklama

Beslenme ve 9ğl*la ilgila temel kavramlafl anlar

B€slenme Ve $ğhk $runıannl fark eder

BesIn qruplannı ve glda kath maddelerini bilir

sağllkh yaşam Ve egzersizin öremini anlar

Bağlmİİklarla mücadele etmenin önemini anlar

sl]a İ{o Açlklama

kültürel ve tarihi değederı yenl nslllere aktaEbllir,

geribildirlmde bulunabilır.

P15 ortaaiğretim mateffitiı dtı.iyı" ıgıı bilım*l araştrmabn aeğerlendirebjlir, tagrlayabilir ve teme| uygulamalannı yapıp mnuÇlannl sunabilir,

P14 ortaöğretim matematir eğitimiyı" iıiiıi grunlara duyarlı, gelişme ve değişime açk oıarak bu srunlaE çözüm üretebil€ek b€erilerini ku|lanabilir,

inceleyip değerlendiİebilir.

Po3 ııatanauı ı<onuıanyıa ilgili temel bilgi$yar programlannl ve diğer 4itim ve öğretim teknolojilerini yeterla ve eüin bir Şekilde kullambilir,

billmsel yöntemlerle anallz yapab|lir.

P08

P05

fe|*fenln Illşklslnl aqklayabillr.
sinır yon*ıminı gerçkleitlrebilır, ınıfta karşlaşabiltreği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kul|anabilir.

ııatematikd dü!üreyi yaşmın tiim alanında lulanabilir. Matematik 4itimiyle ilgiıi tüm kavram, yöntem, strateji, teknik

$syolojik, psikolojik temelleri içslleştirerek kullanabilir Ve geliştirebilir,

86lenme

Yany|l



Yanyll Çahşmalan saylsl xatk|

Ara §nav 1 oh40

K9 slnav 0 9o0

Ödev 0 %0

Devam 0 %0

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/oo

Yanyll sonu gnau 1 0/060

Toplam o/o1o0

Etkinlik

Ders sürği

slnf Dş Ç. süci
ödevler

sunum/seminer Haırlama

Ara slnaüar

uygulama

Laborafuvar

ProJe

Yanyll sonu slmvl

Topbm İ, Ytlkü

AKTS rredİsl

saylsl süİ6i
142
00
143
00
l5

00
00
00
110

2a

0

42

0

5

0

0

0

10

85

3

i'}'l ,l

rr ü"\

düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükgk 5:



BALIKEsİR üırivınsiresi
Necatibey Eğitim Fakü|tesi
Matematik Öğretmenliği

GKN10l 1 Bilim Tarihi ve Felefesi

Öğrcnim Tüıü DeEin Dili Dersin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Türü

örgln öğreum Turkçe seçmeli

Bölümü/Prcg.aml ön Koşul Dersln (oordinatörü De6i vercn De6ln Ya]dlmcllaal

Matematik Öğretmenliği Dekan Yardmo§ Ruhan B€nlikaya

Dersin Amao :

Bu deEin amacl bilimin doğuşundan günümüze değişlk dönem ve kültüderdeka gelişim sürtrini inceleyerelç bilimin, ülkelerin gelişmsindeki katktsıff ve rolünü bntmaktlr.
Desin İçeıiği :

yima birinc] ydzyllarda bilim eleştirileri.

Ankara: Pegemaficclellan, J.E. ve Dorn, H. (2006). Dünya Tarihinde Bilim ve Teknoloji. Ankara: Arkadaş Yaynlan <BR>Topdemir, H. G. Ve Unat, Y. (2(

Yaylnoİk<BR>Ylldlnm, c. (2006).8ilim Tarihi. istanbu|: Remzi Kitapevi<BR>İinmg, V. (2000). Bilim Felsefesi. Ankara: Anl Yaylnclllk

ve
tlühendlsllk Blllmle.l
Mühendislik Ta$rıml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
Sağlık Bilimleri
Alan Bilgisi

ı

2

3

4
5
6

7
8
9

10

Bilim (tanlml, temelözellikleri, kökeni), Fel*fe, Bilimselyöntem, Bilim tarihitanlml, önemi, balimsel

il€rlemenin temel dönemleri, Bilimlerin grufl andınlması

8ilimcilik (bilimizm), İdmloji, Etik ve din ilişkiıeri, Bllim Ve paradigmalar

Eski Uygarllklarda Bilim (MElr, Mezopotamya, Çın, HinÇ Maya, lnka, stonehenge)

Antik Yunan Dünyasında bllim ve fel*fe: Helen Dönemi, Helenlstik Dainem ve Roma|llar

ortn9ğda bilim Ve fe|*ae (Htristiyan Dünyagnda Bilim: ortaçağ Avrupasl, skolastik felsfe)

ortaçağda bilim ve felsefe (islam Dünyaslnda Bi|im: Bilimsl Kurumlar, Matematik, Astronomi, Fizik,

Kimy;, Biyoloji Ve Tlp, coğ6tya, mekanik, Türklerin Bjlime Katklan)

Röne$ns Avrupaİhda bilim ve fel*fe (Matematik, Astmnomi, Fizilç Biyoloji, Tlp ve teknoloji)

Ara 9nav
Ara slnav
Aydlnıanma çağlnda bilim ve felsfe (17. Ve l8.Yüryil: Bilam Akademileri, Bilamde Yöntem Bilinci,

uitematıı< (Öeiertg, Pasal,...) ve Fizik (mekanik-Galils, NeMon; optik; elektrik), Astronomi,

Klmya (Boyle, l-avoisler), coğrarya, Biyoloji,Tlp, Teknolorl)

Aydlnlanma çağlnda bilim ve fel*fe (ı9. Ve 20. Yüryili Matematik, astronomi, Fizik (Elektrik ve

elett or"nyitl-k rrramı, Parçaclk Ve Dalga Kuramlan, Kuantum ve «irelilik KUramlarl), Kimya

(Elektrokimya, Atom Kuraml, I1 kuram0)

12 Aydlnlanma çnğlnda bilim ve fels€fe (19. ve 20. YüzJil: Biyoloj| _(Huoe çallşmalan, Evrim Kuraml ve

oimın, ı,lll«op kavraml, Kalltlm kuraml Ve genetik bilimanin doğuşu), teknoloji)

13 cumhuriyet Diineminde Bilim ve köy Enstitüleri

14 viyana ve Frankfurt düşünce okullan; yiminci ve yirmi birinci yürylllarda bilim eleştirileri.

11

sıra l{o Açtklama

Öo1 Bilim tarihinde ve felsfesinde ana yaklaşmlardan haberdar olma

Öo2 Fark]l uygarllklann bilime yapiğl başhca katkilarl ve kilomeğe taşlannı tanlmlama,

sln No Agıdama

kültiire| ve tarihi değederi yeni n6illere aKaEbilir.

geribildlrimde bulunatİlir.

p15 ortaarğretim matğnatik eğitimMe ilgili bilimel araştmalan değerlendiretı|ar, tagrlayabilir ve temel uygulamalann yapıp sonudannl sunabilir,

p14 ortaöğretim matematir 
"ğiti.lyı" 

ıgıı *.nıan duyarlı, gelişme ve değiş|me aqk olarak bu mıunlam çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir,

inceleyip değ€rlendirebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgili terıd bilgi$yar p.ogramlannl ve diğer eğitim Ve iiğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

Po2 Matematik eğitiml alanlndak| temel gelişmeleri takıp edebilecek ve dığer öğretmen aday| arkadaşlanyla bunlan paylaşabilsek düzeyde yabanq bir dili kullanabilir,

bilim*l yiintemlerle analiz yapabilir.

P06

P08

P05

8illm Taİihi ve Fel*fsi
Yarlyll Adl

lDer konularl
l::

Hafta Konu ön Hazlrlık Dökümanlar

$syolojinin ve

Şl[ffidfffi*l;}Tff;ffi',|ffil:,#ffii.ffi,lİh:I1i}ffif6ffH"f,T ffie"*,- "u",nu,"*onffi**^u*,,-}ı.
*qrbjilç piko|-4.k dmdhri ıFdl€*irerek kulhmbi|' re gdırtiretİlir, 

i ril
i,, ,,., :'
' lrl

-, .-. , ..-, '',''



Yarryıl Çallşmalın saYlsl xatkl

Ara slnav 1 ok4o

Ke 9nav 0 o/oo

Ödev 0 ryoo

Devam 0 o/o0

Uygulama 0 9o0

Proje 0 o/o0

Yar|y|l sonu slnau 1 0/060

Toplam o/o1oo

Etkinlik

Ders sürsi

slnlf Dş Ç. süresi

ödevler

sunum/semIner Haarlama

Ara sınavlar

uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyil sonu gnavl

Topıam İş Yükü

AKTS ı(İedlsl

sayFl

14

0

14

0

1

0

0

0

1

siiEİa

2

0

3

0

5

0

0

0

10

Toplam iş Yükü saati

28

0

42

0

5

0

0

0

10

85

3

Katkı Düzeyi; 1: 2; Düşük 3; orta 4: Yükek 5:



BALIKEsİR üıtivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

GKN1012 Bilim ve Araştlrma Etiği

ÖğEnim Tüİü DeEin Dili DĞrsin Düzeyi De§in staj Durumu DeEin Türü

örgün Öğretim Tü*çe seçmeli

Bölümü/Prcgramt Ön Koşul DeEln xmrdlnatöril De6l veEn De6in Yardlmcdan

Matematik D€kan YardmcH Ruhan

Bu decin amaq bilimsd araşğma sürtrinde etik ilkeleri tantmak ve benimenm6ini $ğhmaktr.
oeısin İçeriği :

ihlalleri ve bunlan önlemeye dönük yöntemler.

cqoadostanbuı-oacıozogcniveEitsFB%c4yoBol%c4oloBoM-ET%c 4o/oüHıC4ok9E%C4o/oBO.pdf<BR>Resik, R. 8. (2oo4). Bilim Etiği. istanbul: Aynnb

Yaylnlan<BR>Klrbaş, D ve Çevik, F.E. (2017). Bilimsl Araştırma Yöntemleri Ve Araştrma Etiği. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri.

Mühcndblik BilimIe]i
Malh6ndisllk Tasrıml
s6Yal Billmleİ

Fen Bilamleri
sağllk Bilamlerl
Alan Balglsa

Hıftı
ı
2

3

4

5

6
7
8

9

ı0
11

t2
ı3
|4

l(onu on Hazlİllk

Bilim, bilim|n doğa§, gellş|mi Ve bilimseı araştma.
Etik kavfamı ve etik teorileri.

Araşbrma ve yayln etiğ|,

Katııımcllar ile ilgili etik $runlar ve bilgilendirilmiş may almama.

Araştrma sürdnde etik dş davranl$ar ve etik ihlalleri.

Araştmada etik ihlallerin *beplerl.
Yazarİk Ve telafle llgill etik srunlar.
Ara §nav
Ara gnav

Tanflı yayın, edltödük, hakemlik ve etik.

Yayın etiği ve yayln sürecinde etik dş davran§lar.

Araşbm ve yayn etiğiyle ilgili yasl mMuat ve kurulhr.

Etik ihlallerin tspitinde lzlerek yollar.

slk gtirülen aE$rm, yayln etiği ihlallerive bunlan önlemeye dönük yöntemler,

slİa İ,ıo

ö01
ö02
o03

Açlklama

Bilim*l araşürmada etik kavraml ve etik tetrilerinden haberdar olma

Araştlrma süreclnde etlk dl$ davranlşlar ve etik lhıalleri konusunda bilgi 9hıbi olma

Adopting ethlcal princlpl6 in the rcienüfic reardı prcs.

sln No Agklama

kültürd ve trrihı değerleri yeni nesi|lere aktaGbilir,

geribaldirimde bulunabilir.

p15 ortaö.ğretim matmatak eğitimiyle llgili billm*l araştmalafl değerlendirebilir, ta9rlayabilir ve temel uygulamalann yaplp $nuçlannl sunabilir,

;;; oJtiğreu. .ate.atıı Jiti.M" iıgıi *nlara duyarlı, ç|işme ve deği$me aqk olarak bu rcrunlan çözüm ilretebilrck beeii|erini kullanabilir,

inceleyip değedendirebilir.

Po3 Matematlk konulanyla ilgill temel bllgisyar programlarlnl ve diğer eğitim ve öğretim teknolojllğinI yetedi Ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

m2 Matematik eğitmi alanındaki temel gelışmehn takip e<|ebilreive a'iğer oğretınen aaayl arkadaşlarryla bunlan paylaşabilecek düzeyde yaband blr dill kullanabilir,

bilim*ı yöntemlerl€ analiz yapatİlir.

Po8
P05

felsfenin ilişkisini agklayabilir.

sınıf yonetimıni gerçkle§tirebilir, §nıfta karşlaşabi|reği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan

Matematik*ldüşün@yi yaşamln tüm alanlnda kullanabilir. Matemauk eğitimiyle i19ili tam kavram, yöntem, strateji, değerlendarme ve uygulamalan; bunlan oluşturan tarihi, felsfi,
Matematik*l düşün@yi yaşamln tum alanlnoa xuilanaoilr, mdt€tnaur c

$syolojik, psikolojik terelleri iç§lleştirerek kullanabilır ve geıiştirebilir,

ültesı

Bilim

Yanyıl

Dökümanla.



Yarıyll Çahşmalaİl

Arc §nav

KE slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

sayısl xıtkl
ı %/t0

0%0
o%o
0%0
0%0
0%0

Yanyll sonu slnavl 1 0/060

Toplam o/otoo

Etkinlik

De6 sür6i

slnf D9 Ç. süEi
ödevIer

sunum/semlner Hazlrlama

Ara slnaüar

uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yaflyll sonu sınavl

Toplam İş Yükü

AKTS Kredı5l

saylsl süresi

142
00
143
00

00
00
00
110

Topbm İş Yükü saati

28

0

42

0

5

0

0

0

10

85

3

Katk Düzeyi: 1: 2: Düşük 3: orta 4: YükPk



BALIKEsiR ü ı.ıivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN2003 Ddnüşümler ve G@met iler

Öğrcnim Taıİü De6in Dilİ D€rcin DüreYi De6in stai Durumu DĞ6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe Yok seçmeli

Bölaİmıl/prcoraml Ön Koşul D€r§ln xoordlnatörü De6l Vercn De§İn Yaİdımclla.l

Matematik Öğretmenliği Prof.Dr. HüLYA GÜR

DeEin Amad :

BU deE işlemden daha çok düşünme, *zme ve görmeyi amaçlamştır.
oesin İçeıiği:

alanlan ve

coxeter, H.s.M. 1989; Introduction to geometry, Wley Publlshln

Asgiation of America, No 1, washington.<BR>Po$mentier, A.
No 2, san Francig.<BR>coxeter, H.s.M., GrajEer,5. 1989; Gl

2002; Advanced Euclidean grcmetry, Key college, No 1. Florida.

schml mathemaucs studv Group (1967) G@metry.
qzenel, Tahsin (1974) Uzay G$metn Problemleri. İstanbul: Çizenel Yaylnlan

Mühendis|ik Bilimleİi
Mühendislik Ta9rımı
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

6
7
8
9
10

11

12

Akslyom, tanlmll ve tanımslz terim, teorem kavramlan, geometri tijderi

Konum aksiymlan, doğru parPlan Ve eşlik aksiyomları

Aqlann eşliği ve e$ik aksiyomlan

Üçgenlerde eşlik aksiyomlan ve tsremleri
Üçgenlerde benzerlik aksiyomlan ve teoremleri

Üçgenleİde benzerlik ile ilgili poblemler

Düzlemde g@mekik şekillerin özeılikleri ilgili tsremler
Düzlemde g$metrik şekillerin özellikleri ilgili problemler

Düzlem geometİide kullanİan temel toremler

Çember ve dairenin özelliklerini içeren t&remler

uzayda noKa, doğru Ve düzlem kavramlarl

uzayda cisimlerin özellikleri, Kat cisimlerin alan ve hacimleri ilgilİ uygulamalar

slİa t{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

P06

P08
P05

sln İao Agklam.

kü|türel Ve tarihi değerleri yeni nsillere aktaEbilir,

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortaö.ğretim matematir 
"ğ'iilrivı" 

ıgiıi uıırsel araştırmalafl değerlendirebilir, ta$r|ayabilir ve temel uygulamalarını yaplp sonuÇlannl sunabiıir,

P14 ortaiiğretim matematik eğitimMe i|gill $runlan duyar|l, gelişme Ve değişime aqk olarak bU $runlara çözüm üretebiltrek becerilerini kullanabilir,

inĞleyip değerlendirebilir.

Po3 Matematik konularryla ııgıil terel biıgisayar programlann| ve diğtr eğitim Ve iiğretim teknolojilerini yetedi ve etkln bir Şekilde kullanablljr,

P02 Matemaük eğltlml alanlndakl temel gellşmelerl takip edebllceive aiğer oğretrnen aoayl arkadaşlanyıa bunlan paylaşabiltrek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

bilimsl yöntemlerle ana|iz yapabilir.

Açıklama

G$metrinin yapElnl bilir, 9üncel hayattaki önemini ifade edebilir,

Tanmgz terimleri bilir, aksiyom ve tğem kavramlann tanlmlar,

Nokta, doğru ve düzlem kavramıan araslndaki iıişkiıed açlklar.

Çokgen, iiçgen,kare, dörtgen, yamuk Vb. gsmetrik nffileri tan|mlar ve ilgi|i problemleri çözer,

Üçgenlerle ilgili, e5lik ve benzğlik teoreml€rini yorumlar, pmblemleri çözer,

uiiyda cisimlerin özelliklerini bllir, kab cisimlerin alan ve hacimlği ile ilgili problemleri çözer.

Türk Eğltim slsteminin genel yap§ınl ve Ezelliklerini, eğiümin ilgili diğer bilimlede iliŞklslni Ve iŞlalerinl; eğittmle ilgili alan|ndaki tüm kavramlan; eğitimle psikoloilnin, $syolojinin Ve

fel*fenin ilişkisini a9klayabilir.
slnlf ydneti;ini gerçekleştirebilir, 9nlfta karşla§abilreği bir problemi ç'izmek için uyg_un modd ve yaklaşmları

ııatematiı<sıaı!ıireyi yaşamln tüm alanlnda kullanabılir. Matematık eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem,

gsyolojik, psikolojik temelleri içelleştirerek kullanabilır ve ge|iştirebılir,

değerlendirme ve

\51ı
Ni

ecatibey
Faku

Geonetfiıer

Yanyll



Yanyll Çalşmal.n
Aİa 9nav

K§a §nav

ödev

Devam

Uygulama

Prore

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayH xıtİl
I o/o40

EtkinIik

Ders sürği

§nf Dlş Ç.süEi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara gnaüar

uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu §navl

Toplam İş Yükü

A(Ts Kredİsi

sbyıra

14

74

10

0

ı
0

0

0

1

süİ6i Toplam işYükü saati

342
684
550
00
a7

00
00
00
1)

180

6

0%0
0%0
0%0
0 0/o0

0%0
ı %60

1oo

ı
ı

Eöiliı{r Fakültesi4ı"-}K
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e sekreterı

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: 3: orta 4; Yüktrk 5: @k yüksk



BALIKESİR üxivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MBN1020 Eğitim Tarihi

ÖğĞnim Tü.ü DeEin Dili D€İsin Düzeyi D€Ein staj Du]umu De6in Tğrü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

BölOmü/prcgram| Ön ı(oşul D€r§ln xmrdinatö.ıi D€6l vercn Derein yaıdlmcllafl

Matematik Öğretmenliğl Dekan Yard|mclsl Ruhan Benlikaya

56h-T;_
eğiüm tarihindeki mevcut ve geçmiş araslndaki ilişkileri kavrayabiıen bir anlaylş geliştjrmektir

oİsin İçeılği :

Antik dönemden

Aytaç Avrupa

1.1ühendlsllk 8|llmlĞr|
ı,lüh€ndIslik Tasnml
scyal Blllmler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleıi
Alan gilgi5ı

1

2

3

4
5

6
7

9

10
11

12

13

14

Antik D,tinemde Eğitlm (E§kl M§r, Anadolu, HInt, Çln)
Antik Dömde, Költri toplumlarda Eğitim (Antik Yunan, ve Roma uygarllklannda eğitim)

orta Qğda Eğltim (skolastlk Eğitim.)

Rön§re Ddnmınde Eğitim

Modern|e§me sürdnde Eğitim, Post Modem süreçte Eğitim

Pagan cİımmde Türklerde Egitim

islam Küıtür ve Medenlyetlnde Eğitim

İslam Kültiir ve Medtriyetirte Eğitim üzsine düşünceler

Ara sınav
Türkiye?e Milll Eğitlm sisteminin Doğuşu

Türkiye?e Modernleşme sürdnde Batdan Etkilenmeler, Düşünceler

Tğrkiye'de aüreünen yetiştirmğ/e karşlaşbmall yaklaş|m.

8ugünün Dünya$nda Ve Turkiye'de eğitimde yaşanan değlşimler ve dönüsümler

Herlendime ve $nuç,Final

sl6 ı{o

ö01
o02
ö03
öo4
o05
ö06
ö07
ö08
ö09

A9klama
Antik Dönemde Eğitim (Eski MEr, Anadolu, HinÇ qn

orta Qğ ve Ysi Qğda Doğu, Bat ve İslam toplumlannda 4iğm hakknda bilgi $hibi ola€k

Rön§ns, Refom, Aydınlanma Harekederlndeki eğltim sürecini kavrayabiltrek

Endüstri Çağl ve Modem Dİinemde eğitim sürecini kavrcyabilck
Türk Eğiüh Devriminin trrihsl arka planı, felsefi, düşünsel ve politik temellerini kavrayabiltrek

lslam kültilr ve medeniyetinin Bat medeniyeti ile llişkih.ini aqklayabiltrek

Milli/ulus devledğin doğmasl ve milli eğitim sistemlerinin gelişmesini a9klayabilEek

Post-modern toplum tartEmalan ve eğitim tarbşmalannl kavrayabileek

Antik dönemden bugüne dünyada eğiümde yaşanan temel değişimler ve dönüşümlerl açlklayabiltrektir

sln ı{o Açlklama

kültürel ve tarihi değerleri yeni nsillere aKacbilif,

geribildirirüde bulunabilir.

p15 ortaöğreüm matematik eğjtimiyd ibili bilimsel anşıma|an değerlendirebılir, ta9rlayabilir ve temel uygulamalarını yapıp mnuçlannl sunabilir,

pı4 ortatüretim matematır {itlmile ıliıi uunlan duyarl|, geliyne ve değişime aqk olarak bu srunlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir,

ineleyip değerlendirebalir.

Po3 Matematik konularryla ilgili temel bilgi$yar programlannl ve diğer eğatim ve öğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

N2 Matemaük eğitimi alanlndaki temd gelişmeleri takip edebılcelive ai6er ğretmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabilecek düzeyde yabancı bir dili kullanablllr,

bilim*l yöntemlerle anallz yapabilir.

P06

P08
P05

Türk Eğitim sisteminin gene| yapEnl ve özelliklerini, eğitimin ilgili diğer bilimlerle ilirkisini ve işleüerina;

fel*fenin lli9kisinl aqklayabilir.
snlf yönetlmlni gerçekleştirebilır, gnfta karşlaşabiltreği bir problem| çözmek için uygun model ve

Matematik*l düşüneyi yaşam|n tiim alannda kullanabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tüm kavram/

tüm kavramlan; eğiümle psikolojinin, $syolojinin ve

bunlan oluşturan tarihi, fel$fi,

.5' i|.'ll,"V l
sosyolojik, psikolojik temelleri içslleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

aynlo

D€rs Yapl3l

Hafta Konu Dökümanlar

-:a oı



Yarıyll Çıhşmal.n
Ara gnav

KE sımv

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

q61oo

sayH l(.tkl

0 oh40

0 YoO

Etkinıik

De6 sür6i

s|nlf ü$ Ç. siiEi
ödevler

sunum/semlner Haarlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu gmvl

Toplan İş Yükü

^xTs 
ıçedlsl

sayH süresi

142
142
84
00
I2
00
00
00
!2

Toplam iş Yükü saati

28

28

32

0

2

0

0

0

2

92

3

dır
R
Fakültesi

rl

1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5:



Yarryll Çallşmalan saylsl Katkl
Ara Sınav 1 o/o4o

Ksa 9nav o o/oo

ödev 0 9o0

Devam 0 o/o0

Uygulama O %O

Proje 0 %O

Yanyl| sonu 9navl 1 0/060

ToPlam o/oıoo

Etkinlik

De6 §ir6i
slnİf Dfl Ç. süEi
ödeüer

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

LaborafuEr

Proje

Yanyd sonu slmvl

Toplam İş Yükü

ArTs K]edl3ı

sayısl süİesi Topl.m

142
1,4 2

84
00
l2
00
00
00

yükğ saati

28

28

32

0

2

0

0

0

2

92

3

Aslınır
Nida

Eğ

Kath Düzeyi: 1: Çok düşük 2; Dü9ük 3: orta 4: Yük*k 5;



BALIKEsİR ünivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik ÖğretmenIiği

Kodu Adl

MBN1023 Eğitimde Program Geliştirme

Öğrcnim Türü De6in Dili Dercin DüEyi De6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkç€ Fakülte seçmeli

aölümü/Prceİaml ön Koşul İ»Eİn xo]dlnatö.lı De6İ veren De6in Yaıdlmcl|arI

Matemaük Öğretİnenliğl

ffi

öğretim programlnl inceIemektir.
DeEİn lçe]iğl :

Geliştirme - selahattin Ertürk

ve
Mühendislik Bilimleri
MOhendlslik Ta9nml
sosyal Bilimle]

Hafta

1

2

3

4

5
6

7

8
9
ı0
1ı
12

ı3
t4

Konu

Terel kavramlar
Program geliştirmenin kuramsal temelleri

Eğitim programl tagnm ve modelleri

Eğitim programl ta$rlm ve modelleri

Pro9ram geliştırmenin planlanmas

Program geliştirmenin planlanmasl

Program ta9ns haarlama
Program tagrıg hazlrıama

Hedef davranlşlann slnlfl andlnlmasl

Hedef davran§lann slnfl andınlmasl
Pro9ramln denenmesi değerlendinlmesi

Programln denenm6i dderlendirilm6i
Mevcut oğretim programlarlnln incelenm6i

Mrycut dğretim programlannln ircelenm6l

Fen 8ilimle.i
sağhk Billmleİı
Alan Balgisi

sln ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07

A9klama
Program geliştirme ile ilgili terel kavramları hatlrlayabilme.

Eğitim program tasrlm modellerıni agklayabilme.

Eğitim programl geliştirme sürEani açlklayabilme.

Eğitim programlnn öğeleri araslndaki i|işkileri açtklayabilme

Belli başİ program geliştirme yaklaşlmlannl karşllaştıİabilme

Belli başİ program geliştirme modellerini analiz edebilme

Bir eğıtim programlnl belli ölçütleİ açElndan değeİlendirebilme

Türk Eğitim sisteminin genel yapElnl Ve özelliklerini, eğitimin ilgili diğer bilimlerle ilişkisini ve iŞlevIerini; eğitimle algili a|anlndaki tüm kavramlan; eğitimle psikolojinin, sosyolojinin ve

ay
ES

slh llo Agkl.ma

kültürel ve tarihi d4erleri yeni n6illere aktaEbilir.

geriblldirimde bulunabilir.

P15 ortaöğretim matematlk eğ-itimiyle llgili biilmsel araştrmalan d4erlendirebilir, tasrlayabilir ve temel uygulamalannl yapp $nuÇlannl sunabilir,

pl4 ortairğretim matematir 
"ğitı.Mu 

ıgıi *nlarc duyarlı, gelişme ve değişıme açk olarak bu 9runla6 çö2üm üretebiltrek btrerilefini kullanabilir,

inelğyip değer|endirebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgil| terel bilgi$yar programlannl ve dlğğ eğiüm ve öğretim tekmlojilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

bilim*l yöntemlerle analiz yapabilir.

P05

P08
P05

fel*fenin ilişkisini aqklayabilir.

slnlf yönetimini gerçekleştirebilir, slnlfta karşlaşabilecği bir problemi çözmek içın uygun model Ve

Matematiksl düşün@yi yaşamh tüm alanlnda kullanabilir. Matemaük eğitimiyle ilgili tüm kavram,

$syolojik, psikolojik temelıeri ıçselleştirerek kullanabiıir ve geliştirebilir.

bunlafl oİu$uran tarihi, feİ*fi,

Eğitimde Progr.m Geıiştirre

Yanyll Kredi

ı, . ', i ı' .
,...,,.ıil'o. E.} .,

akiiltes



Yınyl Çahflnılad
Ara 9nav

Ks slnav

ödev

Dryam

Uygulama

PrOje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

s.y!$ l(attl

0 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%o
0 %60

9b1oo

Etkanlik

Ders süresi

gnf Dlil Ç. sür6i

ödevler

Ara slnaüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu sınavl

Toplam İş Yükü

AKTS xredis|

sayısl süresi

142
142
84
00
12
00
00
00
I2

Toplam iş Yiikü saati

28

2a

0

2

0

0

0

2

92

3

Katk Düzeyi: 1: 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: Çok yükrek



sıİa ı{o Agklama

kijlti.irel ve tarihi değerleri yeni n6illtre aktaEbilir.

geribildirimde bulunabillr.

p15 ortaaiğretim matemtik eğitimıy,te ilgili bi|imsl araştrmalan değeılendirebilir, tagr|ayabilir ve temel uygulama|annl yaplp $nudannl sunabilir.

P14 ortaiiğretim matematik 4itimMe ilgili smdaE duyarll, g€lışme ve değişme açk olarak bu $runlara ça»Om üretebilek becerilgini kullarebilir.

inGleyip değer|Odirebilir.
Po3 Matffiağk konulanyla llgili temel balgi$yar pfogramlannl ve diğtr eğitim Ve öğretlm teknolojilerini yeterli ve etİin bir şekilde kullanabiıir.

Po2 Matematik eğatimi alanlndaki teme| gelişmeleri takip edebilmk ve diğer dğretmen aday arkadaşlanyla bunlan paylaşabilcek düzeyde yabanq bir dili kullanabalir.

bilirel yiinlemlede analiz yapabilir.

fel*fenin lll§kisinI a9klayabilir.

Po8 sınıf ytln€timini gerçekl€ştiretilir, gnfta karşlaşabileceği bir problffii çözmek için uygun model Ve yakla9mlan kullanabi|ir.

' $syolojik, pslkolojik tffielleri lçselleştlrerek kullanabllir ve geliştirebilir.

ı aynlctlr
EsER
iitim Fakültesi
sekreteri



Yarryll Çallşmalan saYlsl Katkı

Ara slnav o o/oo

Ke s|nav 0 %0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 o/o0

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 0/o0

Yanyll sonu gnavl 0 o/o0

Toplam o/r,o

Etkinlik

De§ siır6i

slnf Dfl Ç. süGi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyil sonu gnavl

Toplam İş Yükü

AKTS xı€dlsi

sıng !İü]ğİ

00
00
00
00
00
00
00
00
00

Toplam yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

o

il,iı,ı ayn



BALIKEsiR ü ırıivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliğa

GKN1016 intn İ|işkileri ve iıetişim

Öğrcnim Tüİü DeEin Dili DeEin Düzeyi DeEin staj Durumu DĞEin Türü

Örgün Öğretim Turkçe seçmela

Böıümü/Prcgraml Ön Koşul Dersin xrcrdinatörü DeEi veren De§in Yardlm€ılarl

Matematik Öğretmenliği D€kan Yardmo$ Ruhan Benlikaya

DeEln Amad :

Dercln İçeı|ğl

ı..lüh€ndtsllk Billmled
Mühendlsllk Tasanml
scyal Blllmleİ

brerilerini

ilişkilerde benlik sunumu. Yayınları<Bh>Çelen, N. (2oo7). Bir dönüşüm süreci: Ergenlik ve genç yetaşkinlik. İstanbul: Papatya Yaylnlan<BR>Hortaçsu, N

(1997). ingn İlişkilği. Anka6: İmge Kitapevi

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİl
Alan Bilgisi

Hafta konu on naanlx

ı Kişilerarası İıişkil€rin Tanlmı ve slnfandnlma§,
2 Yakın İlişkil€r, Özel olan ve olmayan iıişkiler,

3 Kişllerara$ İllşkllerle i|glll Kuramgl Yakıaşlmlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş tsriler)
4 Kişilererası ilişkilede İlgili Kuram$l Yaklaşımlar (s6yal psakolojik yaklaşmlar, bilişsel kuEmlar)

5 Gelişamsel süreç olarak Kaşilerarasl ilişkiler (Bebeklik ve @ukluk Dönmleri)

6 Gelişim$l süreç oarak Kişiletrarag ilişkiler (Ergenlik ve Yeüşkinlak Dön€mleri),

7 KişileEras İlişkilerde Etkili olan FaKörler

8 Ara slnav
9 cinsiyet, cinsiyet RollerI Ve XişileEra$ ilişkller de Kendini uyarlama Ve Kendini Açma,

ıo Bağllhk ve 8ağlanma. Karşl cins|e Duygusal İlişkilğ,
11 Aşk, Bağllllk ve Güç. Etkili İletişim Becerileri

12 iletigm Hatalan

13 KişaleErag Problemler ve Qtlşma
ı4 Final snavl

sln ılo Açıklama

uygular
öo2 Rehberlik hizmeüerini snarks m6leki etik kurallan ve ya$l yükümlülükleri bilir, gelişrehri takip eder ve bu çerçevede mğleğini acra eder.

P06

P08

P05 ııut"."tit*laı;J1in*y yaşamın tüm alanında kullanabilir. Matemaük eğiümiyle ilgili tüm kavram, Yöntem, strateji, teknik,

$syoloiik, psikoÜjik temelleri iç*ıleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

sln ı{o Açlklam.

kültürd ve tarihl değerleri yeni n6illere aktacbllir,

ger|bildirlmde bulunab|lir.

p15 ortaöğretim matematik ejİtimiil; ibili bilimg araştimalafl değerlendirebilir, tatriayabiliı ve temel uygulamalann yaplp mnuÇ]annl sunabilir,

P14 ortaiiğretim matematik eğitimÜe i6ili $runlara duyarll, gelişme ve deği§ime aqk olarak bu $runlara çözüm üretebilrek beceİilerini kullanabilir,

inceleyip değerlendırebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgili temel bitgi$yar programlannl ve diğer 4itim ve oğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanatİlir,

Po2 Matmatik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilceive diğer i{retmen adayl arkadaşlanyla bunları paylaşabilsek düzeyde yabancl bir dili kullanabilir,

bilim*l yaintemlerle analiz yapabllIr.

feı*fenln lllşklslni agklayabllir-
smf yaineti;ini ggçekle§tirebilir, snıfta karşlaşabil*ği bir problemi çözmek açin uygun mdel ve yaklaşımlan kullanabilir,

oluşturan tarihi, felsfi ,

aynldlİ
ESER

$syolojik, psikolojik

lteSl

D€r9 Yaplsl



Yanyll Ç.hşmalan

Ara 9nav

Kl$ gnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

sıyğı ı(ıtİl
1 %4o

0%0
0%o
0%0
0%0
0%0
1 %60

sayH sür6i Tophm İşYükü saaüEtkinlik sayH sür6i Toplam ış Yükü saaü

Ders süresi L4 2 2a

slnf Dş Ç. sür6i 0 0 0

Ödevler 14 3 42

sunum/seminerHazlrlama 0 0 0

Aragnavlar 1 5 5

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnau 1 10 10

Toplam lşYükü 85

AKrs Kİedisı 3

Katkl Düzeyi: 1: 2: Düşük 3: orta 4; Yüksek 5:



BALIKESİR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matemat|k Öğretmenliği

Yanyll Kodu Adı

MEN2005 Kompleks Analiz

Öğrcnim Tiiıii DeEin Dili D€rsin Düzeyi Da§in staj Du]umu De6in Türü

Bölalmü/Prcgraml Ön Koşul DeEin x@ıdlnatöİii De6i veian De6in Yardlmcllaİı
Matematik Prof.Dr. HÜLYA GüR

Kamşk $Fhr kümsi üzsinde limit tiirev ve integra|le ilgili ishmler yapabilme. Karma$k $ylhr kümsinde hrkll fonkiyonlada ilgili i§lemler yaFbilme.
Derin İçeıiği ı
Kompleks Analize giriş

Fonksiyonlar
Yüz yüze

Mühendlsıık Billmlerl
ı{ühendislik Ta$nml
sosyal Bilimle]

Fen Blllmle.l
sağhk Bilimleri
Aİan Bilgisi

Haftı Konu ön Haaılık
1 Komplek§ 9yllann aksiyomatik yapF|
2 Kmphks saylhnn önemli özellikleri
3 Komplek sydar ve analitik gsmetri
4 Genişletilmiş Komplek düzlem

5 Kompleks Fonkiyonlar, Üstel ionksiyon
6 TrlgonometrlkfonGlyonlar,Hiperbo|lkfonkslyonlar
7 bgadğna fonl§iyonu, ts trlgonomet ik re teE hiperbolik fonksiyonlar
8 araslnav
9 Kompleks üst, kök fonk§iyonu, basit fonkiyonlann georetrİsi

i0 Kompleks 9y dlzllerl, kompleks fonksiyonlann limiti

1l Komplekfonksiyonlardasüreklilik
L2 Kompleksfonkğyslardatijğknebilme
ı3 Analitikfonksiyonlar
14 analiükfonksiyonlannuygulamalarl

Dökümanlaİ

sln ıao

ö01
ö02
o03
ö04
ö05

Açlklam.
Komplek saylann temel özelliklerini ifade edebilme

Temel komplek fonksiyonlan tanlmlayabilme.

Komplek fonksiyonların türevlerini h§playabilme.
cauchy-Riemann denklemlerini ifade edebilme.

Analiük fmkiyon kavramml tanlmlayabilme.

sln ı{o Açlklama

kültüre| ve tarihi değederi yeni n6illere aktanbilir.

geribildirimde bulumbilir.

P15
Pı.4

P13

P07

ortaiüretim matematik eğitimiyle itgili bilimel araştırmaları değerlendirebilir, tasrlayabilir Ve temel uygulamalann yaplp 9nUç]annl 5unabilir.

ortaiüretim matemtik eğitimMe ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime aqk olarak bu grunlara çözüm üretebilrek becerilerinj kullanabilir.

ineleyip değedendirebilir.
Po3 Matematik konularryla ilgili tem€| bilgi$yar programlann| Ve diğer eğitim ve öğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kul|anabilir.

Po2 Matematik eğitima alanlndaki tffid gelişmeleri hkip edebiltrek ve diğer iiğretms aday arkadaşlanyla bunlan payhşabilecek düzeyde yabam bir dili kullanabilir.

bilimel yöntemlede analiz yapabillr.

fel$fenin ilişkislnl açlklayabilir.
gnlf yönetimini gerçekle§tirebilir, $nlfta karşla§abilecegi bir problemi çözmek için uygun model ve

ve uygulamaları; bunlan oluşturan tarihi, felsfi,

aynidlr
ESER

P08

P05 Matematiktr| düşüreyi yaşamln tiım alannda kulhnabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tiim kavram, yontem,

$syolojik, psiko|ojik temelleri iç*lleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir. /

im Fakültesi

Analiz



Yanyll Çahşnalan s.yH Katkl

Ara gnav 0 0/040

K§ sınav 0 %0

ödev o %o

Devam 0 9o0

lJygulama 0 %0

Proje 0 9o0

Yanyll sonu slnau 0 %60

Toplam o/o1oo

Eö.inlik

Ders sür6i

slnf Dış Ç. sü6i
ödeüer

Ara slnavlar

uygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam İş Yükü

ArTs Kİedl§l

sıyEl
L4

14

L4

0

1

1

0

0

ı

siıİgri

3

3

2

0

2

4

0

0

2

42

42

28

0

2

4

0

0

2

l20
4

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yük*k
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BALIKESİR ü ırivr nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN2101 Liner cebirI

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€rsin Dü4yi De6in staj Durumu De§in Türü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul De6ln xmrdlnatörü De6l veren De6an Ya]dlmclları

Matematik Öğretmenliği

De§in Amacl ;

soyut düşünme yeteneğini geliştime, matİis, deteİminant, lantrr denklem sistemlerinin çözümü kavramlannln pekiştirilip, cebir deElerinin temelini oluşturma
Desin İçeriği :

yayln Ankara.< BR unğr Algebra
Yüz yüze

slnav

Mühendlcık Blllmlcİl
llühendislik Tagnmı
sosyı| Bilimle]

Fen Bilimle.i
sağllk Bilimleri
A|an 8i|gisi

Hafta Konu ön Hazırlık

1 Matrls cebhl, matris işlemleri ve ilgill uygulamalar
2 Özel kare matrisler, ortogonal matrisler, blok matrisler, inre6 matrisler

3 Pemütasyon kavraml, detemlnant
4 Determinant özellikleri

5 cebiel tamamlayElar
6 Laplae aghml, elemanter operasyonlar
7 Bir makisin eralan formu, bir matrisin tersi

8 cayley-Hamilton Tsremi
9 Doğrusal denklem sistemleri
10 sistem matrisl, gsişletllmiş matriı ba$mak matrisi, blr matrisin rankl

ı1 cramer metodu, Gaus eleme metodu

12 Doğru$l denklem sistemleri ile ilgili uygulama|ar

13 Öz(karakteristik) değerler Ve öilektörler
|4 Matris ve doğru$l denklem sistemleri ile ilgili uygulamalar

Dökümanlar

s|İa ılo
ö01
ö02
o03
ö04
ö05

Açlklama

soyut düşünme becerisi kaanlr
Lineer denklem sistemlerlni ve matrisler| tanlr.

Determlnantlann özelliklerlni açklar.
Matris Ve determinantlan linĞr denklem sistemlerine uygular.

Verilen bir lineer denklem sistmini çözer,

sln No Açlklama

kültürel Ve tarihi değerleri yeni n6illere aktaEbillr.

geriblldlrimde bulunabilir.

P15

Pı4
P13

m7

P03

P02
POt

ortaöğretim matematik eğitimiyle ilgili bilim*l araştlrmalafl değerlendirebilir, tasrlayabilir ve temel uygulamalarını yapıp onudannl sunabilir.

ortatiğretim matemaük ditimiy,le ilgiliffinlan duyarl|,gelişme ve değişime aqk olarak bu 9runlara çÖzÜm üret€tİlrek becerilerini kullanabilir.

ineleyip değerlendirebilir.

Matemaük konulanyla ilgili temel bilgi$yar programlannl ve diğer eğıtim Ve dğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilar.

Matematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilrek ve diğer i{retrnen adayl arkadaşlanyla bunları paylaşabiltrek düzeyde yabancl bir dili kullanabi|ir.

bilimsel yöntemlede analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini aqklayabilir.
slnlf yönetimlnl gğçekleştlreblllr, §nlfta karşlaşabileeğl bir problemi çözmek için uygun model Ve yaklaŞlmlan kullanabilir,P08

Po5 Matemaükel düşünceyi yaşamln tüm alanlnda kullanabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem, strateji,

$syolojik, psakolojik temelleri içslleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir.

ğ,
§ı

.t,

uygulamalan; bunlan oluşturan tarihi, felsefi,

Line] cebıİ-ı

lI qy!

ı ESER

'i,

;Eğitim Fakültesı



Ya]ryll Çahşmalan sayH Katkt

Ara 9nav ! ok4o

Kı9 Sınav 0 %O

ödev 0 o/o0

Devam 0 9o0

lJygulama 0 %O

Proje 0 %0

Yanyd sonu slnavl 1 %60

Topl'm o/o1oo

Etİinlik

Ders siirği

§nf Dş Ç. süEi
odevler

sunum/seminer Haarlama

Ara §navlar

Uygulama

Laboıatuvar

Poe
Yanyll sonu $navl

Toplam İş Yükü

Al(Ts Kİ€disa

saylsı süİesi

144
41,
00
00
11

142
00
00
11

ida ESE
I

Toplam iş Yükü saati

56

4

0

0

1

28

0

0

1

9o

3

ülte sekreterı

2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5: Çok yüksk



BALIKESİR üıuivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN2006 Matematik Ders kjtabl İncelemesi

Öğrcnim Türü DeEin Dili Deİsin Düreyi De6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte seçmeli

Böıümü/Prcgİaml Ön Koşul DeEin xmıdinatöİü De6l vercn De6ln Yardlmcllarl

Matematik ÖğretmenIiği Prof.Dİ. HÜLYA GÜR

D6lnAmad:

u}rgunluğu, açerik özelliklefi, dil anlatm özelliklgi v€ dirsd düzen aç§ndan de$ird bir baküş açsryla incdffiktir.
D€ı§ın İçcİ|ğl :

ve sunulmag

Kıynakıın 
§J;İ*ffill",4 ffio?jfltil.""o" ,atematik ö3reümi ve sorunlar. Ankara: Türk Eğitim Derneği, 1994.
yüz yüze
Kilç Abdumhman re serdal sevğ, Kmu Alan Dğs Kitabı inelemed. 1. Bask. AnkaE: PegemA Yayrcllk, 2002.*Aku, Menl.'Matmauk De6 Kitaphnn|n
Değen€ndlrilmesi", İlköğretm okullarında Matematik Öğretjml Ve sorunlar. Ankara: Türk Eğitlm Derneği, 199t. *Ataman Ayşegül ve diğerlerl. Konu Alanl Ders Kitabl

inceleme Kıhwzu: Türkçe 1€. (Ed: Leyh Küçükahreo. r. Ba5m. AnkaE: Nobel yay|n Dağüm,2001. *D€mirel, ozen. "tİilüm 3: otrs Kitadannı seçme", P|andan

Değerlendirmeye Öğret

ı.lühĞndislik Bilimleri
İ.{ühendisllk Ta9nml
Sosyal Bl|lmler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bllgl5ı

Hafta Konu ön Hazıılık Dökiimanlar

la5

6

1 Ders hakknda genel bilgaler, Kaynak tarama
2 D€6 Kitaplarlnln Eğits€l Önemi

3 De6 Kitaplannln Biçimsel Görünümüne il|şkn ÖlçütlerKapak Kitap boyuüan Yazı karakterinin

büyüklüğü sayfa boyuüan satr arahğ içindekiler Kaynakça grzıük Dizin

4 Ders Kitaplannın Öğretim Programlna Uygunluğu ile ilgili Ölçüder Amaçlara uygunluk İçerik seçimi

ve düzenlenmei Öğromeöğretme ilkelerine uygunluk Değerlendime

D€6 Kitaplannln oğretim Programlna Uygunluğu ile ilgili Ölçüder Amaçlara uygunluk içerik seçimi

ve düzenlenmesi Öğrenmeijğretme ilkelerine uygunluk D4erlendirme

Kltabln Dil Ve Anlatmına illşıln Ölçüüer ÖErencl düzeyine uygunluk Açk]lk ve yalnhk Yazlm kurallarl

Anlahmln Göcdle§tirilmsi
7 Fark]l matematik deE kitaplannn incelenm6i ve sunulmas

8 Farkh matematik de6 kitaplannln ınclenm6i Ve sunulmasl

9 Farkh matematik ders kitaplannln inelenmği Ve sunulmasl

ı0 Farkh matematik de6 kitaplannn incelenm6i ve sunulması

1ı seçilen bir konu için örnek modüllerin hazrlanmasl ve sunulmasl

|2 s€çilen bir konu lçin iirnek modüllerin haadanması ve sunulması

13 seçilen bir konu için örnek modüllerin halrlanma$ ve sunulmasl

14 seçilen bir konu için örnek modüllerin hazlr|anması Ve sunulmasl

.L,

sln No

ö01
ö02
ö03
öM
öos
ö06

Açıklama

Matematik ders kitaplannln eğitsel önemini aç|klayabi|ecektir.

Matematik de6 kltaplannn biçimsel görünümüne ilışkin ölçüderi açlklayabiltrektir.

Matematik de6 kitaplannln içerlk özellikledne ili*in ölçüderi $rgulayabil4ektir.
Matematik de6 kitaplannln dil-anlabm özelliklerine ilişkin ölçütleri tartşabilecektir.

Matematik dgs kitaplarını belirlenen ölçüüer aç§ndan değerlendirebiltrektir.

Matematlk de6 kitaplannda bulunmag gereken ölçüteri dikkate alarak bir ders kitab modülü ta$dayailltrektir.

sl]a ı{o Açlklama

kültüre| ve tarihi değederi yeni n6illere aktarabilir.

genbildirimde bulunabilir.

P15 ortaöğretim matematik eğitimiyle ilgili bilim*l araştımalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir Ve temel uyguıamalannl yaplp $nudannlsunabilir.

P14 ortaöğretim matematik eğitimiy|e ilgill sorunlara duyarll, gelişme ve değışıme açlk olarak bu gunlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir.

P03
P02
P01

inceleyip değerlOdirebilir.
Matematik konularryla ilgiıiteml bilgi9yar programlannl Ve diğer 4itim ve ilğEtim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir.

Matematik eğiuml abnlndaki temel gelişİneleri taklp edebiltrek ve diğer irğretren aday arkadaşlanyla bunlan paylaşabilsek düzeyde yabancl bir dill kullanablllr,

bilimsl yöntemlerle analiz yapabi|ir.

fel*fenin ilişkisini agklayabilir.

Po8 slnlf yönetlmini gğçekleştireblllr, snfta karşlaşabiltreğl btr problemi çözmek lçin uygun model ve yaklarmlan kullanabilir.

$syolojik, psikolojlk temelleri |ç*lleştirerek kullanabilir Ve geliştirebilk.

ııl.temask D€E Kıtabt

DerYipl§l



Yrnyll Çal§malan

Ara gnav

K§ gnav

ödry

Devam

tJy9ulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sıvıJ Kıü(
t40
0%0
0%0
0%0
o%o
0%0
ı %60

o^1(xı

Etİinlak

Ders sürsi

§nf Dş Ç. sür6i

ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laborafuvar

Proj€

Yanyll sonu snavı

Toplam İş Yükü

AKTS Nredlsl

sayH siiİ6ı
L43
|43
14 1

ı4 1

12
00
00
14
I2

lln aynldır
ESER

Toplam İş Yükü saati

42

42

14

14

2

0

0

4

2

12o

4

Fakültesı
sekreterı

1: Çokdüşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5:



BALIKESİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu Adl

MEN2007 Matematik Eğitiminde Bilgi ve iletişim Teknoloiileri

Öğrcnim Türü DeFin Dili Deİsin DüzeYi DeE|n staj Durumu De§in Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul D.Eln xmrdinatö.ü DeEi veİen De6ın Yaldlmclla.t

Matematik Öğretmenliği Prof.Dr. HULYA GÜR

DaEin Amad :

karşllaştlrmakhr.
DeFin İçeriğl l

Yüz yüze

ı,lühendislik Bilimleri
ı,luhendısllk Ta$nmı
sosyal Bilimler

Hıfta Nonu ön Hazlİllk

1 Teknoloji nediı? Eğitim ve öğretim teknolojisi nedir? Temel teknoloiik ditim kavramlann|n

tanülmasl,
2 iletişim sürecinin ö'ğelsi, Dalein Yaşanb Konisa

3 il€tişim, iiğrenme ve teknoloji aEgrıdakj illşkiler

4 Matematlk4ltlmlndekib|lgi$yarteknolojihri
5 Güncel bilglgyar programlannln tantllması
6 Güncel bilgisayar programlannın tanülmasl
7 Güncel bllgi$ydr programlannln tanıblmasl

8 Arasınav
9 Bilgigyar program|arının mtemtik eğitimde kullanlml

10 Hegp makingi ve grafik çjzen hegp makineleri teknolojilerinin kullanmınn öğretilmesi

ı1 Hesap makinelerinin matematlk eğ|tim|nde ku||anml

12 Uygulamalar
13 Uygulamalar

_14 Yanyll $nu snavl

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisi

Dökümanlar

Açıklama

Eğitim teknolojisi ve iüretim teknolojisi kavramlann| afade eder,

Bilgigyar desteklİ w temetıi matematik öğretiminin yanİlannl ifade edebilir,

ro-rıiye,oe ve oıinyada retematik ajğretimlnde kullandan bllgisayar ve h§p makine|eri eğitimini karŞllaŞtlnr.

Matematikdersinlbilgl$yardestekıiöğretimveh§pmakinelerinlnkullanlmliçinplanlar.
Matematik eğitiminde kullanllan matematik pro96m|annı uygular,

i.4atemaük iiğretimiMe bilga$yar Ve bili§im, hesp makinsl teknoloj'lerini uygular,

slra ı{o Agkıama

kültürel ve tarihi değerleri yeni nesillere aKanbilir,

geribildirimde bulunabilir.

p15 ortaaiğretim matematiı. 
"ğ'itırıyı" 

ıgıi uıır*l araşhrmalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalannl yapıp $nudannl sunabilir,

pıc ortaöğretim matematıı eğltımıyıe ııgııl rcrunlara duyarlı, gelişme ve değaşime açük olarak bu mrunlara Çözüm üretebiltrek b€cerilerini kullanabilir,

inceleyip değerlendirebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgili teml bilgi9yar programlannı ve diğer eğitim ve öğretim teknolojilğini yeterli ve etkin bir Pkilde kullanatilir,

P02 Matematik eğiümı alan|ndaki temd gelişmeleri takip edebil*ive di6er tığretmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabllecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

bilimsl yöntemlede analiz yapablllr.

sl6 No

öOı
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

P06

P08

P05

Tğrk Eğitim sisteminin genel yaplslnl ve özelliklerina, eğitimin ilqili dağer bilimlerle ilişkisini ve iŞlevlerani; eğitimle ilgili ortaiiğretim

fel$fenin ilişkisini a9klayabilir.
sınıf yon*imını gercekleştirebllir, gnfta karşlaşabilEeği bir probleml çözmek için uygun model ve yakla$mlan kuılanabilir,

ıqatemauk*l dtiiureyi yaşamln tüm alannda kullanabilir. ı4atematik eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem, stratği, teknilÇ

/r

sosyolojik, psikolojik temelleri lçs€lleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir.

tüm kavramlan;



YınYll Çahrmalan

Ara 9nav

Ksa s|nav

ödev

Dwam

uygulama

Proje

Yanyd sonu slnavl

Toplam

say§ Katlül

1 %30

0%0
1 %10

0%0
0 0/o0

1 %10

1 %50

06ıoo

Etkinlik

Ders sürsi

slnf Dş Ç. sür6i

ödeüer

Ara §navlar

Uygulama

Laboratuvar

P.oje

Yarryll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

Aığs kredı§i

142
102
22
00

saylsı süİesi Toplam iş Yükü §aati

1

0

0

1

1

1

0

0

6

1

28

20

4

0

1

0

0

6

1

60

2

':;;- Fakültesıı l , ,\J';,1 l ,,,l

sunum/seminer Ha2lrlama

Katkl Düzeyi: 1: Çokdüşük 2: Düşük 3: orta 4:Yüktrk 5: Qkyüksek



BALIKEsİR üıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MEN2008 Matematik Eğitiminde Yeni Yakla9mlar

Öğrcnlm Tüıü DeEln Dili De6in Düzeyi De§in staj Duİumu De6ln Türiı

Örgün Öğretim Tü*çe seçmeli

BölOmğ/Prcgram! Ön (oşul D.6in ı(mrdinatörll DaEl vercn DeEin Yaİdımcllan
Matematik Öğretmenliği or. dğn Üysi Mevxiae xoaıx

karşilaştrmaktlr.
Dercln tçerlğl:

Yüz yüze

tt{üh€ndlsllk Bilimlerl
t{ühendlsllk Ta$nml
s6yal Blllmleİ

Fen Blllmle.i
sağhk Bıllmled
Alan Bllglsl : 100

Hafta Konu Haıırİk Dökümanlar
1 Tekrcloll ned|r? Eğlgm ve dğreüm teknolojisi nedir? Temel teknolojik dıtim kaYramlannln

tanülma§.
2 iletişim sürtrinin öğelgi, Dale'in Yaşanb Konisi
3 İletişh, ğürenme ve teknobii anslndaki llişkiler

4 Matemaükeğitimindekibilgigyarteknolojileri
5 Güncel bilgisayar programlannn tanülmasl
6 Güncd bilgisayar progİamlannln bnıtlmasl
7 Güncel b|lglsaydr programlannln tanlİlmasl
8 Araslnav
9 8ilgisayar programlannln matematik eğitimde kullanlml
ı0 Hffip makln6l ve gEfik dzen h§p makineleri teknolorihrlnin kullanlmnn aiğretilmgi
tı H§p maklnelerlnin matemtik eğitlminde kullanml
12 Uygulamalar
ı3 Uygulamalar
14 Yanyl sonu sınavı

sln ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

Açlklana
Eğitim teknolojisi ve öğreüm tekmlojisi kavramlarlil ifade eder.

Bilglsayar destekli ve temelli matematik öğretimlnin yaradannl lfade edebilir.

Türkiye'de ve dünyada mtematik tiğretiminde kulhnilan bilgigyar ve h§p makineleri eğitimini kar$laştlnr.

Matematik dersini bilgi$ya. d6tekli iüretim ve h§p makinelerinin kullanlml için planlar.

i4atematik eğatiminde kullanllan matematik prognmlannl uygular.

Matematik ijğİetiminde bilgi9yar ve bılişim, he$p makinsi teknolojilerini uygular.

s|n ılo Açlklama

kültürel ve tanhi değerleri yeni resilıere aktarabilir.

gtribildirimde bulunabilir.

P15 ortaöğretim matematik eğitimiyle ilgili bilimsl ara5tfmalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir ve temel Uygulamalannl yapp $nuçlannl sunabilir.

P74 ortat{retim matematik eğitlmMe i|gill $runlac duyar|l, gel|şme ve değirme aqk olarak bu $runlara çözüm üretetilrek bcerilerini kullanabilir.

inceleyip değerlendirebilir.

Matematik konularryla ilgili temel bilgisayar pfogramlannl ve diijg eğitim ve iiğretim tekrclojilerini yeterla ve etkin bir şekilde kullambilir.

Matemaük €ğlüml alanlndakl tsd gelişmeleri takip edebilffik ve dlğer öğretmen adayl a*adaşlany|a bunlan paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

balimsl yiintemlerle analiz yapabilir.

P06 Tüİk Eğitim sistemlnin genel yaplslnl ve özelliklerini, eğitlmin ilgili diğer bilimlerle ilişkisini Ve lşlevlerina; eğitimle tüm kavramlan; eğitlmle psikolojinin, sosyolojinin ve

P03

P02

P01

P04

P08

P05 oluşturan tarihi, felsefi,
ffi'fi}HliljŞİ'fl.i',jliir,snıtaıaşıaşabiıeeğibkpıobıem|çömekıçinuygunmodeı**4r6J'iiŞ.r41;
Matmatlk*l diişünĞyl yaşamn tüm alanında kullanabıllr. Matematlk eğItimlyle llglll tüm kavram, yörrdf,!, stğtğt'leknlk:d
$ı/olojik, p6iko|ojik temell€trl i§elleştirerek kullanabilir re geliştireu|ir. ıi' "i'

t' ;j',s, 
",:Ji,:,(iİ :j ,. l'.:, l,

il c ., \ ,;:.,-
} a.4' ,_
'i,, ".ı 'ı. ,.1_1'ı 

. i
''i. ,?,,_ ,, 

"l. 
*r"şl

''\:...'l'ra 
i *{r',''._

\;;j . , .-_J

ibeV Fakültesı

'.latematik
Yenl Yaklaşımlar

Yanyll Adı

Deİsln rrynakliİl



Yanyıl Çal|şmalarl

Ara slnav

KEa sınav

ödev

DeVam

uyoulama

Proje

Yanyll sonu §navl

ToPlam

sıylıl sü]Gsl

|42
ı02
z2
00
11
00
00
ı6
11

s.Yls 1(ıü(

ı %30

0%0
ı %10

0%0
0%0
ı %10

ı %50

lı610o

Etkinlik

Ders sür6i
gnrf oı Ç. sürği

ödevler

sunum/seminer Hazldama

A6 slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Poe
Yanyİ sonu §Evl
Toplam İş Yükü

ArTs Kİedl§l

Toplam İş Yükü saati

28

20

4

0

1

0

0

6

1

6o

2

AKTS Hsaplama İçeriği

L
Katkl Düzeyii 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5; Qk yüktrk



BALIKEsİR üıtivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Adl

MEN2104 Matematik Öğrenme Ve Öğretim Yaklaşlm|arl

Öğrcnim İürü De6in Dıli Dercin Düzeyl DeEin staj Durumü De6in Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte

8ölümü/Prcgİaml Ön Koşul 0.6ın (mrdlnatör0 De6l vercn DeEİn Yaİdlmcllaal

Matmatik Öğretrnenliğl

Dersin Amacl :

matematik irğretiminin bileşenleri; matematik aığretimine syal, kültürel ve ekonmik açdan bakş konulannda bilgi vermektir.
D€]§ln İçE.lğl:

yüz yüze, uzaktan
Me|lhan Ü. (Ed.) Uygulama Örrekleriyle Matematjk o3retlminde YenlYaklaflmlaİ içiMe, Pegem A, Ankara

ttlOhendlsllk BillmIer|
ı.liıh€ndisllk Ta$nml
sosyal Bilim|er

Hafta |(onu ön xazıılık
1 Matematikel Cİişünme ve Doğas, Matematik Öğrenmenin Doğa§
2 Matematlk Öğrenme ve Öğretmenln Anlamı, Matematik Öğretiminin Amadan

3 Matematik oğretimlnde Duyuşsal Özellikler, Matemat|k Öğ€timind€ Dikkat Edilresi Gereken
Hususlar, Matematik Öğretiminde Temel İlkeler

4 Matematik aiğretiminin tarihçesi, matematak öğretimine $syal, külhırel ve ekonomik agdan baklş

5 Etkıli matematik öğretimi w beceriler
6 Probleme Dayah Öğrenme
7 Matematik okuryazadlğı ve PISA

8 Gerçekçi Matematik Eğitimi

9 Matematjk Eğitiminde Teknolojl kullanlml

10 srEMM
11 Matematikglmodelleme
12 TeE-yüz ttrenme
ı3 Matemtik eğitiminde işbirliğine dayah ijğrenme

14 Matematik Eğitiminde DeE imtrsi

Fen Bilimleİi
sağllk 8ilimleri
Alan Bilgisi

Dökiimanlar

slİa ı{o

ö01
öo2
ö03
ö04
ö05
ö06

P04

P06

Po8

P05

9n ı{o Açıklama

kültürel ve tarihi değederi yeni n6illere aktarabilir.

9eribildirimde bulunabilir.

p15 ortaöğretim mitematik eğitimiyle ilgili bllims€l aEştlrmalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalarlnl yaplp sonuçlannl sunabilir.

P14 orta(üretim matematiı e6itimiye nlıı orunlaE duyarll, gelişme ve değlşime aqk olarak bu $runıara çözüm üretebilrck becerilerini kullarebilır,

anceleyip d4erlendirebilir.
Po3 Matematik konularryla llgili temel bilgi$yar programlannl ve diğer eğiüm ve t8retim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekllde kullanabilir.

Poz Matemadk eğltim| alanııı-rlakl temel tel§meleri taklp edebiltrei ve diğer irğretmen aday a*adaşlanyla bunlan payla9bilecek düzeyde yabanq bir dili kullanabilir,

bilimsel yöntemlerle analiz yapabilir.

Agk|am.
Eğitim teknolojisi ve öğrebm teknolojisi kavramlannl ihde eder.

Bilgi$yar d6tekli ve temelli matematik öğretiminin yararlarnl ifade edebilir.

Türkiye'de ve dünyada matematik ö'ğretiminde ku|lanllan bilgigyar ve he$p makineleri eğitimini karŞlaŞbnr.

Matematik deGini bilgi$yar d6tekli iiğretim ve h§p makinelerinin kullanlml 'ıçin plan|ar,

Matematik eğitiminde kullanllan matematik progremlann uygular.

Mat€matik i{retiminde bilgigyar ve bilişim, he$p mkinsi teknolojiıerini uygular,

fel*fenin ilaşkisini a9klayabilir.
slnlf yönetlmini gerçeklğtirebılir, snlfta karşlaşabaltreği bir problemi çaizmek lçin uygun model ve yaklaşmlan

Matematik*l düşüreyi yaşamln tüm alannda kullanabilir. Matmatik eğiümiyle ilgili tüm knvram,

$syolojlk, pslkolojik temellerl lçselleştirerek kullanabilir Ve geliştirebilir.

ve uygulamalan; bunlan oluşturan tarihi, fel*fi,

ESER
öitim F

}.'
ültesi



BALIKEsİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MEN2009 Matematik Öğretiminde Drama

Öğrcnim Türü DeEin Dili DeEin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Tüİü
Örgün Öğretim Türkçe seçme|a

8öıılmğ/Pıograml Ön Koşul De§ln xooıdlnatöıü De6i vercn DeBln Yaİdlmolan

Derln Amacl :

karşilaşİrmakbr.
Desln İçeılği ;

Matematik ÖğretmenliğI Prof.Dr. HÜLYA GÜR

| 
rcp ıepışı 

|

Matematik ve Temel Bİlimler i Eğitim Bilimleri :

Mühendislik Bilimle.i :

Müh€ndislik Ta$nml :

sosaal Bilimler :

Fen Bilimleri i
sağllk Bilimleİi :

Alan Bilgi§i l 100

Yüz yüze

ılıfta konu ön Haaılık
1 Tetnoloji nedir? Eğitim ve arğretim tekno|ojisi nedir? Tetrıd teknolojik eğitim kavramlannh

tanltlmag.
2 İletişim sürtrinin öğeleri, Dalein Yaşanİ Konisi

3 İlet§m, öğrenme ve teknoloj| aEgndaki ifişriltr
.1 Matematlkeğltlmlndeklbllgl*yarteknolojllerl
5 Güncel bilgi9yar programlannın tanıhlms
6 Güncel bllgigyar programlannn tanülrna§
7 Güncd bllgisyar programlannln tanülmffi
8 Araslnav
9 Bilgigyar pİogramlannln matematik eğitimde kullanlml
10 H§p makinesi ve gn6k çizen tıesap makineleri teknoloji|erinin kullanmmm iiğretilmği
1ı Hesap makineleİinln materıatik eğiümlnde kullanml
12 tjygulamalar
13 Uygulamalar
14 Yanyl $nu snau

Dökümanlar

slra No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

AEklama
Eğitim teknolojisi Ve öğretim teknolojisi kavram|annl ifude eder.

Bilgisyar dedekli ve temel|i retmaük tığretiminin yararlannı ifade edebilir.

Türkiye'de ve dünyada matematik öğretimlnde kullanilan bilgi$yar ve hsap makineleri eğitimini karşllaşhrır.

Matematik de6ini bibi$yar d6tekli aiğreüm ve hğp makineleİinin kullanımı için planlar.

Matematİk eğitiminde kullanllan matematik program|annı uygular.

Matematik iiğretiminde bilgi$yar Ve balişim, h§p makinEi tekrclojilğini uygular.

slİa No Açlk|ama

kültürel ve tanhi değerleri yeni nesillere aktanbilir.

geribi|dirimde buluEbilir.

P15 ortaaiğretim matematik eğitimiyle ilgili bilim*l araştmalan değğlendirebalir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalannl yapıp $nuçlannl sunabilir.

P!4 ortaöğretım matematik eğitimiyle ilgi|i $runlara duyarll, gelişme ve değişime açlk olarak bu $runlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir.

inceleyip değedendirebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgili temel tilgisayar programlannl Ve diğer eğiğm ve öğretim tekrclojilerini yeterli ve etİin bir Şekilde kullambilir.

Po2 Matematlk eğitimi a|anındakl temel jeilşmeleri takip edebilEek ve diğer öğretmen aday a*ada§lanyla bunlan paylaşabildek düzeyde yabano bir dili kullanabilir.

bilim*l yöntemlede analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini a9klayabilir.
P08

P05

smüf yönetimln| gerçekleştlreblllr, §nfta karşlaşbileeğl bir probleml çözmek içln uygun model ve
oluşturan tarihi, felgfi ,

ültesi

Matematik*l dğşğnceyi yaşamln tüm alanlnda kullanabalir. t4atematik eğitimiyle ilgili tüm kavram,

rcsyolojik, psikolojik temelleri içsell€ştirerek kul|anabilir ve geliştirebilir.

3y Eğitim F

224

Nıda



Yanyll Çahşmalarl

Ara gnav

rc$ slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyıl Sonu Sınavı

Topıam

sayı5a xıtkl
ı %30

0%0
ı %ı0

0%0
0%0
ı %10

ı %50

q61oo

Etkinlik

DeE s.ir6i

slnf Dfl Ç. siiEi
ödeüer

sunum/semlner Hazİlam

Ara slnavlar

tjygulama

Laborafuvar

Poe

sayH sür6i Toplam İş Yükü saati

14228
10220
224
000

Yanyll sonu gnavl

Toplam İş Yükü

1

0

0

6

1

1

0

0

6

1

6o

2
AKTS Nredislll

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Diişük 3: orta 4: Yükgk 5: Çok yükgk

De6in



BALIKESİR üırivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN2010 Matematik Öğretiminde Materyal Ta$nml

Öğrcnlm Türü De6ln Dill Dersin Düzeyi DeEln staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmela

aölğmıl/Prcgİaml Ön Koşul D€rsın xüİdlnatöİii DĞEi vercn DeFın Yardtmcllaİl

Matematik Öğretmenliği Prof.Dr. HÜLYA GüR

karşlaştlrmaktlr.
Derln iço.|ğl:

Yüz yüze

Fen Bllimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bil9İ§l l ı00

H.fta Konu ön ııızıılık
1 Teknoloji nedir? Eğitim ve ajğretim teknolojisj nedir? Temel teknolojik ditim kavramlaflnın

tanıtlmasl.
2 il€tj$m sürtrinin öğelgi, Dale'in Yaşanü Kon6i

3 iletişım. öğrenme ve teknoloji a69ndakl Ilişkler

4 Materedkeğiümindekibllgı$yarteınolojlleri
5 Güncel bilgigyar programlannn tanlhlrel

.6 Güncd bilgi$yar programlannln tanlb|masl

7 Gürcel bllgisyar programlannln tanülması

8 Arasmav
9 Bilgigyar prog.amlannln mtematik ditlmde kullanml

10 Hesap makinsi ve grafik çizen h§p makineleri teknolojilerinin kullanmlnln (üretilmsi

ı1 H6ap makinelerin|n matffiük eğiüminde kullanml

ı2 uygulamalar
13 Uygulamalar
14 YarMl su gnau

Dökümanla.

sl6 ı{o

ö01
o02
öo3
ö04
o05
ö05

Açlkıam
Eğitim teknolojisi ve öğretim teknolojisi kavramlannı ifade eder.

Bilgi$yar destekli ve temeıli matematik öğretiminin yarar|arml iiade ed€bilir,

ru-rtiye,de ve ounyada matematik ö,ğretiminde kullanllan bilgl$yar Ve hesp maklneleri eğitimini kar$laŞtlrlr.

Matematik dersinl bilgl$yar destekli aDretim ve hep makinelerinin kullanlm| için planlar,

Matematik eğitiminde kullanllan matematik progEmlannl uygular,

Matematik öğretiminde bibi$yar ve balişim, hesp makin6i teknolojilerini uygular,

slra ı{o Açlklama

kültürel ve tarihi değerleri yeni nesillere aRarabilir,

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortatiğretim matemtir 
"ğiti.M" 

ngıi uilir*l aGştımalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalann yaplp ffudannl sunabilir,

P14 ortaiiğretim maternaur eğiümMe iıgiıl grunlara duyarİ, geli5me ve değişime açlk olarak bu srunlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir,

inceleyip değerltrdirebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgili teme| bilgisayar programlannl ve diğer eğitim Ve iığretam teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şek|lde kullanabilir,

po2 Matmatik eğiğmi alanııİdakı temd ğeişmeleri takip edebiıeceİve dlğer dğretmen adayı arkadaşlanyla bunlan paylaşabihcek düzeyde yabano bir dili kullanabllir,

bilim*l yiintmlede ana|iz yapaLıllir.

fe|gfenin iıişkisini açlklayabilir.

sınf yönetimini gerçeklğtirebilir, 9nfta karşllaşabileceği bir problemi çözmek için uygun model ve

Matematiksl düşünceyi yaşamln tüm alanlnda kullanabilir. Matematik eğiümiyle ilgili tüm kavram,

$syolojik, psikolojik temelleri içslleştirerek kullanabilir Ve geliştirebilir,

P08

P05
ve uygulama|an; bunlan oluşturan tarihl, fel*fi,

nln aynlcılr
Nida ESER

'.latematik
Yaİryll

]t{üh€ndislik Bi|lmled
ıaıihendisllk Ta$rıml
sosyal Bilimıeİ



sıyFl sür6a Toplam İş Yükü saati

14228
10220
224
000
11 1

000
000
166
11 1

6o

2

Etkinlik

De6 sürsi

slnf D$ Ç.5ü6i
ödevlg

sunum/seminer Hazlrlam

Ara §navlar

Uygulama

Laboratuvar

ProJe

Yanyd sonu $navl

Toplam İş Yükü

AXTS Kİedlsl

sayJ ı(ıtİl
ı %30

0%0
ı %ı0

0%0
0%0
1 %ı0

ı %50

q6ı0o

Yanyll Çahşmala]l

Ara slnav

KE gnav

ödev

Devam

Uygulama

ProJe

Yanyll sonu sınavl

Topıam

2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yük*k

Fakültesi



BALI KEsiR ü ıtivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu

MEN2Oı1 Matematik Öğretimind€ okul Dş Öğrenme o.tamlarl

Öğrcnlm Türii DeEln Dill DeEln Düıeyi DeEin staj Durumu De6ln Türü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölalmü/P]ogramt Ön (oşul D€rsln rmrdInatörü DĞEl ve.en DeEin Yaİdlmcıla.l

Matematik Öğretmenliğl Prof.Dr. HÜLYA GÜR

ffi
Öğretmen aday'annın matematik özel oğreİm yöntemleri hakknda bilgi ve becerilerinin geliştirilmsi
Destn İçertğl ;

Matris ve deteminandann o'ğretimi Mikrodğretim uygulamaıafl

Yüzyüze

yazİ gnav, sunum, prole, öder,

T;6;İİİETmaU'iimil ; Eğiünıillmıeıı :

ıl0hendısllk B|llmleİl : Fen 8lllml€.l :

ı.lüh€ndısllk Ta$nml :

sosyal Blllmler :

sağllk Bilimleİi :

Alan Bilgisl i

Haftı ı(onu on Huİhk
ı Matematik iiğrenre}€ iİşkin aürenci tufumlan, matematik kay9sl, aürerciler angndaki birğr*l

farklılklar
2 Matematik öğretiminde ku|lanilabilEk tığr€dm materyallginin sçimi ve hazdanmasl

3 T€knolojl d6teİli matmatik t8retimi
4 Matemaükte lspat ve ispat çeşitlerl
5 sayilara ilişkin konulam dğetima
6 cebir konulannln öğretimi
7 Fonksiyonlann öğretimi

8 Vlze
9 olasillk iüretimi
10 Trigonometriöğretimi
1ı Maüis re detğminandann iiğreümi
|2 Llmlt, türg ve lntegral iiğretiml

ı3 M|keitı€timuyguhmalan
ı4 MikrcFiiğretimuygulamalan

slra ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Açlkıamı
Matematik eğitiminde kullandan yöntem, teknik, araçgereç ve materyalleri uygulayabilme

Farkll matematik konulann|n (üretimini planlayabilme

Farldl matemaük konulannln iiğretima lçin materyaı geliştirebilme

Öğrencllerin bireysel fa*llllklannl dikkate alarak deE planlayabılme

Teknoloji d6tekli matematik dersleri planlayabilme

sl6 ı{o Açlk|ama

külturel Ve tarlhi değederi yenl n6illere aktaEbillr.

geribildirimde bulunabilir.

P15 o*og*u. ,utefnutik eğitimiyle ilgill bilım*l araştrmalan deöertendiretillr, ta$rlayabi|ir Ve temel uygulamalarlnl yapp sonudannl sunabillr,

P14 ortaiiğretim matematıı ditimıyıe ığıi mnlan duyarll, gelişme ve d4işime açk olarak bu sunlara çözüm üretebil*k beeriığini kullanabilir,

Inceleyip değedendlrebilir.
Po3 Matematik konularryla ilgili temel bilg|sayar programlarml ve diğer eğitim ve aiğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bh Şekilde kullanabilir,

Po2 Matematik 4itimi alanındaki temel gelişmeleri takip edebilrek ve diğer öğretmen aday arkadaşlanyla bunlan paylaşabiltrek düzeyde yabarcı bir dili kullanabilir,

bilim*l yöntem|ede amliz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini a9klayabilir.

P08

P05

smf yönetamini gerçekle§tirebilir, snfta karsılaşabikeği bir problemi çözmek için uygun model ve yakla$mlan kullanabilir,

Matematik*l düşünceyi yaşamln tüm alannda kullanabilir. Matematik eğiümıyle ilgili tüm kavram, yöntem,

sosyoloiik, psikolojik temelleri içse|leştirerek ku|lanabilir Ve geliştirebilir. ;..1

;:ğ:
/.<

!{{

r^t
,)
i
.ar

A.
r,at :

a.
g".

İ,

sosyoloiik, psikolojik

,i. "/l.

ve uygulamölan; bunlan olu$uran tarihi, felsfi,

Matem.tlk okul

Yanyll

Doİ§ın Kaynaklan

De.s Yaplsl



saylsl sü.6i Toplam İşYükii saati

14342
|4342
14228
10220
122
144
000
10110
|22

150

5

Et*inlik

Ders sür6i

slnf D, Ç. sü.esi

Ödevler

Ara §navlar

uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyl sonU gnavl

Toplam İş Yükü

AKTS xİedlsl

sayH Kaü(

o40
0 YoO

0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

o^100

Ya.ıyll ÇahşmaIan

AIa slnav

K§ slnav

ödry

Devam

[Jygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

2: Düşük 3: orta 4; Yük*k 5: Çok yük*k



slra No

Pl1

P10

P09

P12

Açtklama

kültürel ve tarihi değerleri yenl neslllere aktaEbilir.

geribildirimde bulunabilır.

ortaöğreüm matematik eğitimMe ilgili tİlimsel aĞ*lmalan değğlendirebilir, tagrlayabilir Ve temel uygulama|anil yaplp 9nudannl sunabilir.

ortaöğretim matematik eğitimMe ilgili $runlara duyarh, gelişme ve değişime açk olarak bu $runlara çözüm üretebilsek becerilerini kullanabilir.

inceleyap değedendirebilir.
Matematik konularıyla ilgill temel bllgigyar programlannl Ve diğer eğltIm ve ööretim teknolojilerlnl yeterli ve etkln bir şekilde kullanabilir.

Matematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebıl*k ve diğer dğretnen adayl a*adaşlanyla bUnlan paylaşabiltrek düzeyde yabarcl bir dili kullanabilir.

bilım*l ytntemlerle analiz yapabilir.

felsfenin lllşkisini agklayabllir.
smf yönetimini gsçekleştirebilir, gnfta karşlaşabil*eği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kuılanabilir.

$şıolojik, psikoloJlk terel|eri içsll€ştirerek kullambilir ve geliştirebilir.

nldlr
SER
tim Fak

P15

P14

P13

P07

P03

P02

P01

P04

P06

P08
P05

jekreteri

ÇlktlIatı



Yrrıyll Çal|şmalan

Ara s|mv

KE sınav

ödev

Dryam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu §navl

Toplam

saylsl Kat*ı

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

q60

say§ sü.6i Top|am İ, Yüko saatiEtİinlik say§ sü.6i Top|am lş Yüko saati

De6sürğa 0 0 0

slnlf Dş Ç. süEi 0 0 0

Ödeüer 0 0 0

sunum/s€miner}hzİlam 0 0

Ara §naüar 0 0

Uyguhffi 0 0

Laborafuvar o o

Proje 0 0

Yanyl sonu s.mvı o o

Toplam İ, YOkO

A(Ts xİldırl

aynıdır
EsER



BALIKEsiR üıııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adı

G(N1 0ı9 Medya okuryazarlül

Öğrcnim Tüİü DeEin Dili De6in Düzeyi De§in staj Durumu DeEin Tü.ü

Örgün Öğretim Türkçe seçmela

BöıümO/Prcgraml Ön Koşul Dc6in x@İdlnatörlı De6i veren DeFin Yardlmclları

Matematik Öğretmenliği Dekan Yardlmc§ Ruhan B€nlikaya

Bu de6in amao, medyanln eleştirel bakş agslyla analiz edıımsi, anlaflım$, yorumlanmac ve üretilmesıne yönelik bi|give beerilerin kazandlnlmasd|r.
oesin içeıiği :

ürünlerin, habederin nasll üretildiğini anlaylp benzer çaİşmalar yapabilmek

ı.lühendi5lik Bilimleri
İ,lühendislik Ta9rımı
sosYal Bilimler 100

Fen Bilimleri
sağhk Bilimle.a
Alan Bilgisi

Hafta Konu ön Haz|.|lk Dökümanlar

1 MedYa okuryazar|ığı nedir?
2 Medya ve dlğer bilgi kaynak seryislerl ile etkileşime gegnek

3 Medya okuryaarlül öğretlm ve öğrenme, pedagojlk yaklaşmlaİ ve aktivlteler

4 Haberler, medya ve bilgi etlğl
5 Haberlerin ve mgajlann üĞtilme aşamalan

6 TelryiryO w nlm m§Jlannln analizı
7 Medyann Dili

8 Reklamohk
9 soGyal ikna etme dili
ı0 Yenl medya teknolojileri

11 Etk|leşmli çoklu ortam ançlan - dlj'ütal ileüşim

|2 ınteİİEtin avantajlan w anflan
ı3 Altemüf med,p
14 Medya ve Küfe*l Köy

sl6 ılo
ö01
ö02
ö03
ö04

Açlk|ama

Medya okuryazarlülnl, önemini Ve hayattaki bağlanhlannl anlayabilmek

Medya okuryazar|lğınln fonGlyonlannı ve pedagojik yaklaşmlannl anlayabilmek

Medyay eleştlrel baklş aç§ryla ana|iz edebilmek

Medyadaki ürünlerin, haberlerin nasll üretildiğani anlayp benztr çallşmalar yapabilmek

stn ı{o Açlklama

kültürel ve tarih| değerleri yenl nesillere aktarabillr,

9ertbildlrimde bulunabilir.

P15 ortaaüretim matematlk eğ-itimlyle ilgl[ billmsel aEştlma|an değerlendirebilir, ta$r|ayabilir Ve temel uygulamalarını yaplp sonudann| sunabilir,

p14 ortaöğretim matematiı. 
"ğltl.iy1" 

nğıı *.nlan duyarlı, ge|işme ve değişime agk olarak bu gunlarc Çözüm üretebi|ffik btrerilğini kullanabilir,

ınceleyip değerlendirebilir.

P03 Matematik konularryh ilgiıı teml b|lgl$yar programlannl Ve diğtr eğitim ve bğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

po2 Matematik eğitima alanııİaari tema ğeıiyneıerı Ltip eaeııcİw aİğer oğretmen aday| arkadaşlanyla bunlan paylaşabil€ek düzeYde Yabancl bir dili kullanabilir,

bilimsl yöntemlede analiz yapabilir.

felsfenin ilişkisini açlklayabilir.

slnf yöneümini gerçeklestirebilir, $nlfta karşıla§abilseğ' bir problemi çözmek i,'l. 
:I9:^ T,o"]: lil],jlİ:^i^,i":,,']:I,P08

P05
'l,i]Lffi#;İÖİ'Öİ" ,,ı, ,ı...o. kuııanabııir. Materetik eğitimiyıe ilgili tüm kavram, yöntem, strate!ı 

"!ekıl!,.d$e
-^-,^l^iiL rciL^l^iiL }AmAll9.1 i.@llp<tırPrEk kılllanabilir ve oelistrebılir. ^ci", "' "::İ

Ve uygulamalan; bunlan oluşturan tarihi, fel*fi,

kültesi

loll
R
Fa

$syolojik, psikolojik temellerl içslleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

Fakülte Yok



Ya]ryll Çal§malan

Ara slnav

Kl9 slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyll sonu 9navl

Toplam

sayH l(.tİl
1 %40

0%0
0%0
0 9o0

0%0
0%0
1 %60

q6ıoo

Etkinlik

De§ sür6i

s|nf oş Ç. sür6i

ödevlg

sunum/seminer Hağrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

ProJe

Yanyd sonu gnavl

Top|am İş Yükü

AKTS ıftedisl

süİ6i
2

0

3

0

5

saaü

28

42

0

5

0

0

0

10

85

3

DG.sin

Kath Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükrek



BALIKEsiR ü ı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Nodu Adl

GKN1020 Mesleki İngalizce

Öğrcnim Türü De6in Dili De6in Düzeyi De6in stai Durumu De6in Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte Yok seçme|i

Bölumü/Prcgİamı ön Koşul Dcrsin x@rdinatörü De6i Veİen Dacin yardlmcllaıt

Matmatlk Öğretmenliği

Dffilnmil
Lisans ve Ön li$ns programlannda ı slnlnara yönelak Temel ingilize de6i.
Deısin İçG]iği :

İngilize başhngç giy6inde temel bğ€rilerin (kmuym, okum, yazma, dinlere) kazandınlına9E yönelikür.

yüzyüze

vize ve final

Hühendıslik Bıllmleri
ı|ühendislik Tasnml
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleİi
sağhk Bilamleİi
Alan Bilgi§i

Hafta xonu

6
7

8
9
10

11

12

13

|4

sayllabilen Ve sayllamayan Nesneler

sayllabilen- sayllamayan Ngneler
Bağlaçlar Fakat, Ama

Günlük İfadeler KEgınhk ifadeleri

Kelime Çalışrnas
sfaüan; Karşıla$nlmasr Üstünlük Dertreleri

Karşlatlrma- "....kadar"

Günlük İfadeler- Kıyafet sabn Alma

Kelime Çaİşrna- 'Para Konulu"

Geltrek zaman
Blrlmi Derenceden Koşll cümleleri

zaman cümltrikleri, "Öne-sonra- ..inc, ..iken"

slİa ı{o

ö01
ö02
ö03

Açlklama

Çeşİtli metİnleri okuma ve ana fikirlerini anlama

iısi dıyaıoglara uygun dila kultanarak kahlma ve konuşmalardaki ana düşünceleri anlama

Biöirlyle futart ve bağll paragraflarla kompozisyonhr yazma

Açlklama

kültürel ve tarihi değerleri yeni n6illere aktaEbilir.

ortatüretim matematiı 
"ğıti.iyl. 

iıgıi bilimi araştımalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalarlnı yaplp $nuç]annl sunabilir,

ortaöğretim matematik eğitimlyle llglll $runlara duyarh, gelişme ve değişime agk olarak bu $runlara çözüm üretebilecek bcerilerini kullanabilir,

ineleyip değ€r|endirebilir.

Matematik konularryla ilglli temel bilglsayar programlannl ve diğer eğitim ve iiğretim tekrclojilerini yeterl' ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

Matematlk eğltiml alanındaki temel gellşmeı"ı Ltp 
"a"uiı*"ire 

diğer iiğretmen adayı arkadaşlanyla bunlan paylaşabiltrek düzeyde yabancl bir dili kullanabilir,

bilimsel yöntemler|e analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini açklayabilir.

s,n,r von*irinı gurçekğüretı|ir, ınıfta karşlaşabilEeği bir problemi çaizmek için uygun model ve yaklaşmlafl kullanabilir.

sln ı{o

P11

P10

Po9

P12

P15

P14

P13

P07

P03

Po2

P01

P04

P06

P08
P05

u,

İ;Ö.6.ğİ;;,n ur. 
"ı"n,narİrıı"narilir. 

Matematik eğitlmiyle ilglli tüm kavram, yöntem, strateji, Ğknlk,

İ"Öİ]ıİ, pİıİ"İ"jİİt,;maıı;ri içslleştirerek kullanabilir ve oeliştirebi|ir. crr.şg:g

bunları oluşturan tarihi, felsefi,

MslĞkl



Ya]ryll ÇalEmalan

Aİa gnav

K§ 9nav

ödev

Devam

uy9ulama

Prcje

Yanyll sonu 9navl

Toplam

Etkinlik

Ders süresi

sıylsı l6tİl
ı %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
l %60

10o

Toplam İş Yükü saati

28

gnf Dş Ç. süci
ödwler

sunum/seminer Haadama

Ara slnavlar

UygUlama

Laborafuvar

Prole

Yanyd sonu slBvl
Toplam İş Yüıü

AKTS Kİedlsl

ida ESER
y Eğütim Fa
.ü[e Sekreter

sayısl saıİesi

142
14 1

10 1

00
11
00
00
51
I2

Katkl Düzeyi: 1| 2: Düşük 3: orta 4; Yüksek 5: Çok yük*k



BALI KEsiR ü ı.ı ive nsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MBN1029 Mikro Öğretim

Öğrcnim Türü DeEin Dili D€]sin Düzeyi D€Ein staj Durumu DeEin Tüİü

Ör9ün Öğretim Türkçe seçmeli

Bölalmü/Programl Ön Koşu| ı»§ln xoordlnatö.ü DeEl veıen DeE|n Yardlmcılarl

Matematik Öğretmenliği Dekan Yardlmclsı Ruhan Benlikaya
ı

D.Ein Amad :

Öğretmen adaylarının meslek bilgisi kapsamlnda kuramsal olarak oğrendiklerini uygulama boyutunda da deneylmleyerek daha nitelik|i yetlşmelerine katkda bUlUnmaI

De6in lçeriği I

anlatımlannln geliştirilme5i.

Kaymrrıil Şahan, H, H. ve Küçükoğlu, A. (2019). Kuramdan UyguIamaya Mikro oğretim, Ankara : Pegem Akademi

ı.laıhendİ5lik Bilimlefi
1.1ühendi5lik Ta9nml
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleri
sağlIk Bilimleİi
Alan Bilgisİ

Hafta
1

2

3

4
5

6
7
8
9
10

11

|2
ı3
t4

Konu

Öğretmen Yeterlikleri

Fğdaş Öğretim süreçlerindeki Öğretrnen Yeterliklği

Mikro Öğretim Nedir?

öğretmen Yeuştirmede Mikro Öğretimin Yeri ve Önemi

M|kro Öğretimin Dünyadaki gelişiml

Mikİo Öğretimln Türkjye'deki Ge|işimi

Miko Öğreümin Avantajlan
Mikro Öğretimin slnlrhhklarl

Miko Öğretimin uygulama Adlmlan

Mikro Öğretimin Planlanmasl

Mikro ö3retimin Uygulamsl
Mikro Öğretim uygulamalarlnln Değerlendirilmesi

Dünyadaki Miko Öğretim Qhşmalan
Türklye?eki Miko Öğreüm Çahşmalan

ön Hazırlık Dökümanlar

sln ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07
o08
ö09
ö10
ö11
ö12
ö13
ö14

P03

P02
P01

P04

P06

Po8
Po5

Açlkıama

Öğretmen yeterliklerini slralar.

Öğretmen yeterliklerinin çağdaş iiğretim sorecindeki önemini açlklar,

Mikro öğretimi aQklar.

Miko iiğretimin öğretms nitelaklerini kazandlrmadaki plünü açlklar,

Mikro öğretimin dünyadaki g€lişimini yorumlar.

Mikro öğretimin Tü*iye dekl gelişimlni ymmlar.

Mikro tiğretimin avantajlannl a9klar.

Miko öğretimin smlrlıllklannl aqklar.

Mlkİo ajğretimln uygulama adlmlarlnl slralar.

Mikro öğretim uygulama$ planlar.

Mikro ijğretim uyguıamalannl değer|endirir,

Mikro tğretim planına uygun biçimde defs işlenişini qerçekleştirir,

Dünyadaki mikro ijğretlm çahşmalannl değerlend|rlr

Tü*iye'dekj miko iiğretim pİşmalannl değerlend'rir,

ıit"t
t .r0.'

sln ııo Açıklama

p15 ortaiüretim matsatik eğitimlyle i|gili bilim*l araştırrolan değerlendirebılir,ia*rlayabilir ve temel uygulamalarlnl yapp $nuçlannl sunabi|ir,

P14 ortaöğretjm matematik eğitimiyle ilglll $runlan duyarlı, gelişme ve değlşime açlk olarak bu gunlara Çözüm üretebilecek becerilgini kullanabilir,

anceleyip değerlendirebilir.
Matemaük konuıarryla ilgil| temel ulgisayar p(ogramlannl ve diğer eğitim ve irğĞtim teknoloiilgini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir,

Matmatik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilrek ve diğer öğretmen adayı arkadaşlarıyla bunlan paylaŞabilffik düzeyde yabano bir dıli kullanabilir-

bilims€l yiintemlerle analiz yapabilir.

felsefenin ilişkisini açklayabilir.

siit yonet.ıni g"rç"kleştirebilir, gnlfta karşlaşabileeği bir problemi çözmek için uygun modei ve yaklaşlmlan kullanabilir.

-"vJ"jİİ, pr*oİ"lil t İm;ll;ri içselleştirerek kullanabilir ve geliştirebllir,

a'



Ya]ryll Çahşmalan

Ara 9nav

KE slnav

ödev

DeVam

Uy9ulama

ProJe

Yarly' sonu gnav|

Toplam

sıyEl süĞ{
L42
142
84
00
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saYB xatkl

t40
0 YoO

0%0
0%0
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0 0/60

1 yo60

c6ıoo

Etİinlik

Ders sürsi

§nf oş Ç. süresi
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sunum/semlner Hazlrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje
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Toplam İş Yükü
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BALIKEsİR üxivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Adl

MEN2012 Nümerik Analiz

Öğrcnim Tüİü DeEin Dili De6in Düzeyi DeEin staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe seçmeli

8ğıaımü/Programl Ön Koşul Der5ln ı(oordInatörü De6i veren Dc6ln Yaldlmolarl

Matematik ÖğretmenlIği Anabil|m Dalı Ba5kanl Prof. cr. Hülya GÜR Prof,Dr, HÜLYA GÜR

DeEln Amao :

yaklaşk çözüm kavramtn| öğretmek.
DeEin İç€rlğl:

9nav

ilühendlsllk Bilımler|
tlühendlsllk Ta$nml
so5Yal Billmler

Fen Bllimleri
sağllk Bilımleri
Alan Bilglsi

Hafta Konu Ön Hazlrtlk DökiimanIar

1 Hatalar
2 Lineer olmayan denk]emlerin çö{ümü için nümerik yöntemler: Yanlama (8is*ton) yöntemi

3 sabit nokta iterasyonu, NeMon-Raph$n yöntemi

4 Kiriş (sffint) Yöntemi ve Regula Fa|si yöntema

5 Liner olmayan denklem sistemlerinin çözümü: sabit nokb iteEsyonu, Newton yöntemi

6 Lineer denklem sistemleri için iteratif çözüm yöntemleri: ]acobi ıterasyon yöntemi, Gauss_siedel

iterasyon yönteml

8ir matrisin tersinın cholesky, Gauss-Jordan yönteml ile bulunmasl

Bir matrisin te§inin ardl$k dönüşümler yöntemi ve LU aynşml yöntemi ile bulunmasl

Lineer denklem sistemleri için direK çözüm yöntemleri; Gauss Eleme(Elıminas}on) yöntemi

Lineer denklem sistemleri lçin direk çözüm yöntemleri: Gauss-Jordan lndirgeme yiintemi

Öz değer ve öz vektör problemleri için nümerik yöntemler: Faddeev-Lwerler yöntemi

öz değer ve öz vektör problemleri içın nümerik yöntffiler:ciyley_Hamilton Tğemi, vionella

yöntemi

bz değer ve öz vektiİ problemleri için nümerik yöntemler:Rayleigh oranl Ve Kuwet yöntemi

ı4etotlada ilgili uygulama çallşmalan

7

9

10

11

|2

13

|4

sıra ı{o Agk|ama 
il.Atm.^ıiiinin n.rpktirrliöi temel biloi. ğında uygulamaya koyabilir; gerekli öğretrnen|ik rolünü eRin bır biçimde oynayabilir ve

P11 ortadğretam matematik oğretrnenliğinin gereKirdiği temel bilgi, btreri ve tufumlan çağdaŞ t@ri|erin lŞl

kültüavetarihideğerleriyenin6illereaktarabilir, l__._ı_...^...,_,J..,_Hili, AxrA^.,,Ad^_

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortadğretim matematır"6iti.lvı. iıgıi uıircl araştımalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir Ve temel uyqulamalannl yapp $nuÇlannl sunabilir,

P14 ortaöğretim matematir eğitimiye ığiıi orunlan duyarıı, gelışmi ve değişime a9k olarak bu $runlara çö2üm üretebil@k becerilerini kullanabilir,

stİa ı{o

ö01
ö02
ö03
oo4

P06

Po8
P05

Açıklama

Laneer oımayan denklemlerin köklsini nümerik yöntemlerle bulur,

Lineer ve lineer o|mayan denklem sistemlerini nümerik yöntemlerle çözer,

Lineer denklem sistemlerande eleme ve ayrı$m yöntemlerini uygular,

Özdeğer problemlerinl nğmerlk yöntemler ile çözer.

inceleyip değerlendirebilir.
Matematik konularryla ilgi|i temel bilgi$yar p.ogramlannl ve diğer eğiüm Ve iüretlm teknoPj'ç,'l! ,"::1'::__":1i^.i]lİ}l:İ,Y]^..j]'l,
il:HilX§i};iT:"H;Hffiffi#,:;ffiÖH#;" aİÜl og,"."" 

"o"yı 
ariadaşıarıyıa bunlan paylaşabilecek düzeyde yabancl bir dili kullanabitir,

^ıı^_|^,^ ^^f-^.h/6l .A,iifr VA Ara*rma|a

bllümsl vdntemlerle anallz yapabllir.bilimsl yöntemlerle analiz

P03

P02

P01

P04

felsf€nin ilişkisini a9klayabilir.

sınıt yonetlmını geğkbştirebi|ir, §nfta karşla§abileceği bir problemi çiizmek için uygun model ve yaklaştmlan kullanabilir.

Matematakel düşüncyi yaşamın tgm alanında iuııamoiıir. Matmatik eğitimiyle iıgili tüm kavram, yöntem, strateji, teknik,

9syolojik, psikobjik dmeileri içsll€§tirerek ku|lanabilir Ve geliştirebilir,

... li:ı}
... ;İ

i' ,'!

;fl:.6;:;

ı{almerlk Anallz

Yanyll



Yanyll Çahşmalrn

Ara snav

KE slnav

ödev

Dryam

[Jygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

ToPlam

sayı3l Kıtİl
0 %40

0%0
0%0
0 9o0

0%0
0%0
0 %60

10o

Ed(ınıik s.yFı siiİ.si
De6 sürği 14 2

slnf üfl Ç.siiEi 14 2

ödeüg 14 1

sunum/seminer Hazİlama |4 1

Ara sınaüar 1 3

uygulama 0 0

LaborafuEr 0 0

Proje 0 0

Yanyd sonu s|mvl 1 3

ToPlam İ, Yaıkü

Aı(Ts Kredbl

Toptım İ, Yükü s.ıti
28

28

14

14

3

0

0

0

3

9o

3

nln aynldır
l

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükek



BALIKEsiR üıuivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Adı

MBN1032 Öğrenme Güğüğü

Öğrcnim Tüİü DeEin Dili De6in Düzeyi De6in staj Du.umq De§in Tür0

Ör9ün Öğretim Tü*çe seçmeli

Bölğmü/Prcgraml Ön Koşul Dersan xmrdinatörai De6i vercn DaEin Yardlmallarl

14atematik Öğretmentiği Dekan YardlmcH Ruhan

De]sin İç..iği:

matemt|k beceriledni dedekleme; akMemik olmayan bserilerl desteklene.

Akçasln, M., Po
1,39-,ı6. <BR>

ve
|2). blr çrcuğa $hlp anne-babadaki strsin yordanmasl. Özel Eğitim Dergisi. 1,8-12. <BR>can, G. (2001).

Gelişim Ve Öğrenme. Anadolu Üniversitesi, Eskishır. <BR>zigler,E.; Hodapp,R. M. (1986). Understanding tlental Retardation. cambridge UniveEity
Prs.<BR>zigler,E.,Balla, D.,Hodap,P. (ı.984) on the definition and clasification of mental retardation. American Joumal of Mental D€flciency. 89 ,215-
23o.<BR>Lovaas.,o.I.,(20o5) Gelişimsl Yetersizliği olan Çmklara Öğretme Rehberi: BEN Kitab. Çev: ProlDr. oya sorias, Uzm. Psk. Azu Gürkan, LJzm, Psk. serap
Tekin$v sütçü, Yrd.Doç.Dr. Banu Çengelci, Uzm.Psk. Türkan Yllmaz trmak.,sistem Yay|nol|k,Istanbul.

ı,lılhendıslak Bllimleri
ı,iüh€ndislik Tasnmı
sojyal Biliml.r

Fen Bilimleİi
sağhk Bilimle.i
Alan Bilgisi

: 100

1

2

3

4
5

6
7

8
9
10

t1
12

13

!4

DeEin tanün: Kap$mı, önema ve kurallar

Öğrenme guçlüğü tan§ olan bireyhrin özellikleri

Öğrenme güçlüğüne ilişkin tarama, tanılama ve değerlendime süreçlerini

Öğrenme güçlüğüne ilişkin eğitim ve dğretim 5ürederi

Öğrenme güç|üğü tanH bu|unan blrey|er içln etkili uygulamalaf

Özel yeteneğin tanıml, slnnamasl, yaygınİk ve nedenlefi

Özel yetffik Enlg olan bireyleİin özellikleri

Ara slnav
Özel yeteneğe ilişkin tarama, tanllama ve değerlendirme süreçleri

Özel yeteneğe ilişkin eğitim ve öğretim süreçleri

Özel yetenek tan§ bulunan bireyler için etkili Uygulamalar

Öörenme giiçlüğü ve özel yetenek tan§ bulunan çüuğa $hlp a|lelere yönelik yaplla@k ç,İşmalar

Öğrenme 9üçlüğü ve özel yetenek tan§ bulunan bireYlere ydrelik tutumlar ve tutum değiştirme

yaklaşlmıan
Final §navl

Aoklamaslra No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07
ö08

riş|
NI

!

:

sıİa ı{o

Pl1

P10

P09

P12

P15

P14

Pl3
n7

AEkl.ma 
''', 

,.,,._, ,". ,j,' ... ..

külti.ir-el ve tarihi değerleri yeni n6illge aktaEbilir.

geribildirlmde bUlunabilir.

o.tuog*u, ,rt".utik 4-itimMe ilgili bilim;l aEştmalan değerlendhebilir, ta*rlayabilir ve temel uygulamalarlnl yaop $nuÇlannl sunabilir,

ortaitretim matematik 4itimiyle ilgili snlan duyaıı, gelişme ve değişime aqk olarak bu $runlara çözüm üretebilrek becerilerini kullanabilir,

ıneleyip değer|ffi direbllir.

Po3 Matematlk konularryla ııgiıi temel bılgisayar programbrınl ve diğs eğltim ve öğretIm teknolojil€rini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabillr,

po2 Matematik eğitima alanındaki temel gelişmeleri takip edebilrk ve aİğer türetnen adayı arkadaşlaayla bunlan paylaŞabileek düzeYde Yabano bir dili kullanabilir,

bilimsl yöntemlerle analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini aqklayabilk.
po8 sınf yönetimini gerçeııitirebilir, sınına karşlaşabileeği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaş|mlan kullanabilir,

$syoıojik, Psikolojik 6rdĞri içElleştirerek kullanatjilir ve geıiştirebilir,

Yanyll

Dgr, Yaplsı

Öğrenme 9üçlüğğ ve özel yetenekli tanl$ olan bireylerin özell|klerini aqklar,

Öğ,"nr" giiduğu ," özel yeteneğe llışkln tarama, tanllama ve değerlendirme sürederini aç]klar,

o6r"n* togiigo ," t zel yeteneğe alişkin eğitim ve öğİetim süreçlğini açlklar,

Öğrenme gudiiğo ,e ozel y€tenek tanl§ bulunan bireylef için etkili uyguıamalan aqklar,

Öğr"n." ğUİlUğti u" özel yetenek tanıg bulunan çtruğa sahip ailelere yönelik yapıla@kJnlışmalan, açıklal



Yanyll Çalışm.lan

Ara slnav

K§ slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

sayls| xad(

0 %40

0%0
0%o
0%0
0%0
0%0
0 %60

lı610o

EtHnlik s.yısl süİ€.l ropıım İrYükü srrti
Dffi sğEi 14 2 28

§nf D$ Ç. siirec |4 2 28

odevlg 8 4 32

sunum/seminer}lazİlam 0 0 0

Arasnaüar 1 2 2

tJygulam o o o

LaborahıEr 0 0 0

Proje 0 0 o

YaMsonugnau I 2 2

ToclamlrYükü 92

^ı(Ts 
lo.dıc 3

aynldır
EsER

Eğiım Fakültesi
ite -ieRreteri

T4
h

lr:;

AKTs

1: Çok doşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: Fk yüksk



BALIKEsİR üııivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu Adı

M8N1006 Öğretim ilke ve Yöntemleri

öğrcnlm iürü DeEin Dlli D€rsin Düzeyl DĞEln staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkç Yok

Bölalmü/Pbgİaml Ön Koşul DeEln rmrdinatörü De6l vĞrcn De§in Yaİdlmcı|arl

Öğretjm ilke Ve yöntemleri de6i ile ilglli temel kavramlafl a9klayabllme.
D€Ein içoriği i
öğretim ilke Vi yöntemleri, prognm gelişİirme, program gelaştirme modelleri, Öğretim yöntem ve teknikleri, Öğrenme modelleri

'. Ankara: Pegffi Akademi
Yaylnollk.
Yüz yüze

Çoktan seqneli tğt

Fen 8ilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan Bilgisl

Hazlrhk DökümanlarHafta

1

2

3
4
5

6

Temel kavramlar
Programlann aşamall slnlflamasl
ProgEm gellştlme modelleri Program geliştimenin planlanmag

Öğretim planlan, plan yapmanln gereklillği ve öneml

ProgEm tag§ hazlrlama

Öğretim ydntem ve tekniklefi.teıİPl kavramlar (stratejFyöntem_teknik) oğretim stratejileri (sunuş

Yolu-Buluş Yolu-Afaştlma lnceleme)

Öğretim yöntemleri (an|atım, tartışma, örnek olay vb.)

Ara slnav

Eeriendime
Öğreğm t€knikbn (sofu csrap, benzetjn, beyin fırğnasl vb)

Öğretim teknikl€İi ($ru oap, benzeün, beyin firtnasl vb)

Öğrenme modelleri (tam tgrenme, prognmlı öğrenme vb)

7

8

9

10

11

|2
13

14

slİa ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07

P03

m2
P01

P04

P06

P08

m5

sıra ı{o Açlklama

kültiia ve tanhi değerleri yeni n6illere aktaEbilir,

pı5 ortaarğretim matematik eğitimiyle ilgili bilim*l an$ırmalan değerlendirebilir, tasarlayabilir ve temel uyqulamalarlnl yapp $nuçlannl sunabilir,

p14 ortatiğretim matffiatik eğitlmiy'e ilgili $runlara duyarlı, gelişrıie ve değişime agk olarak bu $runlara çözüm üretebilrek becerilerini kullanabilir,

Agklama
oğretim ilke ve yöntemleri dersi ile ilgili temel kavramlan aç|klayabilme,

Eğitimde plan yapmanln öneminin ve gerekliliğinin farklnda olabilme,

Alanryla ilgili bir konuda dec planı haırlayabilme

Öğretim stratejiıerinin özelliklerinl açıklayabilme.

Öğreüm yöntem ve tekniklerini açtklayabilme.

ğretimde yöntem ve tekniklerini alanlyla ilgili bir konu anlatlmlnda kullanabilme,

Öğrenme modellerinl Ve temel özelliklerini açlklayabilme,

inĞleyip değer|endirebilir.

ı4atematik konulanyla ilgili temel bilgigyar programlannl ve diğer eğitim ve i$retim teknolojilerini yetedi ve etkin bir şekilde kullanabilir,
ıll_aL iii,AVia wj

İ:Şil:lllŞl,'*T:"}Hffi;:ilftffi;;ö;;;J;;i'ıö"o;1;;;1"*"o9""ı" !,,1|ilpi,:.1iT*:::::i:i::*,Jl:,jil:İl,;
Yeni bilgileri anlayabiltrek bir eğitim

bilim*l yöntemlerle ana|az yapabilir.

Tü* Eğltim slstemlnin genel yapslnl ve özelliklerini, eğitimin llgili diğer bllimlerle ilişkisini ve işlevlerini; eğitimle ilgili ortadğretim tiim kavfamlan; eğitimle psikolojinin, sosyolojinin ve

felsefenin ilişki5ini aqklayabilir.

sınır yonetimini ggçekleştkebilir, gnıfta kar$laşabilseği bir problemi çözmek için uygun model Ve

Mate;atik*l dii§üncyi yaşamln tüm alanlnda kullanabilir. Matematjk eğitimiyle ilgili tüm kavram,

pivoiojıt, psiı<oıojiı tim;ll;ri içselleştirerek ku|lanabilir ve geliştlrebilir,

bunlarl oluşturan tarihi, felsefl,

yöntemlerl

ı.tühendislik Bilimlef i
Mühendisllk Ta9İlml
sosyal Billmler
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Ara slnav

Ks slnav
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Devam
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Proje

Yanyll sonu slnavl
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Toplam lş Yükü

ArTs Kİedi.l

saylsl

14

14

14

14

1

0

0

0

1

sür6i Toplam işYiikü saaü

342
342
342
|14
22
00
00
00
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BALIKESİR üıtivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MBN 1005 Ö3retim Teknolojileri

öğrcnim iürü De6in Dili D€r§in Düıeyi DeEin staj Durumu De6in Türü

Ör9ün Öğretim Tü*çe Zorunlu

Böl{İmO/Prcg.aml Ön Koşu| D€6ln K@rdinatörai De6ı veİen DeEln Yaİdlmqları

Matematik Öğretmenliği

6ffiinTaffi

Desin tçerlğl ı

Kullanlml, Eğitimde Bllgisyar Kullanlml, Uzaktan Eğiüm, Öğretim süreçlerinideğerlendime, Prcje sunumlan

yüze

ı,loh€ndlslik Billmlğl
ı.lühendlslik Ta$nml
sosya| Bilimler

Fen Billmleİi
Sağhk Bilimleri
Alan Bilglsi 100

Haita Konu

1 Öğretim Materyallginin EğitimdekiYeri ve Önmi
2 oğretim lttateryall€ri Hazrlama İlkelgi
3 Öğreüm Süminde Kullanhn Aradar (6rsdlşltsel Araçlar)

4 oğrencl sunumlarl
5 oğrenci sunumlarl
6 oğrenci sunumlan
7 oğrenci sunumlan
8 oğHci sunumlar

9 oğrenci sunumlar

10 Öğrenci Sunumlar
11 oğrffici sunumlar

|2 Öğrenci sunumlar

Ön Hazırik Dökümanlar

Açlklıma
Öğreüm teknoloJllerl alanlMa vgllen blr kavramı tanlmlayabilir. Öğretim teknolojisi ve o'ğretlmde sistem yaklaŞml ara9ndaki iliŞkiyi aÇtklayabilir,

sln ıao Agklamı

kültüre| ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir,

geribildinmde bulunabilir.

P15 ortaiiğretim matematlı 
"6-ıti.iy" 

iıgıi oıirsl ara$rmalan değerlendi.ebilir, tasrlayabilir ve temel uygulamalann yaplp $nuÇlannl sunabilir,

P14 ortaöğretlm matematiı, 
"ğitiiıı" 

ıığııı *.nlam duyarlı, gelişmi ve değişime aqk olarak bu $runlaE Çözüm üretebilrek becerilerini kullanabilir,

lneleylp değedendirebilir.

P03 Matematik konularryla ilgili temel bilgi$yar programlann| ve diğer eğitim ve iiğetim teknolojiterini y€terli ve etkin bir Şekilde kullanab'lir,

Poz Matemat|k eğitimi alanlndaki temel gelişmebn taklp edebllrive jçer ogretiıen aoayı arkadaşlanyla bunlan pay|aşabilecek düzeyde yabancı bir dil| kullanabilir,

bilims| yontemlerle analiz yapabilir.

P08

P05

fel*fenin ilişkisini açlklayabilir.

slnıf yönetimini gerçkleştirebilir, gnfta karşlaşabiltreğa bir problemi çözmek için uygun modei ve yaklaş|mlan kullanabilir,

ı,ıatematııg aoionceyı ya9mın tüm alanınia iullanabllir. Matematik eğitimıyle ilgili tüm kavram, yöntem, svateji, tekn'k,

$syolojilÇ p6ikolojik tmelleri içselleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

Ve uygulamalafl; bunlan oluşturan tarihi, felsefi,

Fakülte



Yarıyll Çallşmalın

Ara slnav

K§a slnav

ödev

Dryam

uygulama

Proje

Yarryll sonu §navl

Toplam

sayın xatkl

ı %,l0

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
r %60

Etkinlik sayısı sü]6i To!ılam İş Yükü saati

Ders süresi 14 2 2a

slnf Dlı Ç. süresi 13 2 26

odevler 10 1 10

sunum/seminer Haadama 12 4 48

Ara9navlaf 1 5 5

Uygulama 14 2 28

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yany|l sonu 9navü 1 5 5

İş Yülıü 15o

AKTS Kfedl§l 5

KatİıDüz€yi; 1: Çokdüşük 2; Düşük 3:orta 4:Yüksk 5:



BALIKESiR üıılivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

GKN1021 sanat ve Estetik

Öğr€nlm Tü]ü DeEin Dill DeEin Düzeyi De§|n staj ourumu DeEln Tüİü

örgun öğreüm Türkçe Fakülte Yok seçmela

Bölümıl/Prcgİaml Ön Koşul D€6|n ı(srdlnatörü De6i vercn De§in yardlmcllarl

Matematik Öğretmenliği Dekan Yard|mcg Ruhan Benlikaya

5arcln-Ann*

dünyada Ve Türkiye'de sanatln gelişimi, sanaİn kültiide ilişkilgi, şnat eğitiminde tarihi mekanlann kullanlml ve müzelerin önemi.

Desln İçeıtğl :

ve Estetik
cevat Çapan, sadi Öziş, istanbul. i982Tanilli, server, Alkm xitlueri, iit"'norı, zoo6.<BR>Modern sanatln Öyküsü. Lynton, Norbert. Remzi Kitabevi, Çevirenler: cevat Çapan, sadi Ö2iş, istanbul, ı982.

.anrÇn"t İbitİrl ," Ögr*ıhı. aryrğ"n, serap. Buyurgan, Ufuk. Pegem Yayıncılıİ, Ankara, 2012. <BR>San;ta Giriş. Mülayim, Selçuk. Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul,

ıgsa. .iRriinit,n Övi6rıi, c..#ıc,, ı.iı. Remzi Kaiıivi, Çevırı; aedrettin tömert, istanbul, 1992<BR>Çağdaş Türk sanatl, Tansğ, sqer. Remzi Kitabeu, istanbul,

1986. <BR>Güzelliğin Tarihi. E@, Umberto. Doğan Kitap, Çevir|: Ali cevat Akkoyunlu, istanbul, 2006.

ı,lühendislik Billmleri
].{ühendislik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen Billmle.i
sağhk Bilimle.i
Alan Bilgisi

Hafta

1

2

3

4
5

6

7

8
9

10

1ı
12

13

xonu on ılaaılık
sanat re sanadar, sanat ve Kültiir lllşkisi

samt ve Eğitim ilişkisi

sanat ve yaratollk

sanat Felsefesi, Est€ük
sanat ve Estetik kuramlan

sanat Eleştirisi: Bir sanat Egini tanlma, BetimlemğÇözümlemeYorum-Yargl - Herlend'me
samt Tarihi - ilkçağ tanh ör6i, ilkçağ Anadolu, Mgopotamya, M§|r $nağ

Ara snav
sanat Tarihi - itkçağ Yunan ve Roma sanatlan

sanat Tarihi - ortaçağ, Doğu Roma gnatl, Romanesk ve Gotik Üslup, Ysiçağ ve Rön§ns
Barck
sanat Tarihi -18.ı9 yy. snab ve Modernizm

Tü*iye'de gnatn ge|ışlmi Günümüzde $nat anlayşı Müze ve müze tiirlgi, Müze Eğltimi

sln ı{o Açlk|ama

kültürel ve tanhi değerleri yeni nesillere aktarabilir,

p15 ortaöğretim matemauı 
"Üİi.iı" 

ıgıı bilim*l araştırmalan değedendirebilir, ta*flayabilir ve temel uygulamlarln YaPıP $nudannl sunabilir,

Pl4 ortaöğretim matematik eğitlmiyle ilgili $runlara duyarlı, gelişme ve değişime açk oıarak bu grunlaE ÇözÜm üretebileek beerilerini ku|lanabillr,

sl]a t{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Po3

P02
P01

P(X

P06

P08

P05

Açtklamı
Blr $nat erlnl ele5tarebilir

Dünyada ve Türkiye'de $natln gellşimini bilir

sanat Eğitimi ve Eğitim ilişkisini kavrar

sanat tiirlerini öğrenir.

Türk Eğltim sistemlnin genel yaplgnlve özellı$enn|,4itimin ilgll|diğer bilimlerle ilişkisinive işlevlerini; eğitimle ilgill alanlndakl tüm kavramlan; eğitimle psikolojinin, sosyolojinin Ve

felsfffi in ilişkisini a9klayabilir.

slnıf yonetlminı gerçkleştirebllir, §nfta kar$laşabilseği bir problem' çözmek için uygun model ve
bunlan oluşturan tarihi, fel*fi,

inceleyip değerlendirebilir.
Matemaük konularryla llgili temel bllgi$yar programlannl ve diğer eğitim ve (tretim teknobji|erini yeterli ve etkin bir şekllı,e kullanabilir,

Matematlk eğitiml alanındaki temel ç[Şeı"j6ııp "a.oıo"İr" 
dİğer tığretıren adayı arkadaşlarıyh bunları paylaŞabihcek düzeYde Yabano blr dili kullanabilir,

bllim*l yöntemlerle analiz yapabilir.

Fakültesı
reteri

sanat ve Estetjk konusunda temel kavramlan ijğrenir,

Matematlkseı duiüneyi yaşamın tüm alanlnda kullanabilir, Matematik eğitimiyle i|gili tüm

oİvolojll<, psi*o|ojlk tİmelĞri içselleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

sanat ve E5tetik

l(rcdi

Dökümanlar

14 Final

; l-, \, " i .l.'".r,', ',

{ .f't!/_r , .]



Yanyll Çahşmalarl saylsı Katkl

Ara gnav 1 ok4o

Ks 9nav 0 9o0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 yoo

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu 9navl 1 %60

Toplam o/o1oo

Etkinlik saylsl süresi Toplam İş Yükü saati

Ders süresi 14 2 2a

slnf Dlşı Ç. süresi 0 0 0

odev|er 74 3 42

sunum/semine.Halrlama 0 0 0

Ara9navlar 1 5 5

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu sınavı 1 10 10

Toplam lş Yükü 85

AKTS Kredi§i 3

2: Düşük 3: ortn 4: Yüksek 5: Çok yüksk



BALIKEsiR üıtivensirtsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu

MEN2001 sayllar Tmrisi

Öğrcnim türü DeEin Dili Dersin Düzeyi De§in staj Durumu De6in Tü.ü

Örgün Öğretim Tarkçe seçmeli

Böıılmü/prcgİaml ön Koşu| D€6in xoordlnatiirai De6i Veren De§ln Yard!mcllaİt

Matematik Prof.Dr. ozDEN KoRuoGLU

saydar teorisi ile ilgili temel tanlm Ve tffremleri dğİetmek

sürekli Kğirler, Perlodiuik, Transandant sayllar

1) G. A. Jones , l. M. Jones, Elementary Number Thory, sprinqer, corrc
(2004).<BR>3) G.H. Hardy, E.M. wright, An tntrodudion to the thsry

cted edation, (1998).<8R>2) I.N. cangül, B. (
of Numbe6, oxford University Press, (1980).

Yüz yüze

Mühendislik Bilimleri
Müh€ndisıik Ta9nml
sosyal Bllimleİ

Konu

&i|ünebillrlik
A9llar
Arltmetık fonkslyonlar, Euler fonklyonu,

kongruans
kongruans denklern|er

6 kongruans sislemleri ve Çin kalan toremi
7 ilkel kökter ve indlsler

8 Ara sınav
9 Diophanüne Denklemlği
10 İk|ncl Der4ell kalanlar

1l Çarpanlara Ay|rma Teorisi
12 surekli Kesirler
ı3 periodiklik

ı4 Tran9ndant saylar

Fen Bilimleri
Sağhk Bilimleri
Alan 8ilgisi

Dökğmanlar

slra ı{o

P11

P10

P09
P12

P15

P14

P13

Po7

sı6 ıao

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

P03

P02
P01

P04

P06

P08

P05

Açlkl.ma
A9l 9y kavEmln tanlmlayabilme

Euler fonksiyonunu tanlmlayabilme
Lineer Diophant Denklemlerini çözebilme
ıkinci Derseden kalanlan ifade edebilme

Tü* Eğitim sisteminin genel yaplslnl ve özelliklerini, eğitimin ilgili diğer bılimıerle ilişkisini ve işlevlerini; eğitimle ilqili alanlndaki tüm kavramlan; eğitimle psikolojinin, $syolojinin ve

felsfenin ilişkisini açlklayabilir.|ğ1-1t!n!! lnr^lJ,- qy^l9r-v,-..

s,n,i yon*irını q.rç"kığirebllir, sınıfta karşlaşabiıtregi bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlil

A9klam.

kültürel ve tarihi değerleri yeni n6ilhre aktaEbilir.

gerib|ldirlmde bulunabilir.

ortaaiğretim matmatik eğitimMe ilgili bilimel araştrmaları değerlendirebilir, ta*rlayabiıir ve temel uygulamalannl yapıp snuçlannl 5unabilir,

ortaüretim matematik eğitimMe ilgilisunıara duyarlı,geıi5me Ve değişime açlk olarak bu $runlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabil'r,

inceleyip değer|endirebilir.

ııate#tiı İonu|arıyla ilgili temel bılgi*yar programlannı ve diğer eğiüm ve dğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şek'lde kullanabilir,

Matematik eğitimi aıan|ndaki temel 9elişmeleri takip edebalrek ve diğer öğretmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabilrck düzeyde yabancl bir dili kullanabilir,

bilim*l yöntem|erle analiz yapabilir.

Matematik*ldüşüneyiyaşamlntümalanlndakullanabilir.Matematikeğitimiyleiıgilitümkavram,
$syolojık, psikolojik temelleri içglleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

bunlafl oluşturan tarahı, fel*fi,

nlol
ER

Fibionacci Dizisi Ve sürekla Kesir kavramlarlnl tanlmlayabilme

-çEt
Jr ğ""

Nida u
akultesl

sayılar İsİisl
Yanyll

Fakülte Yok



Yaryll Çal§malan

Ara slnav

Kl$ slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyd sonu slnavl

ToPl.m

say§ Kıüı
0 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

ı%10o

Etkinlik say|sl sürği Toplam İş Yükü saati

Defs §ır6i 14 3 42

slnf üş Ç. süEi 14 3 42

ö<|eüg L 2 2

sunum/semıngİ|azr|am 0 0 0

Aİagrıavlar | 2 2

tygulama 0 0 0

Laborafuvar o o o

Proje 0 0 0

Yanyıl sonu $mu I 2 2

TopbmİrYlıko 90

Al(TSl(ıĞdld 3

Pmgİamh

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: 3: orta 4: Yüksek 5: Ç.k yğksek



BALIKEsiR ürıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu

MEN2013 snlf içi Öğrenme|erin Değerlendirilmesi

Öğrcnim Tüİü De6in Dili D€rcin Düzeyi De6in staj Durumu DeGin Türü

Örgün Öğretim TUrkçe Fakülte seçme|i

Bölümü/Prcgraml Ön Koşul De15in xmrdinatörii De6i veren DaEln Yardlmcllaİ|

llatematik oğretmenliği Prof.D.. HULYA GÜR

DeEln Amad ;

test ve madde analizine dönük işlemlerl Ve değerlendirme yaklaşlmlannl Ve not Verme süreçlerini incelemektir.

DeEin İçe.iğl : ..

(ısbı). eğiti.aeöbme ve'Değerlendirmi ııetodlari. Ankara; saydam
Ve Değerlendirme. Ankara; osYM Yaynlan

Atlqan, H. (2006). Öb;e ve Değerlendirme. Ankara: Anl Publiütions
Yüz yüze
1. B;ykul, Y. (2000). Eğidmde ve Psikolojide Ögne: Klasik Test Tffisi ve tjygulamasl. Ankara: ÖsYM Yaynlan. 2. crcker L. and Algina -]. (1986). Intfoduction to

oasleı ino Mooem r6st rnory. oıanoo: Ha;cOrt BEce Javamvach college Publishers. 3. Daüd, A. F. (1988). Reliability of sors From Teacher-Made TğG.
Instructional Topi6 in Edu@tİon;l M@surement seris. National council on Measurerent in Eduğtion. washington. 4. Ebel, R. L. (1972). Esentials of Ed@tional

Measurement.

Mühendislik Bilimleri
l,iühendislik Ta$nmı
sosyal Bilimler

fen Bilimleıi
sağhk Biıimleri
Alan Bilgisi

Hafta xonu

1

2

3
4

6
7

8

9

10

11

ü
J.

stn ı{o

ö01
o02
ö03
ö04
ö05
ö06
öoz
ö08
o09
ö10
ö11
ö12
ö13
ö14

Öğrenme ve Öğretme sürdnde Ölqne Ve D€ğerlendirmenin Yeri ve önemi

Ölqne ve Değerlendirmeyle ilgili Temel Kavramlann 8ilgisl

Eğitimde Kullanılan olçme Araç ve Yöntemlerlnin Nitelikleri

Çoktiın seçmeli, Doğru,Yanl§ Tlpi, Ks cevaph ve Eşleştirmell Maddelerden

oluşan Testler
Puanlama Anahtadan, Haarlanma§ ve Puanlama

stizlü gnavlar, Haadanms, uygulanmı ve Puanlanmag

Ölgne ve Değeİlendirmeyle llgill Temd İstatlstiks€l Teknikler

Ölgne Arao Geliştirmeyle İlgili Terel Kavramlar

Ölçme Arel Geliştirmenın Aşamalarl

Test ve Madde İstatistikltri
Değerlendlme ve Not Veme

Nğlendime ve Not Veme

Açlklama

Ögrıe kavramını ve çşitlerini a9klar ve iitrekler verir.

redendlme kavram|nl ve türlerinl açıklar Ve ömek vedr

Ölçek çeşiderini yorumlar Ve anlanndaki farkhhklan tartşlr

Ölçmede hata tüderini yorumlar.

eır ölçme anonda bulunma$ gerekll özeılikleri (geç€rlik, güvenidik ve kullanlşllhk) tartşlr,

Ölgnede geçerlik ve güvenirllk a§lndaki ilişkıyl aqkıar

oıgn" t"Ğru"rinı (yaah sınavlar, çoktan ğmelı tetler, doğru yanl§ tesderi, k9 cevap tesderi, söz|ü gnavlar) özellikleri ile

9'ğdaş ölçme tekniklerini (porğolyo, kavram haritası, vb,) bütün iizellikleri ile tartlşr,

Test planlnl haarlar

T6t analizlerinl (güçlük ındeksa ve ayln edacilik 9ücü) bilir ve test $rulannln güdük indekslerini ve ayrt edicilikl€ıini tEdar,

Me*ei yğlıma ölçiilerlnin (mod, medyan, aritmetik ortalama) h§damalannl yapar,

Merkei d;ğlhm ö|çülğinin (stanGrt $pma, ranj, yüzdelik vb,) h€gdamalannl yapar

D€ğerlğdime ve not veme iıişkisini tartşr
Eğlümde kullandan bir ölçme araclnl halrlar ve uygular

stra ı{o Açıklama

kültğa ve tanhi değederi yeni n6illge aktarabilir,

p15 o.tatiğ.eüm matematik eğitimiyle ilgili bilimsl aErtmalafl ddedendirebilır, ta*rlayabilir ve temel uygulamalann yaplp $nuçiannl sunabilir,

P14 orta({retim matematlk eğitlmiyle ilgill sorunlara duyarlı, gel|şmi ve değişime aqk olarak bu $runlan Çözüm üretebilrek becerilerinl kullanabilir,

ince|eyip değerlendirebilir.
po3 Matematik konularryla lİ9ııı tereı uıgısyar programlannı ve diğer eğitim ve irğretim teknolojilerini yeterli Ve etkin bir sekilde kullanabilir,

Po2 Matematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeıeri ckip edebileek ve oiğe, tığrj,en ,oavl arkadaşlaflyla bunlan paylaPbilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

blllm*l yöntemlerle anallz yapabilir,

fel*f€nin ilişkisini açrklayabilir.

Fakültesı

Değerlendiİilm§l

YanYll



P08

P05

smf yönetimini gerçekleştirebilir, sınlfta karşllaşabilffiği bir problemi çözmek için uygun model Ve yakla5lmlan kullanabilir.

$syolojik, psikolojik temelleri açselleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir.



Yanyll Çalışmalan

Ara §nav

KB gnav

ödev

Devam

Uy9ulama

Proje

Yanyll sonu 9navl

Toplam

sayı$ xatkl

I o/o40

0 9o0

0%0
O o/o0

0%0
0%0
1 %60

q6ıoo

Etkinlik

De6 siirsi
§nlf D$ Ç. sü6i
ödevler

sunum/5emlner Hazldama

Ara slnavlar

Uygulam

Labo.ahJvar

Prcje

Yanyil sonu slnavl

Toplam İş Yükü

Aı(Ts kredlsl

sayEl sü.6a

143
00
00
0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

42

0

0

0

1

0

0

U

1

44

1

Derin Öğıenme Çıktdannın
2: Düşük 3; orta 4: Yüksek 5| Çrk yük*k



BALIKESİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MBN1035 Yetişkin Eğitimi Ve Hayat Boyu Öğrenme

Öğrcnim Türü De6in Dili De.sin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Tü*çe Faküft€ Yok s€gndi

Bölümü/ Pro9.aml Ön Koşu| ı»Fln xordlnatörü De6i veİen D€6in Yardlmqıarl

Matematik Ö3retİnenliğI Dekan YardlmcH Ruhan Benlikaya

ffi
btrerisı kazandrmak.
Desln İçeıiği :

yaklaşm ve modeller; yetişkinler ve a'ğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacl, kapsml Ve tarihse| gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu oğrenme uygulamalar

Akcrarr, Mehret v-e A6lan;s. i2016) Yaşam 8oyu ÖğrenmeTori ve Uygulama. Eğitim Kitab€vi Ya$nlarl. Arslan, s. (2016) Yaşam Boyu oğrenmede Yeni oğrenme

Türleri. (1. bask). Eğitim Kitabevi Yaylnlan. Edwards, R.,sieminski, s. &zeldin, D. (1993). Adultlearners, Educationand Training. London, ıJK: Taylor & Francis Ltd

Güneş, H. (2016) Yaşam Boyu Öğrenme. (1. bask) Eğiten Kitap. Judith, A. calder&AnnMccollum (1998). open andFlexable L€ming in VGationalEduataonand Training.

London, Ui: Kogan Kaya, Eylem (2016) Yaşam 8oW Yetişkin Eğitimi. (1. BaskD Nobel Yayln Dağıtüm. Knowles, l"1. s.,Holton, E. F. &swanson, R. A. (201r. YetiŞkinLondon, Ui: Kogan Kaya, Eylem (2016) Yaşam 8oW Yebşkln Eğitlmi. (ı. Baskl) Nobel Yayln Dağıtüm. Knowles, l"1. s.,Holton, E. F. &swanson, R. A. (2015). YetiŞkin

eğitim|. (ç§..o[han Gİndüz), (1. bask) istanbul: Kaknds Yaylnlafl. KUrt, i. (2008). Yetişkin Eğitimi. (2. baskl), Ankar Asil Yaylneli. sayllan, F. ve YidE, A. (2006)

yişm aoyu öğrenme. (r. baskD, Pegem Akademi. sekman, M. (2017) Kesintisiz Öğrenme. (29. baskl) Alfa Yaynlan. scles, P. (2015) Yaşnm Boyu oğrenme Ve

oğretim. (2. b;sk,), (çğ. Ülkü K<BR>Kaya, Eylem (20ı,6) Yaşam Boyu Yetişkin Eğitimi. (1. Bask) Nobel Yayn Dağltüm.<BR>Knowles, M. s.,Holton, E. F. &swanson, R.

ı. (zoıs). yetişı.in'eğjtimi. (çev. okhan Gündüz), (1. baskl) istanbul: Kaknüs Yaymlarl.<BR>Kurt, ı. (2008). Yetişkin Eğitimi. (2. baskl), Ankara: Asil

vayınevi.<an>'sayıla-n, r. viiııolz, ı. (2005) Ya;; Boyu Öğrenme. (1. bask), Pegem Akademi.<BR>sekman, M. (2017) Ksintisiz Öğreme. (29. bilkl) Alfa

vayİnlan.<Bn>scİls,'p. (2o1s) vİşam soy, oğİenme ue öğretim. (2. bask), (çev...Ülkü Köymen), Palme Yayınlai.<BR>Yıldız A. ve Uysl, il. (2009). YetiŞkin Eğitimi.

(2.'bask), K€lkedon iayın*i..bn>ırsıan,'s. (zbıo) yaşm aoyu Öğrenmede Yeni ÖğrenmeTürleri. (1. bask). Eğitim Kitabevi Yaylnlan.<BR>Edwards, R.,sieminski, s.

izaaln, ij. (1993). AdultLearne§, rduotionand ıraınln-g. rond'on, Üxl ıaybr a rrancis ıtd<BR>Güneş, H. (2016) Yaşam Boyu Öğrenme. (1. baskD Eğiten

Kitap.<bR>judith; A. calder&Annl4ccollum (1998). open andFlexible Learning in V@taonalEduationand Training. London, uK: Kogan

ı,iaih€ndlsllk B|llmler|
ı.iühendisllk Tagrımı
sosyal Biliml6.

Fen Bllimle]i
sağllk BllimIeri
Alan Bilgisi

Haltı
1

2

3

4
5

6
7
8
9
ı0
11

|2
13

14

Konu

Temel kavEmlar
Türkiye'de yetişkin eğitiminin tarih*l temellerl

Yetişkin eğatiminin temel ilkeleri

Yetişkin eğitiyle ilgali yaklaşlm ve modeller

Yetişkin eğitiyle ilgili yöntem ve teknikler

Yaşam Boyu Ö3renmenin taflml ve amao

Yaşam Boyu Öğrenmenan kap$ml ve ilkeleri

YaPm Boyu Ö3renmenin dünyadaki tarihl gelişiml

Ara slnav 1

Yaşam Boyu Öğrenmenin Türkiye'dekl tarihi gelişimi

Yaşam Boyu Öğrenme beerileri
Yaşam Boyu Öğrenmede aile ve toplumun rolü

Türk eğitim sisteminde hayat boyu türenme uygulamalarl

Türk eğitim sİstemlnde hayat boyu öğrenme uygulamalarl

Açlklama

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar

Yaşam boyu oğrenme iıkelerini örneklendirir

Yaşam boyu iiğrqmeye istekli olur.

Yaşam boyu bğrenmenin kapsamnl aç|klar

Yetişkin eğiümiyle ilgili temel kavramlan tanlmlar

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini yorumlar

Yetlşkin eğlİmiy'e ilgi|l yöntem ve teknlkleri kavrar

Yetişkin eğitiminin tarih*l gelişimini agklar

'**
tı}'s
rı
+1

slra No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06
ö07
ö08

iı; {;

ESER
aVnlol

ıkilite selrfeı€

sln ı{o Açıklama

P15 ortatiğreüm matffitık 4itimiyle ilgitl bilim*l aaştımalan d{edendirebilir, tagrlayabilir Ve temel uygulamalannl yapp $nudannl sunabllir,

p14 o.taöğfetim matematik eğitimiyle ilgili $runlan duyar|ı, gelişrıı'e ve değişime agk olarak bu wunlara çözüm üretebil(ek becerilerini kullanabilir,

inceleyip değerlmdirebilir.

Po3 Matematik konularryla il;ili terel bilgi9yar programlannl ve diğer eğiüm ve öğretim teknolojilerini yetefli ve etkin bir Şekilde kul|anabilir,

Poz MatmatIk eğlümi alanlndaki temel gelişme|eri takip edebi|rcek ve aiğe, türet-nren aaavl arkidaşlarıyla bunlan paylaŞabiltrek düzeyde yabarl bif dili kullanabiliİ,

bilimsl ybntemlede analiz yapabilir,

felsfenin llişkisinl açk|ayabilir,

Yetişkin Eğitimİ ve

KrediAdl

Dökümanlar



P08
P05

smf yönetimini gtrçekleştireb|lir, gnlfta kar$laşabileeği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşımlan kullanabilir.

sosyolojik, psikolojik temelleri içselleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir.

ıl



Yanyll Çallşmalarl

Ara slnav

K§ 9nav

ödry

DeVam

Uygulama

Proje

Yanyıl sonu slnavı

Toplam

say6l sü]ğa

142
|42
84
00
|2
00
00
00
12

sayısl Katk.

0 Vo40

0%0
0 o/o0

0%0
0%0
0 o/o0

0 %60

9olO0

Etkinlik

Ders sür§i

slnf Dş Ç. 5ür6i

ödevler

sunum/seminer Hazlrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Pro]e

Yanyll sonu gnavl

Topıam İş Yüıü

AKTS l(İedlsa

Toplam İş Yiikü saati

2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: Fkyüksk



P10

Pog

P12

P15

P14

P13

m7

slra ı{o Agklama

kültürd ve tanhi değerhri yenl nesillge aktnrabllir.

geribildirimde bulunabilir.

ortaöğretim matematik eğnimiyle ilgili biıım*l araşİrmalan d4erlendirebilir, ta9rlayabilir ve temel uygulamalarlil yaplp $nuçıannl sunabilir.

ortadğretim matematik eğltimiyle ilgili $runlara duyaİll, gelişme Ve değişime açlk olarak bu $runlara çözüm üretebiltrek becerileİinı kullanabİlir.

inel€yip değerlffi direbilir.
F03 Matematik konu|arryla ilgll| temel bılgi$yar programlannı ve diğ* eğitim Ve öğretlm teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabi|İr.

Po2 Matffitik eğitimı alanlndaki temel gelişmeleİi takip edebilrek ve diğer tiğretms aday a*adaşlarıyla bunlan paylaşabilrek düzeyde yabarcl bir dili kullanabilir.

bilimsel yöntem|erle analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisinI açklayabilk.

m8 sınıfyönetimini gerçekle§tirebilir, gnlfta kar$laşabileeği bir problemi çözmek ıçin uygun model ve yaklaşlmlan kullanabilir.

$syolojik, pglkolojik tmelleri lçselleştirerek kullanabll|r ve geli$irebilir.

i.ıo" EsÇ,
,i-?L.

,"'.'u ,''-:.

l

?,:



Ya.ryll Çalşmalan

Ara $nav

K§a slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyd sonu slnavl

Toplam

saylsl K.tkı

0%0
0%0
0%0
0%0
0 0/60

0%0
0%0

q6o

Etİinlik

Ders §iİ6i
slnf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara sımv|ar

Uygulama

LaborafuEr

Proje

Yanyll sonu slnavl

İş Yükü

AKTS xredlsi

süİği Toplam

0

0

Yüİü sııü
0

0

0

0

0

0

0



BALIKEsİR üırivınsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Adl

MEN2203 Algoritma ve Programlama

Öğrcnim Tü.ü DeEin Dili DeEin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Tüİü

Örgün Öğretim Türkç€

Bölümal/Prcgİam. Ön Koşul DeEln (mrdinatörii De6i veren De6in Yaadlmcılan

Matematik Öğretmenliği

DeEln Amad :

tiörenci|ere verilmesi.
De]sln İçeıiğl :

Apaydtn, A.
Çeviri , Literatiir Yaylndl|k,Araşirmag;6.

Mühendlslik B|lImleri
ııaühendl5lik Tagnml
soryal Bilimler

Hıftı
ı
2

3

4
5

6
7
8
9

10

11

|2
ı3
|4

P08

P05

(onu

Doğrusl Prognmlama Prcbleminln modeı|enmesi

Grafikgl Çözüm ve Graffk Yöntem

simpleks Yöntm
Primal simpleK Yöntem

cham6'|n M Yönt€mi

ıki Evrell yöntem

Duallik kuraml
Dualllk kuramı
Dual simpleks Yöntem

Dual Tsremleri
Dual prcblemin Ekonomik yorumu

En iyilik sonEg Çözğm|eme
Duyarlillk Analizi
Parametrik Programlama

slra ı{o Açlklına

sln ı{o Agklama

kültürel ve tarihl değederi y€ni n6illere aktarabilir,

p15 ortaöğretim matema,,a"İ ,.,yı" ng,l, bilim*l araştfmalan değedendirebilir, taırlayabilir ve temel uygu|amalannl YaPlP $nudann| sunabilir,

Pı4 ortaöğretim matematik ditimiyle ilgili sunlan duyarlı, gelı5mi Ve değişime aqk olarak bu sorunlara Çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir,

ineleyip değer|endirebilir.
po3 Matematik konularryla lİ9ııı tereı uigıtyar program|annı ve diğğ eğitim ve öğretim tekmlojilerini yeterli ve etkin bir Sekilde kullanabilir,

Po2 Matmatik eğitimi alanlndaki t€mel ge|işmeleri takip edebilrelive Jiğer ıgretmen aoay arkadaşlanyla bunlan pay|aŞabilsek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

bilim*l yöntemlerle analiz yapabİlir,

fel*fenin ilişkisinl a9klayabilir.

s'n,rvon"ti.ınıg",ç"kleştirebilir,snftakar$laşabilğeğibirproblffiiçiimekiçinuygunmodelveyak]aşlmlankullanabilir.
ıı"t"rutı.*ı auiun*vi yaşmın tıim alanında ıuııanauııir. Matematlk eğitimiyle ll'iıi tüm kavram, yöntem, strateji, teknilç

-.voio]it. p"iı.oıtiıı. t;m;lleri içslleştirerek kullanabilif ve geliştirebilir,

tarihi, felsefi,

Asllnır
Nida

IyI

Sl
d

E[',ş,}
-' in eyE Faküttesı

Fen 8ilimleri
sağllk Billmleİi
Alan ailgisi

ülte sekreterı

Fakülte zorunlu

,s
l.]



Yarryll Çahşmalan sayH Katkl

Ara slnav L o/o4o

Kısa s|nav 0 %0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 "ı/oo

Uygulama o o/oo

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnav 1 9o60

Toplam o/o1O0

Et*inlak

Ders süresi

9nlf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyil sonu slmvl

Toplam İş Yükü

A(Ts Nİedl3l

sıyıal sü]!aa

ı43
|44
t42
105
|2
00
00
00
|2

Toplam iş Yükü saati

42

56

28

50

2

0

0

0

7

ı80
6

Katkl Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5: Çok



BALIKESİR üırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

ı(odu Adl

MEN2202 Analitik Gemetri ıİ

Öğrcnim Türü DeEin Dili Deİsin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/Prcgİaml Ön Koşul D.Eln ı(Ordlnatairü De6i veren De§ln Ya.dlmclları

Geometrik büyüklüklerin şekil ve özelliklerani $mut bir biçimde ortaya koymak ve cebiİsel olarak ifade ediıen bazl bilgilerin g@metrik yorumunu yapabilmektin

Dersin İçe]iği :

üzerinde tanlmıanan iç çarplml kendi cüm|eleriyle ifade edebilir. Düzlemde doğruyu kendi cümleleriyle ifade edebiltrektir.

ve Analitik
Analltik Geometrl
Yüz yüze

ve

: 100

ı.lühendl3llk Blllmleİl
ı.lüh€ndi§lik Tasnml
sosyal Bilimle]

Fen Balamleİl
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

l1
12

Vektörler-1
Vektikler-2
Doğru l
Doğru 2

Çember 1

Çember 2

Elips 1

Elips 2

Hiperbol 1

Hiperbol 2

Parabol 1

Parabol 2

slra ı{o

öoı
ö02
ö03

A9kıama
Düzlem analitlk geometride nokE ve doğru kammlaflnl tanlmlayabil'r,

Düzlemde veRör|eri aqklayabilir

Düzlemde çemb€ri, elipsi, hiperbolü kendi cümleleriyle ifade edebilrektir

sı6 ı{o

P11

P10

P09

P12

P15

P14

Pı3

.N7

P03

P02
Po1

P04

P06

P08
Po5

Açlklıma

kültiia ve tanhi değerlerl yeni nesilleİe aktaEbilİ.

geribııdirlmde bulunabllif .

oJtıqretlm matematik eğitimiyle ilgili bilim*l araştrmalan değerlendirebalir, tasrlayabilir ve temel uy9ulamalannl YaPlP $nudannl sUnabilir,

ortaaüretim matematik eğitimMe ilgili $runlara duyarlı, geli5me ve değişime açk olarak bu $runlara çözüm üreteb,lrek becenbrini kullanabilir,

lnceleyip değedendirebilir.
Natematiı ionuıarıyıa ilgili terel bilgigyar programlannı ve diğg eğitim v_e dğretim tekno|ojilerini yeterli ve etk,n bir şekilde kullanabilir,

Matffiadk eğitimi alanlndaki temel gelişm€leri takip edebil*k ve diğer üretmen adayl arkadaslanyla bunlan paylaşabilsek düzeyde yabancl bir d'li kullanabilir,

bilimsl yöntemlerle analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisinl a9klayabilk.

smfyon*iminigerçekl6tirebilir,9nıftakaşlaşabilseğibirproblemiçözmekiçinuygunmodelveyaklaşlmlankullanabilir.
ı,,latemauı*ı ouluneyiyaşamın tüm alanında kullanabilar. Matemaük eğiümayle ilgilitüm kavram, yöntem,,trateji, teknilç

sosyolojik, psikolojik dmelleri içselleştirerek kullanabilir Ve geliştirebilir,

bunlan oluşfuran tariha, felsfi,

Asııı
Nida

,J.

3yE akülü.eSl

Anal|tik 6$met i Iı
YanylI

Fakülte Yok zorunlu

Dor§ Yapısl

IlDe6 Nonulan

Hafta Konu Ön Hazırlık Dökümanlar



saylsl süresi Toplam iş Yükü saati

14342
72612
4|4
000
11 1

000
000
000
1ı1

l2.J
4

Etkinlik

Ders süresi

slnf Dş Ç. sü6i
ödevler

sunUm/seminer Halrlama

Ara s|navlaİ

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yarıyıl sonu slnavl

Toplam İş Yükü

ArTs xredlsi

s.y§ Kıd(
L40
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

q61oo

Yınyll Çahşmalan

Ara gnav

KE 9nav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yarryıl Sonu Sınavı

Toplam

düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yükek 5: Çok yüksek



BALIKEsiR üı,ıivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

ı(odu Adl

MBN1008 Eğitimde Araşbrma yöntemleri

ÖğĞnim Türü De6in Dili Dersin Düzeyi De6in stai Durumu DeEin Türü

Örgtin Öğreum Türkç€ Faki.ilte

Bölümaı/Prco.amı Ön Koşul D€İ6ln xmrdlnatöİü De§ı ve.en DeEın Yaİdlmclla]t

istatistiki işlemler yapabilme, i5tatistikı yorumlar yapabilme.

DeFin İçeİiği :

|.|eki naram.trpler i.in hinotez testi. Ki-Kaİeve davanan önemlilik testleri. Rearasvon. Korelasyon. Varyans analizi, ındeks gyılar , zaman *rilerinin analizi,

. Ankara: Nobel

Yazll slnav

ı.iühendl§lik Bilimlera
ı,tühendisıik Ta9nml
sosyal Bilimleİ

Fen Bilimleİi
sağhk Bil|mleri
Alan Bilgisi

yüzyüze

Hafta Konu

1

2

3

4
5

6

7
8

9

.10

l1

12

13

|4

istatistik Nedir? Örneklem seçimi, Verilerin düzenlensi Ve amlizı, Frekans dağıllmlan, Grafiks|
gösterimler ve uygulamalarl

Merkgi Eğilim olçüleri:Aritretik ortalama , Gsmetrik ortalama, Hamonik ortalama Ve

uygulamalan
Mod, Medyan, Kartiller ve uygulamalan, Dağillm ölçüleri, Değişim katsay§ ve uygulamalarl

örnekleme Dağlllmlarl ve Tahmin Etme : Ömeklem ortalaması ve varyansln baz özellikleri

Nokta tahmini, Bilinen Varyans|a kütle ortalamaslnln arahk tahmini ve uygulamas|

Varyans bilinmediğinde küde ortalamaslnln anllk tahmini ve uygulamasl, Kijtle standart 9pmas ve

varyans için arallk trhmini

Nmaı dağlhmll iki küdsin ortalamalannln fa*l ve varyanslarlnln oranl idn arallk tahmini

Arasmav
Binom olaslllk fonksiyonUnda arahk tahmini ve uygulamalan

İstatistik*l sfnuç Çlkarma ; Hipotğ T6ti, Bilinen varyan$la normal dağdlma $h'p kütlenin

ortalama9 idn hipotez tsti
Bilinmeyenvaryan*|anormaldağlllma$hipkütleninortalamagiçinhipoteztğti,Nomaldağlhmh
bir küdenin varyang ve standart 9pma9 |çin hipotez t6ti
Binm dağllımlndaki parametreler lçin htpotg testi, Ki-Kareye dayamn önemlilik tstleri

Regrasyon, Korelasyon, Varyans analizi

İndeks 9ylar , zaman srilerinin analizi

slĞ No

ö01
ö02
ö03
004
ö05

A9klama
istatiksl verileri tablo ile ifade edebilme

Merkei eğilim ölçüderina tnnlmlayabilme ve uygulayabiıme

Kütle ortalamas ve Varyansl İçin arahk tahmini yapabilme

statiksel $nuç okarma tesüerini uygulayabilme

Varyans ve zaman srileri analizlerini yapabilme

bilimsayöntmlsle analiz yapabilir.

Matematik aıanındaki konularla ilgili tsrileri açklayabilir, teorilerle ilgili uyguhmalan yapabilir ve matematik alanlnln 9n

Tü*Eğitimsisteminin.gsel.yapı§n|veözelliklerini,ditiminilgilidiğerbilimlerleilişkisinivei$eüerini;eğitimle
fel*fe;ln ilişkisinl aqklayabilir.

snf ytineti;ınl gerç€kl€ştirebllir, snfta karşlaşablleceği bir problemi çözmek iç|n uygun model ve

Mate;atakel dü;ünceyi yaşamln tüm alanlnda kullanabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem,

*rvoıojıı, psiıoıojir timelĞri iFelleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

slra ılo Açlkl.m.

kültüa ve tarihi değerleri yeni ffiillere aktaEbilir,

P15 ortaöğretim matematiı 
"$tiry" 

iıgıi bilimsel acştlmalan değerlendirebilir, ta9rlayabilir Ve temel uyqulamalannl yapD $nuÇlannl sunabilir,

P14 ortaaiğretım matematik eğitimMe ilgili $runlan duyarll, gelişmi ve değişime a9k olarak bu $runlara Çözüm üretebileek b€erilerini kullanabilir,

P03

P02
P01

P04

P06

P08

P05

inceleyip değerlendirebilir.
Matematik konularryla ilgili temd bilgi$yar programlann| ve diğer eğitim ve öğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabil,r,

Matematik eğitimi alanındaki temel geli5meleı iatıp eaeoiıeceive diğer öğretmen aday arkadaslanyla bunlan paylasabilsek düzeYde Yabancl bir dili kullanabilir,

ı]

t,

problemlerine farkİ baklş açlslyla yaklaşarak çözümler üretebilir,

kavramlan; eğitimle psikolojinin, gsyolojinin ve

tarihi, fel*fi,

in aynıo
a ESER

ı, ).. i 'i v İo,ti* Fakültesı
, ",ır,,1:"'' 

.,!',,. :":
akulte sekreterl



Y.nyll Çal§malan

Ara slnav

K§ s|nav

ödw

DeVam

tJygulama

Proje

Yanyil sonu slnavı

Toplım

sayısı Katkl

O o/o40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 %60

o/o1OO

sü]€si

2

2

1

2

2

1

0

0

1

Etkinlik

Ders sürsi

slnlf olfl Ç. sürsa

ödevler

Ara slnavlar

Uyqulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedlsl

srylsl

14

74

14

1

1

14

0

0

1

Topbm İ, Yğkü sııti
28

28

14

2

2

14

0

0

2

9lı

3

1: Çok düşük 2: Düşük 3: oİta 4: Yüksk 5; Çok



P10

P09

P12

P15

P14

P13
P07

sın ı{o Açlklama

kolttirel ve tanhl değerleri yeni nsillere akanbilir.

geriblldirimde bUlunabilir.

ortairğretim matematik eöitimiyle ilgili balim*l araştrmalan değedendiretilir, ta$rlayabilir ve temel uygulama|annl yaplp $nuçlannl sunabilir.

ortaaüretim matematik eğitamiyle ilgili $runlara duyadl, gelişme ve değısime açlk olarak bu srunlara çözüm üretebilEek beceralerani kullanabiliİ.

ineleyİp değglğıdirebilir.
P03 Matemadk konularryla ılgil| temel bılgi$yar programlannl ve dlğs eğitim Ve oğretlm teknolojilerinl yeter|l ve etkin bir şekilde kullanabilir.

m2 Matematik eğttimı alanlndaki temel gelişmeleİi takip edebiltrek Ve diğer aiğretmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabilrek düzeyde yabanq bir dili kullanabilir.

bilim*l yöntemlede analiz yapabilir.

felsfsln il|şkisinl agklayabllir.

Po8 snf yön€timini gerçek]eştirebilir, snlfta kar9laşabileceği bir problemi çi»mek için uygun model ve yaklaşmlan kulhnabllir.

sosyolojik, p6ikolojik temelleri lçselleştirerek kullanabilir ve geliştirebi|ir.

"u?oiti* 
Fakültesı

küite sekreterı



Yarryll Çahşmalan sayısl Katkl

Ara 9nav 0 %0

K§a 9nav 0 0/o0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 o/o0

uygu|ama 0 o/o0

Proje 0 o/o0

Yanyll sonu slnavı o o/oo

Toplam o,/oo

Etkinlik

Ders sürsi

slnlf Dı Ç. süresi

ödevler

sunum/seminer Hazldama

Ara sınavlar

Uyqulama

Laboratuvar

Proje

Yanyl| sonu slnavl

Tophm İş Yükü

AKTS Kredlsi

sayBl

0

0

0

0

0

0

0

0

0

sürği Toplam İş Yükü saati

00
00
00
00
00
00
00
00
00

o

o

lnln
Nida E

Eğitim
te Sekı

akültesi

fğ.,ş
ğ,

^O öıi ı'iil' ii,rJ "_ |.



BALI KEsiR ü ırivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Nodu Adl

MEN2201 Liner cebir II

Öğrcnlm Türü DeEln Dili Dc6in Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Tüİü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte

Bölümü/Prcgramı Ön Koşul D€6in x@rdinatörü DeEi veren DeEin Yardlmcılarl

1,4atematik Öğretmenliği

DeEln Amacl :

De6in içeriijinde Verilen konularla ilgili temel tanlm ve tsremleri vemektir.
De]sln İçeriği :

normal dönüşümler simetrik ve ortogonal dönüşümler Modül kavraml

G. Güngöroğlu ve A. Harmancl, Liner cebir De6leri, Ankara, 2000.

ve
Mühendlsllk Blllmleri
tiüh€ndlslik Tasnml
sosyal BilimlĞr

Hafta Konu

1

2

3
4
5

6
?
8

9

10

11

Dökümanıar

iç çarpım uzaylan, Couchy-schwaz eşitsizliği

ortogonallik, ortogonal küme|er ve bazlar

İzdüşüm ve Gfam-schm|dt ortogonallere işlemi

İç çarpmlar ve matrisler, en küçük kareler

Determinant
Determinantn özellikleri

Determinant Ve llner denkıemler, oamer kurall

Özdeğerler ve öaektörler
Diyaqmalleştirme ve matris operasyonlarl

Lineer dönüşümler, llneer dönüşümün çekirdeği

Tekil ve tekal olmayan linğ dönüşümler, işlemler

Matris|er ve llner dönüşümler

Fen Bilımleri
sağllk Bilımlerl
Alan Bilgisi

slİa ı{o

ö01
ö02
ö03

Açlklama

soyutdüşünmebtrerisikaanlr.Matrisvedeteminantlaryardlmlylalineerdsklemsistem|eriniçözer.
Özdeğerveöıektörlerihsaplayarakmatrisleriköşegenleştirebilir.Matfisfonksiyonlannlhe$pıayabilir.
soyut-düşünme becerisi kaanlr.Matris ve determinantlar yardlmryla lineer denklem sistemlerini çözer,

lnceleyip değerlendirebllIr.

Matffiatik konularryla ilgili temel bilgi$yar programlannl ve diğğ eğitim ve oğretim tekrclojibrini yetedi ve etkin bir şekilde kullanatıl,r,

Matematik eğitimi alanındaki temd geıifreı"ri Lılp "a"uı*[* 
diğer tığretnen aoayı a*İdaşlanyla bunlan paylasabilcek düzevde Yaband bir di|i kullanabilir,

bilimst yöntemlerle anallz yapabllir.

felsefenln ilişkisini açlklayabilk.

sınıryonetıminigrçekleştirebilir,§nlftakarşla5abilseğibirproblemiçözmekiçinuygunmodelveyaklaşlmlarıkullanabiıir.
ııatematıı*l otiitınceyi yaşmın tüm alanında kullanabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tüm kavrdm, Yöntem, strateji, teknik,

soivoıojıi, psiı<oıojıı t6mell;ri içselleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir,

n aynl
ESER

sı6 ıao Agklam.

kültüa ve tarihi değerleri yeni n6lllere aktanbilir,

P15 ortaiiğretim matematik ditimiyle ilgili bilimrl araştırmalan djobndirebilir, ta$rlayabiıir Ve temel uygulamalannl yapP $nuÇlannl sunabi|ir,

p14 ortaaiğretim matematik eğitimiyle i|gili *runlara duyarlı, gelişrıİe ve değişame aqk olarak bu mrunlara Çözüm üreteb'ltrek becerilgini kullanabilir,

P03

P02
P01

P04

P06

P08
Po5

uygulamalan; bunlan oluşturan tarihi, felsefi ,

İg*i. r
1., l 1

üıt" ser,e

Llneİ €ebır lı
Yanyll

DeEln Kaynakları



Yanyll Çahşmalan saylsl Katkl

Ara slnav 1 oh4o

Kl$ slnav 0 o/o0

Ödry 0 o/o0

Devam 0 o/oo

Uygulama 0 o/o0

Proje 0 0/o0

Yanyll sonu snau 1 %60

Toplam o/o1Oo

sayH sür6i TopbmİşYüküsaatiEtkinlik sayH sür6i Toplam ış Yükü saati

Ders sürsi 14 3 42

slnf Dlşl Ç. süresi 14 4 55

Ödevler 14 4 56

sunum/seminerHaırlama 0 0 0

Araİnavlar 1 1 1

Uygulama 6 4 24

Laboİatuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu slnavl 1 1 1

Toplam İş Yükü ıEo
AKTS xredi§i 6

Katkl Düzeyi; 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yüktrk

trakültes



BALIKEsİR üıtivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN2204 Lise Matematik Öğretim Programlarl

Öğrcnim Türü DeEin Dili De6in Düzeyi De6in stai Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte

Bölümaİ/Prcoİaml ön Xoşul D€Eln xoİdlnatö.ü De6i veİen De6in Yardlmclla.l

Matematik Öğretrnenliği

5GinAm-ili-
içenğina aqklamagnl Ve programln felsfi yaklaşmlna uygun yöntem teknikleri belirleyebılmesini gğlamakbr.

DeEin iç.İlğl :

MEB. Matematik Eğitim Programl

Muhendlslik Bİllmleİi
ı,iühendislik Ta9nml
sosyal Bilimle.

Fen B|llmıe.i
sağhk BilimIeri
Alan Bilgisi : 100

Hafta
1

2

3

4
5

6

7

xonu on Hazlnl(

Öğretim programlarıyla ilgili temel kavramlar

Li* matemaük öğretim programlannln geçmi5ten 9u"nu"mu"ze gelişimi

Lls matemaük iiğretim prcgramlannln ge{mişten 9u'nU''mu"ze gelişiml

U* matematik dersi öğretim programlnln yaklaşıml, içgiği, geliştirmeyi amaçladğl btreriler

L|se mat€matik dersl iiğretim programınln yaklaşml, içeriği, gelıştirm€yi amaçladlğl beceriler

Lis matematik dersi öğretim programlnln dğrenme Ve alt (ürenme alanlan

Lis matematik de6i iiğreum progEmlfln kazanlmlann slnıflara göre dağlıml, andan ve dlğer

declerle ilişkisi

Ll* matematik dersi öğretlm progEmlnln kazanımlann slnlflara göre dağlllml, $nlrları ve diğer

derslerle ilişkisi

Lis matematik dersi öğretim programlnln kazanlmların gnflara göre dağlllml, 9nlrlarl ve diğer

derslerle ilişkisi

Las matematik dersl öğretlm programlnln uygulanma$na kullanllabIlrek yöntffi, teknik, araç-

gereç ve materyaller

Lse nutemaut dersı öğretim progBmlnln Uygulanmaslna kullanllabilecek yöntem, teknik, araç-

gereç Ve materyaller

Li* matematik oğretm pmgramlna uygun ölçme değerlendirme yaklaşmlan

Li* matematik öğretim programlna uygun ölçme değerlendirme yaklaşmlarl

Li* matematjk (üretim prcgramının genel tekarı ve değerlendime

8

9

10

11

12

13

14

$6 ıio
P11

P10

P09
P12

P15

P14

P13

P07

sl6 No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05
ö06

P03
m2
Po1

P04

P06

P08
Po5

Açlklama

Gsmetrinin yaplslnl bilar, güncel hayattaki önemini ifade edebilir,

Tanmslz terimleri bilir, aksiyom ve tmrem kawamlann tanlmlar,

NoKa, doğru ve düzlem kavnmlan arasndaki lıişkileri açlklar,

Çokgen, ülgen,kare, dörtgen, yamuk vb. geometrik nsneleri tanlmlar Ve ilg'li problemleri çözer,

Üçgenlerle ilgill, eşlik ve benzerlik tsremlerini yorumlar, problemleri çözer,

uz]yda clsimıerin ozel|iklerlni bilk, kat cisimlerin alan ve hacimlgi ile ilgili problemleri çözer,

Açlk|am

küftüa ve tarihi değerleri yeni nesillere aRarabilir.

oJoğretim matmatik 4itimiyle iıgiıi bilimsel amştırmalan değerlendirebilir, tasrlayabilir ve temel uygulamalarını yapıp pnuçlannl sunabilir,

ortatiğretim matematik eğitimiyle ilgili $runlara duyarlı, gelişme ve değişime açlk olarak bu $runlara çözürh üretebil&k b€cerilerini kullanabilir,

inceleyip değerlendirebilir.
Matematik konularıyla ilgıli temel bilgi$yar programlannl ve diğer eğitim ve aığretim teknoloj,lerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir,

Matematik eğiüml alanındaki temel ge[freı"ı irtıp "o"uı*i 
u. diğe. tiğretsnen aday| arkadaşlanyla bunlan paylaşabilecek düzeYde Yabancı blr dili kullanabilir,

bilim*l yöntemlerle analiz yapab|lir.

|4atematlk alanlndakl konu|arla ilgıli t@rileri agklayabilir, teoriıerle ilgili uygulamalan yapabilir ve matematik alanlnln 9n

Türk Eğitim sisteminin genel yapElnl ve özelıiklerini, eğitimin ilgili diğer bilimlerle ilişkisini ve işlevlerini; eğitimle

felsfenin iIişkislni açrklayabi|ir.

Slnf yönetimıni gerçkleştirebilir, §nlfta kar$laşabllrcği bir problemi çö_zmek lçin uygun model Ve

i
f.
.ı:

\.

!i
, 

,._,.:l

kavramlan; eğitimle psikolojinin, $syolojinin ve

tarihi, felsefi,

nldt

tt
ıtibey
Fakül

ı,ıatematık*ı du!ıineyi yaşamln tüm alannda kullanabilar. Matematik eğitlmiyle ilgili tüm kavram, yöntem,

gİvoİojil<, psitolojll timellİri işelleştirerek kullanabi|ir ve geliştirebilir,

-ü; 
,

sekreteri

Yok

Dökiimanlar

Nıda



Y.İryll Çal§mal.n
Ara slnav

KE slnav

ödry

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam

say§ xatkl

I o/o30

Etkinlik

Ders sürği

slnf Dş Ç. sür6a

ödevler

sunum/seminer Hazlrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyll sonu sınavı

Toplam İş Yükü

AKTS Kıedls|

sıyısl süİGJi

L43
|1 6

105
00
L2
00
00
00
12

0%0
1 %10

0%0
0%0
0%0
1 %60

o^1oo

84

50

0

2

0

0

0

2

180

6

Toplam iş Yükü saati

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksk 5:

da ESt
)ev Eğitır



slİa No Açlklama

kültijrel Ve tarihi değederi yeni nesillere aktarabilir.

ge.iblldirlmde bulunabilir.

P15 ortaöğretim matematik eğitimiyle ilgili bİlimsel araştırmalan değğlendirebilir, ta$rlayabilir Ve temel uygulamalannl yapD $nuçlannl sunabilir.

P14 ortaaüretim matematik €itlmiyl€ ilgaıi $runlaE duyarll, gelişme ve deği$me aqk olarak bu $runlara çözüm üretebiltrek becerilerini kullanabilir.

ine]eyip değerlmdirebalir.

P03 Matematik konularryla llgill temel bilgi$yar programlarlnl ve diğer eğitim Ve öğretim teknolojilerini yeterlİ ve etkln ba. şekilde kullanabilir.

P02 Matematik eğitima alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilecek ve diğer tEretmen aday arkadaşlanyla bunlan pay|aşabalsek düzeyde yabanc| bir djli kullanabilir.

bilim*l yöntemlede analiz yapabilir.

fel*fenin Ilişk|slnl açklayabilir.
P08 slnıf yönetimini gerçekle9tirebilir, §nlfta karşlaşabile@ği bir problemi çözmek içan uygun model Ve yaklaşlmlan kullanabilir.

ssyolojik, psikolojik temelleri içslleştirerek kullanabilir Ve geliştireb|lir.

ayn

F,,',İ?"*o*,'



Ya.ry|l Çaİşmalan

Ara §nav

K§ slnav

ödev

DeVam

uygulama

Proje

Yanyıl sonu slnavl

İoplam

s.yıJ Kıd(
0%0
o%o
0%0
0%o
o%o
o%o
0%0

%o

Etkinlik saylsl süresi Toplam iş Yükü saati

Derssürsi 0 0 0

slnf Dş Ç. süresa 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHaadama 0 0 0

Ara9navlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyil sonu slnavl 0 0 0

Toplam İ9 Yükü o
AxTs Kredisi o

AKİS Hsaplama İçriği



BALIKEsiR üııivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

4 t{BN1007 Türk Eğitim Tarihi

Öğrcnım Türü DeEin Dili DeEin Düıeyi De6ln staj Durumu De6ln Türü

Bölümü/Prcgramı Ön Koşul DeEln xoordinatörğ De§l veren De6ln Yaadlmaları
Matematlk ÖğretrnenIiğı

Gorev yapdan eğitjm örgüdennin yap ve işleyişini kavrayabilme. Eğitim sistemi ile ilgili yönetsl ilişkaleri kurallna uygun yürütebilme.
D€Ein içe.lği:

Genel Hizmetleri

ozdemiİ,s.vediğerlgi(2007),TürkEğiümsistemiveokulYönetimi.Ankara:NobelYaynveDağtm.uemautı@
okul Yönetimı, Ankara, Pegem Akadem| Yaylnollk. Şişman, M., Taşdemir i. (2oo8). Türk Eğatim sistemi ve okul Yönetimi. Ankara, Pegem Akadema Yaynalllk. sarpkaya,R.
(2008). Türk Eğith sist€ml ve okul Yönetimi. Ankara, Anl Yaylnqİk
yüz yüze
ozdemir,5. ve diğerleri (2007). Türk Eğiüm sistffil Ve okul Yönetimi. Ankara: Nobel Yayln ve Daghm. Memduhoğlu, H. Basri; Yilmaz, K. (2oo8). Türk Eğitim sistemi ve
okul Yönet|ml. Ankara, Pegem Akademi Yaylnohk. Şişman, M., Taşdemir i. (2008). Türk Eğitim sistem| Ve okul Yönetimi. Ankara, Pegem Akademi Yaylncıllk. sarpkaya,R.
(2008). Türk Eğitim sistemi ve okul Yöneümi. Ankara, Anl Yaylnoİk

Mühendislik Bllimleİi
1,1ühendislik Tasnml
sosyal Bilimler

Haftı Konu
1 slstem Ve Eğitlmln slstem Özelllklerl
2 Örgüt Ve Yönetim kavEml
3 Türk Eğitim sisteminin YapEl, Eğilimleri Ve sorunlarl
4 okul ofgütii Ve Özellikleri
5 okuı yöneticisi ve Liderllk
5 Öğretim Liderliği
7 okulun Etik Yönetimi
8 okul Yönetiminde İn$n İlişklleri
9 Percnd Hlzmed€rinin yihetimi
10 Öğrenci Hizmeüginin yönetimi
ı1 EğidmVeÖğredmle ilglliHizmederinyönetjml

.l2 okulun Para$l Kaynaklannln Yönetimi
ı3 okuldakl Genel Hlzmededn Yöneüml
14 okul Yöneticisjnin Deneoeme Ve D€ğerlendime Rolleri.

Fen Bi|imıe.i
sağllk BllImlerl
Alan Bilglsi

ön Hazırhk Dökümanla.

Açlklama

öğreüm hizmetlerindekl rollerinl eğk ilkelere uygun olarak trrgilgyebillr.

Pl1

P10

P09

P12

P15
P14

P13

n7

sl.a No Açlklama

kültürel ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir.

geribildirlmde bulunabilir.

ortaüretim matematik eğitimiyle ilgili bilim*l araştmalan değer|endirebalir, ta$rlayabi|ar ve temel uygulamalannl yaplp $nudannlsunabiliİ.

ortaöğretlm matematik eğitimlyle iıglll srunlara duyarlı, gelişme ve değişime a9k olarak bU $runlara çözüm üretebilrek becerilerini kullanabilir.

ineleyip değerlendirebilir.
P03 Matematik konulanyla ilgili temel bilgisayar programlannl ve diğer eğitim ve öğretim teknolojilerini yeterla ve etkin bir Şekalde kullanabilir.

Po2 Matsaük eğıömi alanlndaki temel gellşmehri takip ed€bil@k Ve diğer aiğreğnen aday arkadaşlanyla bunlan pöylaşabi|trek düzeyde yabancı bir dili kullanabilar.

bilimsel yirntemlerle analiz yapabiıir.

felsefenin ilişkisini aqklayabiliİ.
P08
P05

sınf yönetiminl ggçekleştirebillr, gnlfta kar$lanbiltreği bir problemi çözmek için uygun model Ve yaklaşmlan kullanabilir.

MatematlkEl dğsün@yi yaŞamln tüm alanlnda kullanabllir. Matematik eğitimlyle ilgi|i tüm kavram, yöntem, st.ateji, teknik, değerlendlrme ve

$syoloiik, psikolojik temelleri içslleştirerek kullanabılir ve geliştirebilir. /

iii'
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tarihi, fe|Efi,

Çlktılan

Pİognmh



Yarryıl Çallşmalan

Ara slnav

KE slnav

ödev

Devam

uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

Toplam

sayrfl ı(ıtkl

t oh4o

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

lı6ıoo

Etkinıik

Ders süresi

slnıf otş Ç. süci
odevlef

sunum/semlner Haarlam

Ara gnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyil sonu 9navl

Toplam İş Yükü

AxTs rİedl§i

s.ylrl sai]t a

ı42
125
61
122
11
00
00
00
11

28

60

6

24

1

0

0

0

1

ı20
4

a ESER
:ğitim Fakültesi

Katk Düzeyi: 2: Dğşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yük$k



slra ı{o Açlklama

kültürel Ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir.

gerlbildirlmde bUlunabilir.

P15 ortaaüretim matematık eğitimiyle ilgili bilimsel araştırmaları değglendirebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalanil yapp $nudannl sunabilir.

P14 ortadğretim matematik eğitımiyle iıgaıi sorunlara duyarh, gelişme Ve değişime agk olarak bu rcrunlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir.

ınceleyip değerlmdirebi|ir.
P03 Matemat|k konularryla ilgili temel bihlsyar programlannl ve diğer eğitim ve öğretim teknolojilefini yeterli ve etkin bir şeki|de kullanabilir.

P02 Matematik eğitimi alanındaki temel gelişmeleri takip edebilrek Ve diğer dğretnen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabiltrek düz€yde yabanq bir dili kullanabilir.

bilimsl yöntemlerle analiz yapabalir.

fel*fenin ilişkisini agklayabi|ir.

Po8 smfyönetimini gerçekle§tirebilir,gnfta karsılaşabileceği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklasımlan ku|lanabilir.

$syolojlk, psikolojik temelleri içselleştlrerek kullanabilir Ve geliştirebilir.

Çlktılarl



Yanyl Çahşnalan

Ara slnav

küsa slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu slnav|

sıu6. İıtkl
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

q6o

Etkinlik say|sl sür6i Toplam iş Yükü saati

Derssüresi 0 0 0

slnlf Dş Ç. süresi 0 0 0

Ödevler 0 0 0

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

ProJe 0 0 0

Yanyll sonu 9navl 0 0 0

Toplam İşYükü o

AKTS K]edİs| o

{ş ,,':-:"I
ı-a 

.şı 7i;;T-. 
,..l
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BALIKESİR üruivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu

MEN3104 Diferansiyel Denklemler

ÖğĞnlm Tüİü DeEin Dili Dersın Düzeyi De6in staj Duİumu DeEın Türü

Örgün Öğretim Türkçe

Bölümü/Prcgramt Ön Koşul D€6ln xdİdlnatöİü De§ı veİen De§ın yardamcllarl

Matematik Öğretmenliği

Diferansiyel denklemleri tantmak
DG6in içe]iği :

M.'auio, Anuıı, z, süer, 8. & H. oemır (lggl)rrestıman calculus. Ankara:o.D.T.Ü. Yayınları

ıliihendi5llk BIlimleri
ılühendislik Ta9rım!
sosyal Bilimle.

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleİi
Alan 8ilgisi

Hafta konu on i
1 Diferansiyel Denklemhf Ve slnflandlrılmasl

u oeğişkslerire Aynhbilen D€nklemler

3 Homogen Dlfennslyel Denklemler
4 Tam Difğenslyel D€nklemler
5 integrasyon çarpanl
6 DlferanslyeloenklemlerınUygulamalan
7 Birincl Bagmaktan Lineer Diferansiyel Denklemler

8 Bernoulli Diferansiyel Denklemi

9 Ricti Diferansiyel Denklmi
10 8irinci Basmaktan YülG€k Dereceli Denklemler

11 İkinci Ba*maktan Diferansiyel Denklem|er

12 YükEk Bagmaktan Diferanslyel Denklemler

sln No Açlkıam
öo1 Bu dersln sonunda tiğret nen aday farkı diferansiyel denklem ti,irlerinin çözümünü yapabilir.

P08

P05

sl6 ı{o Açlklama

kültüre| ve tarihi değerleri yeni ffiillere aktaEbilir,

geribildirimde bulunabilir.

p15 ortaöğretim matematik eğ-itimMe ilgili bilim*l anştlmalan d€ğerlendirebilar, tagrlayabilir ve temel uygulamalannl yapp $nudannı sunabi|ir,

pı4 ortaijğreum matematır ğiti.ig" ığıi *nlan auyarlı, gelişme ve d{işime aqk olarak bu rcrunlara çözğm üretebilcek becerilglni kullanabilir,

inceleyip değerlendirebilir.

Po3 Mateİnatik konularryla ilgali temel bilgi$yar progİamlannl ve dağğ eğitim ve oğretim teknolojalerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanab'lir,

bilim*l yöntemlerle analiz yapabilir.

fel*fenin alişkisini açklayabilir.

sınıf ytınetimlnı gerçkleştirebilir, snıfta karfllaşabiltreği blr problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kul|anabilir,

Matematikel düşünceyi yaşamln tüm alanlnda kullanabillr. Matemaük eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem, strateji, teknik,

sosyolojik, pslkolojik tffieılerl işelleştlrerek kullanabilir Ve gellştirebilir,

Ve uygulamalan; bunlan oluşturan tarahi, felsfi,

aynldlr
EsER

{
ğ

tim Fakültesı

Difenn5iyeı Denklemle.

Yanyll AdI

Daİ9ln Kaynakları



Y.nyd Çalşn.lad
Ara slnav

Xlg s|nav

ödev

Devam

uy9ulama

Proje

Yarryd sonu gmu

Toplam

say$ (atİl

| !o40

0%0
0%0
0%0
0 060

0%0
1 Yo6O

lı6ı0o

Etİinlik

Ders sür6i
gnıf D§ Ç. süEi
Ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara slnavlar

Uygulama

Laborafuvar

Proje

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS Kredlsl

s.n.l Siiıgi
144
|43
L24
00
|2
00
00
00
r2

Toplam İş YOİü s.ıti
56

42

48

0

2

0

0

0

2

ı50
5

lln aynıdlr
ESER
ğitim Fa
sekreterı

Katk Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Daişük 3: orta 4: Yük*k 5: @k yüksk



BALIKEsİ R ü ırivı nsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MEN2002 Diferansiyel Gsmetri

Öğrcnim Türü Desin Dili DeEin staj Durumu De6in Tüİü

Bölaımü/Prcgraml Ön Koşul DeEin K@rdlnatörü De§l vercn DeEln Yardlmcllan
Matematik Öğretmenliği Anabilim Dah Başkanl Prof. Dr. Hü|ya GÜR Prof.Dr. siBEL SULAR

Difğaci.yel gomeğiyh ilgili uygulamalar yapatİlre.
DeEın İç6dğl :

Mühendislik Bilimleri
l.ılühendislik Ta9rlml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bll9i5I

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

11

12

13

t4

Afin ve Öklid Uay'an,
Dlffieom16zm
tanjant ve konjant uzaylar,

Lıe ve d-operatörü,
TüreV dönüşümü, Eğr|ler Tsrisi,
1-fomlar, Difffi nslyel Formlar,

ı-fo m|ar, Difffi nsiyel Formlar,

Korvanyant Tğrev,

Qt Alanlan,
The speed Vector of a curye, ryariant derivative, Frenet vtrtoc
Yönlendime,

€rilikjg,
okülator, reküfian, nğmal düzelmder,
İrcmeğiler, özd 4riler.

sln ıao Açlklama

ooı Öğrenre Ç*blan ve Yeterliliklg Bu dersin $nunda iiğreğrıs adayı dıfgansiyel gsretriyle ilgil| uygulamalar yapabilir.

sl]a l{o Agklama

kültiird ve tanhı değerleri yeni n6illere aktaEbilir.

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortaöğretim matematik eğitimMe ilgali bılimeı anştrmlan değglendirebilir, tasar|ayabilir Ve temel uygulamalannl yapp $nudannl sunabilir.
PI4 ortaaiğretim matematik eğitimMe ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime agk olarak bu wunlara çözüm üretebileck beerilerini kullanabilir.

inceleyip değerlendirebilir.
Po3 Matematik konularryla iıgili temel bilgigyar p.ogramlann ve diğer eğitim Ve dğretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilar.
N2 Matemaük eğltim| alanlndakl temel gelişmeleri tak|p edebilsek ve diğer iDretmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabiltrek düzeyde yabancl bir dili kullanabilir.

bilim*l yöntffilede analiz yapabilir.

felsfenin ilişkislni a9klayabilir.
P08

P05
slnf yönetlmlni gerçekleştlreblllr, slnfta kar9laşablleceği bir probleml çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kullanabilir.

uygulamalarl; bunlan oluşturan tarihi, fel*R,

lnln ay
Nida E

Eğitim akültesı

MatematIksel düşüneyi yaşamln tüm alanında kullanabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem, strateji. teknik,
$ryolojik, psikolojık temelleri içsl|eştirerek kullanabilir ve geliştirebilir. /

ülte sekreteri

200l
Yüz yüze

Dökümanlar

Çıktlaİl

Progİamln



Yanyl Çaİşmalad saylsl xatkl

Aıa 9nav 0 %40

t(9 gnav o o/oo

ödev o o/oo

Devam 0 o/oO

Uygulama o 0/60

Proje 0 o/.0

Yanyıl Sonu 9nau 0 0/060

Toplam o/o1oo

Etkinlik

DeE sür6i

slnf Dş Ç. süEi
ödevler

sunUm/seminer HaZrlama

Ara slnaüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS xredisl

saylsl sürsi
|42
142
142
142
|2
00
00
14
l2

28

28

28

28

2

0

0

4

2

ı20
4

Prcgramın Öğrcnme Çlktlıarlna Kathları

Katk Düzeyi: 1; Çok düşük 2; Düşük 3: orta 4: Yük*k



BALIKEsİR üıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu

MBN1010 Eğitimde Ahlak ve Eük

Öğrcnlm Türü De6in Dili Deİsin Düzeyi DeEin staj Du.umu De]sin Türü

Örqün Öğretim Tü*çe

Matematik Öğretmenliği

Dersln Amad :

yönetimini etik temellere dayall olarak 9ğlaya bilme.
DeE|n İçeriğl :

i:tsmalann ritaümlenm6l okul ve §nlfta 6bsma nedenleri slnf iÇi problem çözüm sürtri ve arabuluculuk sistemi.

Mühendisllk Bilimle.i
Mühendislik Tasanml
sosyal BilimlĞ.

Fen 8ilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgi§i

Hafta

1

2

3
4
5

Xonu (ın Haznır
De6ln amaç Ve hedeflerinIn açıklanmasl, önbilgllerin yoklanma§ ve gnf yöneümi temel

kavramlanna 9iriş
smlf yönetjml temel yaklaşlmlarl

Öğrenci davranışlannl €tkileys $syal, psikolojik ve gelişimsl temel faktörler

slnf içi kurallar okul ve slnlfta kurallann önemi, slnlf içi kurallann geliştirilmesi ve uygulanmag

Ürenme tiğretme ortamlnın düzenlenmesj,slnlf ortamnln değişkenısi, Fizik$l ortamln

düzenlenm6i
slnf lçl iletişlm- lletişim sür6i Ve arğelerıiletişlm engelleri etkıll iletişim yollarl

Motivasyon kuramlan, snf iğ motivasyon kuramlan

snf lçl ve ev iideüerinin yönetjmlev aürylerinde etklllliği artrma yollan ,ev ödevl vğilirken dikkat

edilecek noktalar ry iidevlerinin kontrolü

Öğrenci davranlşlarlnln yönetimi

Eğitim öğretimi olumsuz etkileyen dğrenci davran§larlnl gideme yollarl

İstenmeyen davranışlan etik itkelere uygun gideme yollan

smlfta zaman yönetjmi öğreümsel aman yönetimi. bekleme zamanl, geçişl€r

okul veli ilişkileri alle tipler| veli beklenüleri işblr|ikçi velii,ğretmen etklleşimini artırma yollan

Öğrerciler aras çabşanalann çözümlenm6i okul ve cnıfta çaüşma nedenleri şnf içi pDblem

çdzüm süEi Ve arabuluculuk sistemi.

sln ı{o Açıklama

5nbm ahr ve srun çözme sürcini yöneİebiİir. velilerle ve okul çevr6i ile sğhkk iŞbirl(ri oluŞturabi|ir.

stİı ı{o Açtklıma

külttirel Ve tarihi değerlerl yeni nesillere aktarabilir,

geribaldirlmde bulunabilir.

P15 ortaaüretim matematiı eğıtımıile iı9ııı uıımel aEştmalan değerlendirebilir, ta$rlayabllir Ve temel uygulamalannı yapıp onuğannl sunabilir,

P14 ortaiüretim matematlı {itirıyı" ığıı*runlara duyarh, gelişme Ve değişime agk olarak bu $runlara çözüm üretebilecek bcerilerinı kullanabilir,

incel€yip değerlendirebilir.

P03 ılatematiı Ğnuıarıyıa ilgili temel bilgigyar programtannı ve diğer eğitim ve üretim teknolojilerini yeterli ve etkin blr Şekilde kullanabilir,

m2 i4atematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilreive diğer tığretınen adayl arkadaşlanyıa bunlan paylaşabilecek düzeyde yabar| bir dili kullanabilir,

bilimel yöntenlerle analiz yapabilir.

6

7

8

9
10

11

|2
13

14

P06

P08
P05 Matematlkd dü;ünceyi yaşamın tüm alanında kullanabilir. Matematik eğltimiyle ilgili tüm kavram, yöntem, strateji,

$syolojik, psikolojik temelleri içglleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir. .n tr

fel*fenin ili§kisini açklayabilir.
snf yönetimini gerçeklğtirebilir, gnfta karfllaşabiıeceği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşmlafl kullanabilir,

f ..+n-
i; .*
-j, :*
alj -

, " .J'İ
;;

,,".t:'" ,:,
.. _t 1 

-i.

., a.ı;,ji" _ 7i
' "' !l"_ i. _,1

t

....'

oluşturan tarahi, fel*R,

Eğltlmde Ahlak ve Etik

Yarıyıl Kredi

Dersin K@rdinatörü De6i vercn De§in yardlmcılarl



Yanyll Çalışm.l.n
Ara gnav

KE sınav

ödev

DeVam

uygulama

Proje

Yanyll sonu gnau

Toplam

saylsl Katkl

1 o/o4o

Etkinlik

De6 süresi

slnlf Dş Ç. sü6i
ödevler

sunum/seminer HaZr|ama

Ara §nav|ar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyd sonu slnavl

ToP|am lş Yükü

Aı(Ts kıedısl

saylsl sü]esi

142
61
125
122
ıl
00
00
00
11

0%0
0 oko

0%0
0%0
0%0
1 %60

q6ıoo

2a

6

60

24

1

0

0

0

1

ı20
a

f f/İ,v;tı , i '.:,-,
9 t" \ i;i:xio

ı...+:,i'.;;-,,'
*r.-1-1::.:i...

Düzeyi; 1: Çok düşük 2: Dğşük 3: orta 4: Yüksk 5;



P11

Pl0

P09

P1,2

P15

P14
P13

Po7

slİa ı{o Açlklama

kültürei Ve tarihi değederi yeni nsi|lere aktarabilir.

gerib|ldirimde bulunabi|ir.

ortaiüretim matemtik eğitimiyle i|gili bilims€l araşurmalan d€ğedendiretİlir, ta9rlayabilir ve temel uyguıamalann yapD $nudann| sunabilir.

ortatüretim matematik eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve degişime aqk olarak bu $runlara çözüm üretebilecek b€cerilerini kullanabilir.

ineleyip değglendirebilir.
P03 Matematlk konularry|a ilglll temel bl|g|$yar programlannl ve diğer eğltim ve ilğretim teknolojilerinl yeterli ve etkin bir şekilde kullanabi|lr.

P02 Matmatik eğitimi alanlndaki temel gelişreleri takip edebi|rek ve diğer oğreğnen adayl arkadaşlanyla bunlan payhşabiltrek düzeyde yabancı bir dili kullanatİlir.

bilim*l yöntmlerle analiz yapabilir.

fel*fenin il|şklslnl agklayabilir.

Po8 smf yönetimini gğçekleştirebilir, sınlfta kar$laşabilseği bir prob|ffia çözmek için uygun model ve yak]aşmlan kullanabilir.

gsyolojik, psikoloiik ter€lleri lçselleştirerek kullanabilir ve geliştirebllir.

+c"'İü 
1.1 

,t\-

Ş,j']ı, ı .,, :,'

PrOgramm



Ya]ryll Ç.İşnalan
Ara sınav

K9 slnav

ödev

Dryam

Uygulama

Proje

Yarryll sonu §navl

ToPlam

saylsl Katkl

0 o/o0

0 o/o0

o oko

0%0
0 o/o0

o o/oo

0 o/o0

o,/oo

Etkinlik

De6 sürsa

slnf Dfl Ç. sü6i
ödevler

sunum/semİner Haarlama

Ara snavlar

uygulama

Laboratuvar

Proje

Yarlyil sonu slnavl

ioplam İş Yükü

AKTS K]edisl

süİesi Toplam İş Yükü saati

00
00
00
00
00
00
00
00
00

o

o



BALIKESiR üııivensiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adı

MEN3101 Matematik Öğretimi 1

Öğrcnim Türü DeEin Dili DeEin Düzeyi De6in staj Durumu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte

Bölılm0/ Pİograml Ön Koşul Dersln xo]dlnatö.ü De6ı vercn DeEİn Yaİdlmclla]l

Matematik Öğretmenliği

DeEin Amacl :

Geometrik büyüklüklerin şekil ve özelliklerini somut bir biçimde ortaya koymak ve cebirsel olarak ifade edılen bazı bilgilenn 9rcmetrik yorumunu yapabilmekhr.

Desin İçeıiği :

uzerinde tanlmlanan iç çarplml kendi camleleriyle ifade edebilir. Düzlemde doğruyu kendi cUmleleriyle ifade edeblltrektir.

Kaynaklanrl(2003)*Thomas,G.cal.UlUsveAnalitikGeometri*stein.s.calculUsVe
Analitik Geometrı
Yüz yüze

Mühendislik Bilimleri
Mühendi5lik Ta9rıml
sosyal Bilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimle.i
Alan Bilgisi

Hafta Konu

1

2

4

5

6

7
8

9

10

11

12

VeKöder-1
Vektör|er-2

Doğru 1

Doğru 2

Çember 1

Çember 2

Elips 1

Elips 2

Hiperbol 1

Hipeİbol 2

Parabol 1

Parabol 2

slra No

ö01
ö02
ö03

A9klama
Düzlem analitik geometride nokta Ve doğru kavramlannl tanlmlayabilir,

DüZlemde vektöderi açlklayabilir

Dü.lemde çemberi, elipsa, hiperbolü kendi cümleleriyle ifade edebilecektir

sln ı{o Aoklam!

kültürel ve tanhi değerleri yenl nesillere aktarabilir,

geribildlrimde bulumbilk.

p15 ortaaüretim matematiı 
"ğ-itiaıyı" 

lıgıı oıır*l anştımalan değglendirebilir, tasrlayabiıir ve temel uygulamalannl yapp $nuç,lannı sunabilir,

p14 ortaöğretim matematıı 
"ğiti.M" 

ıgııı *,rnlara duyarh, gelişme ve değişime açık olarak bu orunlara Çözüm üreteb'ltrek beceriler'ni kullanabilir,

inceleyip değerlğdirebillr.

P03 Matematik konularryla ilgili temel bilgi$yar programlannl Ve diğer eğitim Ve iiğretim teknolojilerini yeterli Ve etkin bir §ekilde kullanabilir,

billm*l yöntemlerle analiz yapabillr.

felsfenin ilişkisini açklayabiIir.
sınıf yönetimini gerçkleştirebilir, gnlfta kar$laşabilseği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlml& kulffibilin

P08
Po5 l4atematiksel düşünceyi yaşamn tüm alanlnda kullanabilir. Matematik €

$svoloiik, psikolojak temelleri içglleştirerek kullanabalir ve geliştirebilir,
Matematik eğitimiyle i|gili tüm kavram, yöntem, strateji, teknik,

,. s i.,'.,.\ '

:, ::,7::;"

$syolojik, psikolojak

ve uygulamalan; bunlafl oluşturan tarihi, fel*fi,

I
YanYlı

EŞtl
iğitım



Ya.ryll Çaftşmal.n

Ara slnav

ks s|nav

ödev

Dwam

Uygulama

Proje

sayls K.tİı
1 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%o

Yanyll sonu snau l 0/o60

Toplam o/oloo

Et*ınlik

Ders sür6i

slnlf D$ Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Aİa 9naüar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyil sonu snavl

Toplam İş Yükü

AKTS xİedısl

sayl,l

|4

12

4

0

1

0

0

0

1

süciİ
3

6

1

0

1

0

0

0

1

Toplam iş Yükü saati

42

72

4

0

1

0

0

0

1

120

4

2: Düşük 3: orta 4: Yükgk 5:





BALIKESİR üıuivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

ı(odu Adl

!lEN3103 Matematikte Problem Çii.me

Öğrcnlm Türü DeEin Dıll Dersin Dğıeyi De6ln staj Durumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkçe Fakülte zorunlU

Bölümü/Prc9İamI Ön Koşul DeEin rmrdlnatörü De§i Ve.en De6ln YardlmCllaat

Matematik Öğretmenliği Anabilim Daİ Başkanl Prof. Dr. Hülya GÜR

Problem kurma becerileri kazanabi|me Ve kazandlEbilme. Problem çözme becerileri kazanabalme ve kazandlEbilme.
DeEln İçeİlğı l

çözmenin bir|ikte kullanlml Problem kuma ve çözmenin birliKe kullanlml Problem kurma ve çözmenin birlaKe kullanlml

Kaynaklarl >eıtun,lıurat.ı.,latematikÖğretimi:Ankan:AlfaAkademi,2o08.<BR>P*n,cahit.
Mat€matik Öğretımi. Ankara: s€çkin Yayrno/|,2oo8.
yüz yüze

Mühendislik Bilimleri
Mühendislİk Ta9rıml
sosyal Bilimler

Hafta Konu ön Hazıılık

1 Matematik eğitiminde prcblemler ve ilgili kavramlar
2 Problm çeşiügi
3 Prcb|em çözme ve önem|

4 Prob|em Çözme iüretiml ve amaçlarl
5 Pmbıem çözmeyle matemtik 4itimini oluştuEn diğğ fakttirlerin ilişkisi

6 Problem kuİma ve llgllı kavramlar
7 Prob|em kuma yöntemleri

8 Prcblem kuma yöntemleri

9 Probl€m Kum tsretimi
10 Problem çözme eüdnllkleri hazlrlama

ı1 Poblem çöne etkinlikleri hazr|ama
t2 Poblem kuma ve ç(rmenin blrllkte kul|anlml

13 Prcblem kuma re çiizmrin bırllkte kullanlml

14 Problem kurma ve çözmenin birlikte kullanlml

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Dökümanlaİ

$n ı{o Açlıi|ama

Öo1 Bu ders gnunda iiğretmen aday problem kurma ve çözme bserilerine ship olack ve bu becerilerin nasll oğretilebiltreğini öğrentrektir.

P08

Po5

sln l{o Açtklama

kültüre| ve tanhi değederi yeni nesillere aktaEbilir.

geritİldirimde bulunabllir,

P15 ortaaüretim matemaük ditimiy|€ ilgili bilim*l aEştlmalan değeflendirebilir, ta$dayabilir Ve temel uygu|arelarını yaplp $nudannlsunabilir,

P14 ortaöğretim matematiı eğitlmye llgill mrunlara duyarll, ge|işme ve değişime aqk olarak bu wunlara çözüm üretebilffek becerilerini kullanabilir.

inceleyip d€ğerlendirebi|lr.

Po3 Matemaük konularryla ilgili temel bilgi$yar programlannl ve diğer eğitim ve ijğretim teknolojilerini yetedi ve etkin bir Şekilde kullanabilir.

Po2 Matffiatik eğitimi alanııidakl temeı gelişmeleri takip edebilecek Ve diijer öğretmen adayl arkadaşlanyla blnlan paylaFbilcek düzeyde yabano bir dili ku|lanabilir,

bilim*l yöntemlerle anaıiz yapabilir.

fel*fenin lllşkisinI agklayabilk.
slnlf ytınetımini gerçekleştirebiıir, gnlfta karşlaşabilreği bir prob|emi çö_zmek için uygun rpdel ve yak]aşlmlan kullanabilir,

$syolojik, psikolojik temeıl€fi içsllğtirerek kullambilir ve güeliştirebilir. A

aynlol
ESER

Eğitim F
Sekret

ültesı



Yanyll Çaı|şmalan sayısl Katk|

Ara 9nav o o/o4o

Ksa Sınav o o/oo

ödev o %o

Devam 0 d/o6

Uygulama o %0

Proje 0 o/oo

Yany|l Sonu Sınau 0 0/o60

Toplam o/o1oo

Etkinlik saylsl süre§i Toplam iş yükü saati

Ders Sürsi 14 2 28

slnf Dlı Ç. süresi 14 2 28

ödevler 14 2 28

sunum/seminer Hazlr|ama 14 2 28

Aragnavlar l 2 2

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 1 4 4

Yanyll sonu slnavl | 2 2

Toplam iş Yükü ı2o
AKTS Kredİ§l 4

Kath Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5: Çok yük*k



sra ı{o Agklama

kültürel Ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir.

geribildirimde bulunab|lir.

P15 ortaöğretim matematlk eğitImiyle ilgili bilimsel araştırmalan değğlendırebilir, tasarlayabilir Ve temel uygulamalannl yaplp $nudannl sunabilir.

P14 ortatğretim matematik eğitimiyl€ llgili $run|ac duyarl|, gelişme ve değişlme a9k olarak bu $runlara çözüm üretebilcek becerileİini kullanabilir.

inceleyip değedendirebilir.
Matematik konularryla ilgili teme| bilgi$yar programlannı ve diğer eğitim Ve itretim teknolojilerlni yeterli ve etkin bir şekilde kullanabİlir.

Matematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebilffek ve diğer iiğretmen aday arkadaşlanyla bunlan paylaşabilecek düzeyde yabanq bir dili ku|lanabilir.

bilimsl yöntemlerle analiz yapabilir.

feı*fenin lllşklslnl açklayabIllr.

sınıf yönetimini gerçeklğtirebilir, snlfta karşla5abilreği bir pfoblemi çözmek için uygun modeı ve yaklaşımlan kullanabilir.

$syolojik, psikolojik temellerl lçslleştirerek kullanabilir ve gelıştirebilir.

P03

P02

P01

Po4

P06

P08

P05

,] aynldlr
ESER

F

Çlkllarl

'ş",,. §
= i ii' r
l,t - ".,\.
z ,t'.,.'., l,"

:. e..'''.i '^,

'iü, 
'','i... -,

ı.\ ,., i,

rete



Yaİıyll Çahşmalan sayH K.tkl

Ara sınav 0 o/o0

K§a slnav 0 %0

Ödev 0 o/oo

Devam 0 9o0

uygulama 0 o/o0

Prcje 0 o/o0

Yanyd sonu slnavl o o/oo

Toplam oho

Etkinlik saylsl sürği Toplam İş Yükü saati

Ders5ür6i 0 0 0

slnlf Dfl Ç. süEi 0 0 0

ödevler 0 0 o

sunum/seminerHazdama 0 0 0

Araslnavlar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

ProJe 0 0 0

Yanyll sonu slnavl 0 0 0

Toplam İş Yükü o
AKTS Kredlsl o

dır
R

ğitim Fakültesi
sekreteri



BALIKESİR üırivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu

MEN3102

Öğrcnim Tüıü DeEin Dili DĞEin Düzsyi Dercin staj Durumu DeEin Tairü

örgün öğıeüm Tü*çe

Bölümü/Prcgraml ön Koşul DeEin K@rdinatörü De6i veİ€n DeEln Yardtmcllan

Matematik Öğretmenliği Prof.Dr. RECEP ŞAHiN

DeEln Amacı :

Öğrenciye olarllk ile ilgili temel tanlm ve teoremleri vemek ve bunlarla ilgili uygu|amalar yapmagnl $ğlamaktln
De]sin lçe]iği :

F€n 8ilimlerl
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

Yüz yüze

ön Haaİllk DökümanlarHafta Konu

1

2

3

4
5

7

8

9
10

11

12

Temel kavramlar
Verilerin Dürenlenm6i
Merkri Eğilim Ölçüleri

Dağilm Ölçiileri

Qrplklık - Baslkllk

olasıllkta Temel kavramlar
Toplam - Qrpm Kunll, Şardloagl|k
Bayğ Teoremi
8eklmen Değer
Binom Döğİlml
Poisn Dağlllml

sln ıao Açlk|ama

Po8

P05
$sYoloiik, psikolojik temelleri içslleştirerek kullanabalir Ve geliştirebi|ir. n$syolojik, psikolojik

slİa l{o Açlklama

kültürel Ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir.

geribildirimde bulunabilir.

P15 ortaiiğretim matematik eğitimiyle ilgili bilirel araştlmalan değerlendirebilir, ta$rlayabiıir Ve temel uygulamalarlnl yapp $nuÇlannl sunabilir,

p14 ortaaiğretim matematik ditimiy,le ilgili snlam duyaılı, gelişme ve değişime açk o|arak bu sunlara çözüm üretebilrck becerile'ini kullambilir,

ınceleyip değedendirebilir.
P03 Matematik konularryla i|gila temel balgisayar programlannı ve diğg eğitim ve oğretim teknoloiilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanatilir,

Po2 Matematik eğitimi alanııı-dakl tmel geıışmeleri takip edebilrk ve diğer tığretnen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaŞabilecek düzeyde yaban0 bir dili kullanabilir,

billmsl yöntemlerle analiz yapabilir.

felsefenin illşkisini aqklayablllr.
sınıf yınetimıni qerçkleştirebilir, gnfta karşılaşablleeği bir problffia çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kullanabilir,

,) !.ı

t-

ıynldlı
SER
tim Fakültesi
ekreteri

ola9lık

Yanyll

Mühendı5lik BilimlĞrl
Mühendisıik Tasnml
sosyal Bilimler



Yarryll Çal§malan

A.a slnav

KE 9mV

ödev

Dwam

uygulama

Prcje

Yarryıl Sonu §navı

Toplam

sayH K.tİı
l40
0%0
0%0
0%0
0 oho

0%0
1 %60

%tl«l

Etkinlik

Ders sür6i

§nf o§ı Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Hau rlama

Ara slnavlar

t'y9ulama

Laborafuvar

Proje

Yanyıl sonu §Evl
Toplam İ, Yiikü

ArTs Kİedlsı

sıyl.l sair! i

ı42
726
102
00
ıı
|42
00
00

Toplam iş Yükii saaü

28

20

0

1

28

0

0

1

150

5

Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yüksek 5;



BALIKEsiR üı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu

MBN1009 slnlf yönetimi

Öğrcnim Türü DeEin Dili Dersin Düzeyi DeEin staj Durumu De6in Tür0

Ör9ün Öğretim Türkçe

Birlümü/Programl Ön Koşul Dersin xmrdinatörü De6i veren De§ln yardlmcllarl

Matematik Öğretmenliğı

DEln Amaci I

yönetimini etik temellere dayalı olarak *ğlaya bilme.
Derın İçedğ| :

gelişimsel temel faktörler snlf içi kurallar okul ve s|nfta kura|larln önemi s

düzenlenmsi§nlf içi iletişim- iletişim süreci ve oğeleri ile$şim mgelleri e|

yollan,w ödevi verilirken dikkat edilecek noktalar ev ildev|erinin kontro|ü

uygulanması Öğrenme öğretme ortamlnln düzenlenmsj §nf ortamlnln değişkenleri f]zikrel ortamln

okul Ve slnlfta (ntlsma nedenleri 9nf sürtri ve aEbuluculuk

ve Disiplini.

Mühendislik Bilimleri
Mühendis|ik Ta9nml
sosyal Bilimler

Hafta xonu on Haztİ|lk

1 Dersİn amaç ve hedeflerlnln açlklanmasl, önbilgilerln yoklanmag ve sınıfyönetimi temel
kavramlanna giris

2 slnıf yöneüml tmd yakla$mlan

3 Öğrenci davran§lannl etkiıeyen $sya|, psikolojik Ve gelişam*l temel faktöder

4 slnf içi kurallar okul ve s|nfta kurallann önemi, §nlf içi kurallann geliştirilmgi Ve uygulanmasl

5 Öğrenme öğretme ortamlnln düzenlenmesi,smfortamlnln değişkenleri, Fiziksl ortamln
düzenlenm6i

6 smıf içi iletişlm- iletişim sürtri ve iığeleriiıetişim engelleri etkila iletişim yollan

7 MoüVasyon kuramhn, §nf Id mouvasyon kuramlan

8 9nlf içive ev iİeüerinin yönetimiw ödeüerinde etkililiği arhma yollan,ev öd4ivgilirken dikkat

ediltrek noktalar w iidevlerinin kontrolü

ğrenci davranışlarınln yönetimi

Eğitim dğretimi olumsuz etkileyen iürenci dawan§lannl gideme yollan

istenmeyen davranışlan etik ilkelere uygun giderme yollan

slnfta zamn yönetimi öğretim*l aman yöneümi, bekhre amanl, geçişler

okul Veli llışkileri alte tipıeri veli beklentilerl işbirlikçi Veli{ğretmen etkileşimini artrma yollarl

Öğrenciler ara§ çaüşmalann çözümıenmesl okul ve $nfta çatışma nedenlefi gnlf içl prcblem

@zaim süftri Ve aEbuluoluk sistemi.

Fen Biıimleri
sağhk Bilimleri
Alan Bilgisi

9
10

1ı
|2
ı3
l4

sln ı{o Açlklama

6nbm ahr ve sorun çözme sürdni yönetebilir. velilerle ve okul çevresi ile sağhkh iŞbirliği oluSturabilir.

sl]a ı{o Agklama

kültürel ve tarihi değerleri yenl nesillere aktarabilir.

gerlbildirlmde bulunabilir.

P15 ortaaiğreüm matmatik eğItlmiyle ilgill bilim*l aEştımalan değedendiretİ|ir, ta9rlayabilir ve temel uygulamalann yaplp $nudannl sunabilir.

P14 ortadğretim matematik eğitimiyle ilgili ffinıaE duyaril, gelışme ve değişime agk olarak bu wunlara çözüm ü.etebilrck becerilerini kullanabilir.

inceleyip değerlendlrebilir.

Po3 Matmatik konularryla ilgill temel bllgi$yar programlannl ve diğer eğitim ve oğctim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabilir.

bilim*l yöntemlede analiz yapabilir.

Türk Eğitim sisteminin genel yaplsnl ve özelliklerani, eğitimin ilgili diğer balamlerle ilişkasini ve işlevlenni; eğitimle ilgili ortadğretim tüm kavramları; eğitimle psikolojinin, sosyolojinin Ve

fel*fenin ilişkisini açlklayabilir.

slnf yönetimini qerçek|eştirebilir, gnlfta karşlaşabi|eeği bir problemı çözmek için uygun rndel ve

Matematiksel düşünceyi yaşamln tüm alanlnda kullanabilir. Matemaük eğitimiyle ilgili tüm kavram,

$syolojik, psikolojik tmeıleri kFelleştirerek kullanabilir ve geliştirebilir.

i aynıdır
E§ER

P06

P08

P05

Eğitim Fak

tarihi, felsfi,

sınıf yönetlmi

Y.nyll Kİedi



Ya]ıyll Çaİşf,alan

Ara gnav

K§ slnav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyll sonu gnavl

ToPlam

sl xatkl

t o/o40

0%0
0 060

0%0
0%0
0 o/DO

1 %60

0,610o

Etkinlik

DeG sür6i

snlf Dfl Ç. sür6i

ödevler

sunum/seminer Hazrlama

Ara snavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS }(r€dlsl

s.yBl sürĞsi

142
5ı
125
|22

Top|am iş Yükü saati

Katk Düzeyi: 1| Çok düşiik 2; Dğşük 3: orta 4: Yüksk 5:



P03

P02

P01

Pğ

Po6

P08

P05

sıra ı{o Agklama

kültürel Ve tarihi değerle.i yeni nğillere aktarabilir.

geİibildir|mde bulunabalir.

P15 ortaiiğretim matematik eğitimMe ilgili tilim$l aGştımalan değerlendirebilir, ta$rlayab|lir ve temel uygulamalar|nı yapD $nudannl sunabilir.

P14 ortaöğretim matematik eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime açık olarak bU sorunlara çözüm üretebilecek becerilerini kul|anabilir.

inceleyip değerlendirebilir.
Materetlk konularryla ilgiıi temel bilgi$yar program|annl ve diğer eğitim ve itretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir.

Matematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takap edebilrek Ve diöer oğretmen aday| arkadaşlanyla bunlan paylaşabilecek düzeyde yabanq bir dili kullanabilir.

bilimsl yöntmlerle analiz yapabilir.

fel*fenin ilişkisini aqklayabilir.
snf yönetimini ggçekleştirebilir, $nfta karglaşabilecği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşmlan kullanabilir.

$syolojlk, psIkolojik tme|leri içselleştirerek kullanabllir ve gellştjrebilir.

Fakültesı



Yanyll Çalışmaları sayH Katkl

Ara slnav 0 o/o0

K§a s|nav 0 ono

Ödev 0 o/o0

Devam 0 o/o0

Uygulama 0 o/oo

Proje 0 o/o0

Yanyil sonu slnav| 0 ryoO

Toplam o/oo

Etkinlik

Ders süresi

smıf Dş Ç. sürci

ödevler

sunum/seminer HaZrlama

Ara §navlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyıl sonu 9navl

Toplam İş Yükü

AxTs K]Cdlsl

sayısı Süışi
00
00
00
00

Toplam iş Yükü saati

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

'{ -iı"

_f ,i ,, 
"' 

,,Vi lln ay
aE

iıte sekreteı

Pıogİamln



BALIKESİR üırivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN3204 cebire Giriş

Öğrcnlm Türiı De§in Dili Dercln Düreyi De§in staj Durumu De6ln Türü

Örgün Öğretim Türkç€ Fakülte

Bölümğ/Prcg.amı ön Xoşul Dcrsin x@rdınatörll De6a Veaen DG§İn Yardlmcllan

Matematik Öğretmenlaği

Temel cebir bilgilerini kazandlEbilre
Dercln İçaılğl:

Tanlmh Polinomlar Ha|kag, clslm, cislm Üzerinde Tanlmll Pollnomhr Halkasında Qrpanlara Ayrma, cebirin TerelTsremi

Yüz yüze

I.1ühendisıik Bilimleri
Mühendisllk Ta9nml
sosyal Bılimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hafta

1

2

3

4

5

6
7
8

9

10

11

12

Konu on }

Kürelğ, bağlnblar, fsk§iyonlar ve ikili işlemlerle ilgili temel bilgileİ

Tamsyllar Bölünebilme ve Modüler Aritİnetjk

Gruplar T€orisi
Alt gruplar ve bir grubun ürettri
Alt gruplar ve bir grubun üretsi
Kosetler
Problem çöne
Lagrange Tsremi
Nğmal alt gruplar

FaRör Gruplarl
Homomorflzmalar
izmorfzma

$6 t{o Açlıilame

kü|türel ve tarihi değerleri yeni ffiillere aktarabilir,

P15 ortaöğretim matema,iı. 
"ği,i.ıvı" 

iıgıı bilimsl araştmalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalarln yapıp sonuÇlannl sunabilir,

P14 ortaaüretim matematik eğitlmMe ilgili $run|ara duyarlı, gelişrıie ve değişime agk olarak bu $runlan çözüm üretebiltrek becerilerini kullanabillr,

lnceleyip değerlendirebilir.

Po3 Matematik konularryla ilgili temel bilgi$yar programlannl ve diğer eğiüm ve ijğretim teknolojilerini yetedi ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

N2 Matematk eğiümi alanlndakl tmd gelaşmeler| takıp edebilaeive aiğer oğret-men aaayl arkadaş|anyla bun|afl pay|aşabilsek düzeyde yabancl bir dili kullanabilir,

bilimsl yiinten|eİle amliz yapabilir,

felrefenin ilişklsini açklayabilir.

Aç!klama

;;;;;;#;l;;kÜİenılir, ınıtta laşla*bilreği bir pfoblemi çö:mek tı1!Jg:n Tod' 
*,:!Pı1,9:i|11'1İTl,

sosvo|oiik, psikoloiik teme|iri içselıeştirerek kullambilir Ve geliştireb'lir, Aiçselleştirerek kullambilir Ve geliştirebalir

Po8

P05
sosyoloiik, psikolojik

cebirc

Yaİıyll

Dökümanlar

slra No

ö01



Yanyll Ç.hşmalın
Ara gnav

KE slnöV

ödry

Devam

uygulama

Prcje

Yanyll sonu sınavl

Toplam

srvı3l xad(

1 %,lo

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
1 %60

q6ıo0

Etkinlik

De6 sürsi

slnf Dş Ç. süEi
ödevler

sUnum/seminer Hazldama

Ara slnavlar

Uygulama

Laboratuvar

Prcje

Yany( sonu slnavl

Toplam İş Yükü

A(Ts xredısl

sayEl sü]6i
143

Toplam İ, Yükü saıti
12

56

48

0

2

0

0

0

2

ı50
5

14

t2

0

l
0

0

0

1

Katk Düzeyi: 1; Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5:



BALIKEsiR ü ı,ıivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

xodu Adl

MBN1011 Eğitimde Ölçme Ve Nerl€ndirme

Öğrcnlm Türü De6ln DilI D€rsin Düzeyi De6in staj Durumu DeEin Türü

örgün öğreüm Türkçe Fakülte

Bölümü/Pİogramı Ön Koşul I»Fin xm]dlnataiıü De6i veren De6in Yardlmcılarl

Matematik Öğretmenllğl

EFhrm-;iT-

test ve madde analizine dönük işlemleri ve değerlendirme yaklaş|mıar|n| ve not Verme süreçlerini incelemektir.

Mühendislik Bilimleri
Mühendislik Ta9rlml
sosyal Bilimler

Yaynlan.
Metodlan. Ankara: saydam Matbaaol|k Atdgan, H. (2006). Eğitimde

Fen Balimleri
sağhk Billmleri
Alan Bilgisa

Hafr.
ı
2

3

4

Hazlrİk Dökümanlar

Öğrenme ve Öğretme sürdnde Ölgne ve Her|endirmenln Yeri ve Önemi

Ölçme ve Değedendirmeyle ilgili Temel Kavramlann 8ilgisi

Eğitimde Kullanllan Ölçme Araç ve Yöntemlerinin Nitelikleri

Çoktan seçmeli, Doğru-Yanİş 'İpi, Kl$ cevaph ve E§lğtirmeli Maddeıerden

Oluşan Tesder
Puanlama Anahtadan, Haar|anmac ve Puanlama

sözlü slnavlar, Hazlrlanmasl, Uygulanmasl Ve Puanlanmas|

Ölgne ve Değerlendirmeyle llgili Temel İstatistksel Teknikler

Ölgne Arao @iştmeyle ilglli Terel KavEmlar

Ölçme Arao Geliştimenin Aşamalan

Test ve Madde istatistikhri

Herlendirme ve Not Verme

Açıklama

Ölçrc kavramını ve çeşaüerini açlklar ve örnekler verir.

Değerlendirme kavramlnl ve türlerlni açıklar ve ömek verir

Ölçek çeşiuerini yorumlar ve anlanndaki farkldlkhn tarh9r

Ölgnede hata türlerini yorumlar.

Birölçmearaondabulunma$gerekliözelllkleri(geçedik,güVenlrlikVekullan§llıık)tartş|r.
ÖlçJTrede geçerlik ve güvenidik aEndaki ilişkiyi a9khr

Ölqne te;nıküeıni (yJai snavlar, @ktan seçmela te§tler, doğru yanhş t6ten, 19 cevap t6tle1, sözlü $navlar) özellikleri ile

Qğdaş ölçme tekniklerini (porüolyo, kavram haritas, vb.) t,titün özellikleri ile tarbşr,

Tğt planlnl hazırlar
Test analizlerini (güçlük indeksi ve ayırt edicilik 9ücü) bilir ve ted $rulannln güdük indekslerini ve ayırt ediciliklerin, h§plaı,

Merkgi yığİma ölçührinin (mod, medyan, aritmetik ortalama) h§damalarınl yapar,

Merkei dağlllm ölçülerinin (standart $pma, ranj, yüzdelik vb,) h*plamalannı yapar

Herlendirme ve not veme iıişklsini tnrhrr
Eğitimde kullanllan bir ölçme aracını haırlar ve uygular

5

6
7

8
9

ı0
11

l2

,."

\-,, 
,i,,

+.,.. ,

sln ı{o

ö01
ö02
ö03
öM
ö05
ö06
ö07
ö08
ö09
ö10
ö11
ö12
ö13
ö14

aYnlol
e ESER

s|n ı{o Agklama

kültiird Ve taİihl değerleri yenl ngillere aktarabllIr,

geriHldirimde bulunabilir.

P15 ortaaüretim matematıı 
"ğ'itirıyı" 

iıgıı tilirsl aGştlmalan değerlendirebi|ir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalann| yaplp $nudann| sunabilir,

P14 ortaiiğretim matemtik ditimMe ilgili $runlaE duyarll, gelişme ve değişime açık olarak bu $runlara Çözüm üretebilffik becerilerini kullanabilir,

lneleyıp değerlendirebilir.

Po3 Matematik konularlyla |lgill temel bilgl*yar programlarlnl ve diğer eğitlm ve ijğretlm teknolojilerini yeterli ve etk|n bir Şekilde kullanabi|ir,

bilimsel yöntemlerle analiz yapabilir.

felsfenin ilişkisini a9klayabilir.
po8 slnf yönetimini gğçekl;tirebilir, gnfta karşla§abiltreği bar problmi çözmek için uygun model ve yaklaşımlan kullanabilir.

$syolojik, psikolojik temellefi içselleştirerek kul|anabllir ve geliştirebilir,

Eğltimde

Yanyll

Yok zorunlu

,trı, j,, ", ,ı"



Yanyll Çılışİıalan
An slnav

K9 slnav

ödev

Devam

Uygulama

ProJe

Yanyil sonu slnavl

Topıam

sıylsl
14

0

0

0

ı
0

0

0

1

s.yısı xatİl

ı %40

0 o/o0

0%0
0%0
0%0
0%0
I 0/o60

o/o1OO

Etkinlik

Ders siırsi
slnf D$ Ç. süresi

ödevter

sunum/seminer Hazlrlama

Ara smavlar

Uygulama

Laboratuvar

Proje

Yanyd sonu slnavl

Topbm İş Yükü

AxTs Krcdİ§l

siırgıi

3

0

0

0

1

0

0

0

1

42

0

0

0

1

0

0

0

ı
44

ı

1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5i



sı]a ı{o Açlklama

kiiltürel Ve tarihi değerlerl yeni nsillere aktarablllr.

geribildirimde bulunabllir.

P15 ortaöğretim matmatik eğitimMe ilgili tİlimsel amştımalan değğlendirebiıir, ta$rlayabilir ve temel uygulamalann yaplp $nudannl sunabilir.

P14 ortatiğretim matematik eğitimiyle ilgili $runlara duyarll, gelişme ve değişime agk olarak bu $runlara çözüm üretebiltrek becerilerlni kullanabiliİ.

inceleyip değedendirebilir.
P03 Matematlk konularryla ilglll temel bilgi$yar Fogramlannl ve diğer eğidm ve itretim teknolojilerini yeterli ve etkin bir şekilde kullanabilir.

Po2 Matemaük eğitimi alanlndaki temd gelayneleri takip edetİltrek v€ diğer iÜretmen adayl arkadaşlarıyla bunlafl paylöşabilsek düzeyde yabano bir dili ku|lanabilir.

bilim*l yihtemlerle am|iz yapabilir.

fel*fenln ilişki5lni a9klayabilir.

Po8 slnfyönetiminl gerçekteştirebillr, snlfta karşlaşabileeği bk problemi çözmek için uygun model Ve yaklaşlmlan kullanabilir.

$syolojlk, pslkolojik temelleri lçselleştirerek kullanabllir Ve gelişüreb||ir.

aynl
ESER

ğitirn Fakültesi
sekreteri



Yarıyd Çalışmılan

Ara gnav

KE slnav

öow

Devam

uy9uhma

Prcje

Yanyll sonu sınavl

Toplam

sayg xat*l

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

l)b0

Etkinlik saylsl sü]6i Toplam İş YOkü saati

De§süresi 0 0 0

slnf Dlşl Ç. süresi 0 0 0

Ödevler 0 0 o

sunum/seminerHazrlama 0 0 0

Araslnav|ar 0 0 0

Uygulama 0 0 0

Laboratuvar 0 0 0

Proje 0 0 0

Yanyll sonu 9nau 0 0 0

ioplam İşYükü o
AKTS Kİedlsl o



BALIKEsİR üıuivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adl

MEN3202 ıstatistik

Öğrcnlm Türü DeEin Dill De6in Dğıeyi D€Ein staj Durumu De6ln Türü

Ör9ün Öğretim Türkçe

Bölümal/Prcgİaml Ön Koşul DeFİn (oordinatörü DeE| Vercn De6İn Yardlmqlarl

Matematik Öğretsnenliği Prof.Dr. RECEP

Öğrenciye olaslhk ile ilgili temel tanlm ve tffimleri vemek Ve bunlada ilgali uygulamalar yapmagnl $ğlamaktlr.
oesin İçeıiği :

tlühendi§lik Bilimleri
Mühendıslik Ta9nml
sosyal Bilimler

Fen Bilimlefi
sağllk Bilimlerl
Alan Bilgisi : 100

Hafta Konu

1

2

3

4
5

7

8

9

ı0
11

12

ön Hazıriık Dökümanlaİ

Temel kavEmlar
verilerin Düzenlenmsi
Me*gi Eğilim Ölçüler|

Dağillm Ölçüled

Qrp*hk - 8aslkllk
olaslllkta Temel kavramlar
Top|am - Qrplm Kurall, Şardl olaghk
Bays Teoremi
Beklenen Her
Binm Dağdlm|

Poisn Dağüml

sln ı{o Açlİlam8

sın No Agklama

kültürel ve tarihi değerleri yenl nsillere aktarabilir.

gertbildirlmde bulunabilir.

P15 ortaiiğretim matematik eğitimiyle ilgili bilimsl araştrmalan değerlendirebilir, ta$dayabilir Ve temel uygulamalann yaplp $nuÇlannl sunabilir,

P14 ortaö,ğretim matmatiı eğitımiyıe itgıli rrunlara duyarlı, gelişme ve deği5ime aqk olarak bu gunlara çözüm üretebilek b€Ğrilerini kullanabalir.

ineleyip değglendhebillr.
Po3 Matemük konularryla ilgili temel bilgigyar programlann| ve diğer eğatim ve iiğEtim teknoloiilğini yeterli ve etkin bir Şekiİde kullanabilir,

m2 Matematik eğitimi alanlndaki temel gelismeleri takip edebilecek ve diğer öğretmen aday arkadaşlanyla bunlan paylaşabilecek düzeyde yabano bir dili kullanabilir,

bilimsl yöntemlerle anallz yapabilir.

P08

P05

fel*fenin ilIşkisİnl a9klayabilir.

snf yönetlmini gerçekle9tirebilir, $nıfta karşllaşabilecğı blr problemi çözmek için uygun model Ve YaklaŞlmlan kullanabilir.

Matematiksl düşünceyi yaşamln tiim alannda kullanabilir. Matematjk eğitimiyle ilgili tüm kavram, yöntem,strateii, tekni&

ssyoloji& psikolojik temelleri içsellestirerek kullanabilir ve geliştirebilir.

ve uygulamalan; bunlan oluştuEn tarihi, felEfi,

\



Yanyll Çahşmalan saylsl Katkl

Ara §nav 1 Yo4o

rc$ slnav 0 %0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 %0

Uygulama 0 %0

Proje 0 %0

Yarıyd sonu slnavl 1 0/o6o

Toplam o/o1Oo

Etkinlik sayH sürği Toplam iş Yükü saati

Ders sürsi 14 2 28

slnf Dş Ç. süEi 12 6 72

Ödevler 10 2 20

sunum/semineİHazlrlama 0 0 0

Ara slmüar ı ı
ı,'ygulama 14 2

Laborafuvar 0 0

Proje 0 0

Yanyd sonu gmu 1 1

Toplam İ, Yükü

AxTs rredı3l

1

28

0

0

1

150

5

aynIdlr
ESER

Katk Düzeyii 1: Çok düşük 2: Düşük 3: orta 4: Yük*k 5: Çok yükffk
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BALIKEsİR üııivrnsirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

MEN3201 Mat€matik Öğretimi 2

Öğrcnim Türü DeEin Dili DĞİsin Düıeyi De6in staj Du.umu De6in Türü

Örgün Öğretim Türkç€

Bölümü/Pİogramt Ön Koşul De6in l(@İdlnatörü De6l veren De6in Yaldlmclları

Öğretmen adaylannln matematjk özel oğretim yöntemleri hakknda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
DeEln İçeriğl :

Matr|s ve determinantlann öğretlmi Mikroöğretim uygulamalarl

Matematik
Yüzyüze

yaıh gnav, $num, proje, tdev

Mühendlslik Billmleri
Mühendislik Ta9nml
sosyal 8ilimler

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hatte ronu on Hıılİllk
1 Matemtik iiğrsmeye ilişkin aiğrğlci tufumlan, matematik kayg§l, tiğrencilğ angndaki bireysel

farkllllklaı
2 Matematik aiğretiminde kullanılabil@k i{reüm materyallğin|n *çimi ve hazrlanmas|

3 Teknoloji d6tekli matematak tğretimi
4 Matemükte |spat ve ispat çrşltleri
5 sayılara ilişk|n konulann irğretlmi

6 cebir konulannln öğretimi
7 Fonkslyonlarln öğretimi

8 Vize
9 olasük öğretimi

10 TrigonorEtri(üretimi
1 1 Matris ve detemlnandann t ğreüml
12 Llmit, tiirs ve integral öğreümi

13 Mikettr€tımuygulamalan
14 M|kre-oğretlmuygu|amalan

sln ı{o

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Açlklama

Matematik eğitimlnde kullanlıan yöntem, teknik, araç-gereç Ve materyalleri uygulayabilme

Farkll matematik konularlnln &retimini planlayabilme

Farkll matematik konulannln iiğretimi içln materyal geliştirebilme

Öğrencilerın bireysel farkhllklannl dikkate aıarak de§ pıanlayabilme

Teknoloji destekli matematik de§leri planlayabılme

Matemaüktrldüşünceyiyapmln tüm alanlnda kullanabilir. Matematik eğitimiy|e ilgili tüm kavram, yöntem,,

slrı ı{o Agklama

kültürel ve tanhi değerleri yeni nsillere aktörabilir.

9eriblldirimde buluBbilir.

P15 ortaö,ğretim matmatık eğitimiy,le ilglli ti|imsel ara$ımalan değeİlendirebilir, tasrlayabillr Ve temel uygulamala.ın yapıp $nuÇlannl sunabilir,

P14 ortaaEretim matematlı,.ğltiaiyl" ııgıi *rrnlara duyarll, gelişme ve değişime a9k olarak bu $runlara Çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir,

Inceleyip değerlendirebllir.

Po3 Matematik konularryla iıgili terel bllgigyar programlannl ve diğtr eğitlm ve öğretim teknolojılerini yeterli ve etkin bir Şekilde ku|lanabil'İ,

Po2 Matematik eğitimi alanlndaki temel gelişmeleri takip edebil«eive diğer öğretmen aday arkadaşlanyla bunlan paylaşabiıecek düzeyde yabanc| bir dili kullanabilir,

bilimsel yöntemlerle analiz yapabilir.

P08

P05

felsfenin ilişkisini açlklayabiIir.

snf yönetimini gerçekle5tirebilar, 9nlfta karşlaşabilreği bir problemi çözmek ıçin uygun model ve yaklaşmlan kullanabilir,

'ff\
Es^

ve uygu|amalan; bunlan oluşturan tarihi, fel*fi,

ın aynldlr
a ESER

ssyolojik, psikolojik temelleri içselleştirerek kullanabilir ve geliştjretİ|ir.

Matematik Öğr€dmi 2

Yaİıyll

t.,,:'/İ



Y.İıyll Çahşmalan

Ara gnav

Ksa slnav

ödev

Dryam

[Jygulama

Proje

Yanyil sonu snavl

ToPlam

sayH Kıtk|

o40
0%0
0%0
0%0
0%0
0o
0 %60

o/olOO

Etİinlik

Ders sür6i
gnlf Dş Ç. süca

ödevler

sunum/seminer Haar|ama

Ara $navlar

uygulama

LaborafuVar

ProJe

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AKTS Kİedisa

sayH sür6a

|43
143
142
102
l2
L4
00
10 1

12

Topıam İ, Yükü saıö
42

42

28

20

2

4

0

10

2

150

5

I

DcBin xatklan

Katkı Düzeyi: 1: Çok düşük 2: Diışük 3: orta 4: Yük$k 5:



BALIKESİR üıtivrnsiresi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Adl

MEN3203 Matematiksel Modelleme

Öğrcnim Tiirü DeEin Dili Dersin Düzeyi Deİsin staj Duıumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Turkçe zorunlu

Bölümü/Programl Ön Koşul D€İsın xmrdinatöİü De6i veren De6in Yaİdlmcllar|

Matematik Öğretmenliği Dr. ğr. Üyei MEHMET AÜ KANDEMIR

DeEin Amad :

yaşamlnda de§lerde matematiksl modellemeden yararlanma yaklaşlm|annl öğrenmek
Desln İçarlğl :

ğzere hizmederine sunmak

Mastemg EgaEl Math siills PRoBLEM soLVtNG. 2.The elements of creativity and giftednss in mathematic 3. criticl Issues in MathematiG Education

4.Interdi;ciplinarity, cretivity and L€ming (Mathemati6 with Literature, Paradox6, History, Tshnology and Modelin9) s.symbolizang, Mode|ing and T@l use in

Mathematics Educ;tion 6.i,lodel|ing and Applaations in Mathemati6 Education: 14th ıCMI study 7. Mathematics, Eduation and Philosphy: An Internationa|

PeEpective

tiühendl5lik Blllmle.l
Mühendlsllk Ta9nml
sosyal Blllmler

Fen 8İllmleİi
sağhk Bilimlerl
Alan Bilgisi

Hafta Konu on Haztnlr

1 Model ve matematik$l model nedir Ömekleri

2 Modelleme ve matematiksel modelleme nedir Örnek|eri

3 ortaöğretim matematik deEi öğretim progEml ve matematjkEl modelleme

4 Farkll ülkelerin (Almanya, s|ngapur, ispanya, Amenka ) öğretim programlarında matematiksl
modellemenin ygi

5 Matematiksel modelleme sürrci
6 Llteratürde var olan matemtiksl modelleme problemlerinin çözümünün yapllmag (saman Balyasl

Prcblemi, Deniz Feneri ve Köprü Problemleri)

7 Lrteratürde var olan matematik*l modelleme problemlerinin çözümünün yap|lmag

(srcakllk, Merdiven, Nüfus Aİtüşl Problemleri)

8 Literatürde var olan matematiksl modelhme pİoblmlerinin çözümünün yapllmag

9 Matematik*l modelleme problemi oluştuma ve modelleme sürtrine uygun olarak çözme

10 Tekrcloji ile matematiksl modellemeyi ilişkllendime

11 Matematiksl modelleme problemıerinin çözüm sürecine uygun teknolojinin entegİasyonu

L2 Teknoloji dğtekli ortamda matematiksel modelleme probhmlerine çözüm üretme

ı3 Etkinlik ve etkJnlik ta$nm sürsi, model oıuştuma etkinllkleri, prensipleri

14 Model oluşturma etkinliği tasrlm sİrsi, modd oluşturma eüinliği ta$dama

slra No

ö01
ö02
ö03
ö04
ö05

Açlk|ama

Model, matematiksel model, modelleme ve matematiksel modellemeyi tanmlayabilme Ve ilişkilendirebalme, matemaük*l modelleme sürecini tanryabilme

Farkh gerçek yaşam problemlerinin çözümlenmeslne yönelik matemaüksel modelleme yapabilme

Matem;tiksl modellemeyi gerektlren gerçek yaşam problemlerl oluşfurabilme ve çözümleyebilme

Matematik*l modelleme sürsinde teknolojiden yararlanabilme

Türk Eğitim sisteminin gene| yap§lnl ve özelliklerini, eğitimin ilgili diğer bilimlerle ilişkisini ve i5levlerani; eğitimle ilgili ortaiiğretim tüm kavramlan; eğitimle psikolojinin, sosyo|ojinin ve

slra No Açlklama

kültürel ve Enhi değederi yeni nsillere aktaEbilir.

geribi|dirimde bulunabi|ir.

P15 ortadğretim matematik eğitimiyle ilgili bilim*l araştlmalan değer|endirebilir, tagr|ayabilir Ve temel uygulamalann| yaPP $nuÇlannl sunabilir,

pİı ortadretim matematit.ğitimiyıe iıgıi*nlara duyarlı,geli5me ve değişime agk olarak bu *runlara çözüm üretebilecek becerilerini kullanabilir,

inceleyiP değerlendirebilir.

Po3 i,latematik konularryla ilgili temel bilgisayar programlannl ve diğer eğitim ve öğetim teknolojilerini yeterli ve etkin bir Şekild€ kullanabilir,

bilim$l Vöntemlerle anal|z yapabillr.

P06

P08

P05

fel*fenin IlIşkisini açlklayabilir.

slnf yönetimlni gerçekleştirebilır, gnfta karşlaşabiltreği bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaşlmlan kullanabilir
oluşturan tarihi, felsefi,

ll0lr
ıR
Fakültesi

reteri
4 "J,

|,_...,. 
. 

. ..J,

Mate;atikd dğ;ün;eyl yaşamın tüm alanında kullanabilir. Matematik eğitimiyle ilgili tüm kavram, Yöntem, strateji,

$syolojik, psikoLjik temellsi içelleştirerek kullanabllif ve geliştireb'lir,

Matematiksel Modellcme

Yarryll



Yanyl| Çahşmalarl

Ara slnav

K§ slnav

öary

DeVam

Uygulama

Proje

Yanyıl sonu slnavl

ToPlam

s.yıJ K.ü(
1 %40

0%0
0%0
0%0
0%0
0%o
1 %60

l)6ı(Xl

Etİınlik sınsl sü]s.a Toplım İ, Yarkü sııü
De§ saiEşı 14 3 42

snf Dş Ç. siiEi 8 2 16

Ödevhr 0 0 0

sunum/semlner Haıdama 14 2 2a

Aİaİrıaüar l 2 2

Uyguhma 0 0 0

laboratuvar o o o

Proje 0 0 0

Yanyıl sonu slmu L 2 2

TopbmllY0k0 90
ArTsıtrdısl 3

aynldlr

Katk Düzeyi: 2: Düşak 3; orta 4: Yüksek 5l Çok yüksk

!,',i ,. Vi ,l 
,,



P11

P10

P09

P1?

P15

P14

P13

P07

slra ıılo Aoklama

kültürel Ve tarihl değerleri yenl neslllere aktarab|llr.

gerlblldirlmde bUlunabilir.

ortaijğretim matematik eğitimiyle ilgili bilimel araştlrmalan değerlendirebilir, ta$rlayabilir Ve temel uygulamalarlnlyapp $nuçlannl sunabilir.

ortaiigretim matmatik eğitimiyle ilgili $rudaE duyarll, gelişme ve değişame a9k olarak bu $runlara çözüm üretebiltrek becerilenni kullanabilir.

inceleyip değerlerüdirebilir.

P03 Matematik konularryla ilgili temel bllgisyar programlannl v€ diğer eğitim ve iığretim teknolojilerinl yeterli ve etkin bir şekilde ku|lanabilir.

Po2 Matmatik eğitimi alanlndaki teme| gelişmeleri takip edebi|Eek Ve diğer öğretmen adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabilrek düzeyde yabanQ bir dili kullanabilir.

bilim*l yöntemlerle analiz yapabilir.

fel*fenin lllşkisini a9klayabIliİ.

Po8 slnıf ydnetimini gerçekteştirebilir, snlfta karşlaşabitsdi bir problemi çözmek için uygun model ve yaklaŞmıan kullanabilir.

soryolojik, p6lkolojik tffiellerl içselleştirerek kullanabilir Ve gellştirebilir.

(ültesi



YanYıl Çallrma|.n

Ara slnav

KE §nav

ödev

Devam

Uygulama

Proje

Yanyil sonu slnavl

Toplam

sayısı xatkl

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0 0,60

0%0
q6o

Etkinlik sayısı sü.esi Toplam iş Yükü saati

Defssiirği 0 0 0

gnıf Dtş Ç. süEi o o o

ödwler 0 0 0

glnum/s€minerHazrlam 0 0 0

Aragmvlar 0 0 0

Uygulama o o o

Laboıafuvar o o o

Proie 0 0 0

Yarryıl sonu gnau 0 0 0

Toplım İı Yükü o

^rrs 
xİldısl 0
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BALIKEsiR üıııivensirrsi
Necatibey Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği

Kodu Adı

MBN1012 Tijrk Eğitım sistemi ve okul Yönetimi

Öğcnim Türü DeEin Dili De6in Düzeyi DeEin staj Duİumu DeEin Türü

Örgün Öğretim Türkç€

Bölümü/Prce raml Ön Koşul DeEin ı(mrdlnatairo De6ı Veren De§in yardımcllaal

Matematik Öğretnıenliği oğr.Gör. isMAit zENciRa

DeEln Amad :

Görev yapllan eğitim örgütlsinin yap ve işleyişini kavrayabilme. Eğitim sistemi ale ilgila yönetsel ilişkileri kurallna uygun yürütebilme.

De6in içe]iği

Genel Hizmetleri

(2008). Türk Eğiüm sistemi ve okul Yönetiml. Ankara, Anl Yaylnclfuk

ıüühendisllk Bilimleri
Mühendislik Tasnml
sosyal Bllimleİ

Fen Bilimleri
sağllk Bilimleri
Alan Bilgisi

Hafra

1

1

3
4
5

6
7
8
9

ı0
11

12

13

14

xonu

sistem Ve Eğitimin sistem Özellikleri

Örgüt Ve Yönetim kavraml

Türk Eğitlm sistemlnin Yap§l, Eğllimlerl Ve sorunlarl

okul Örgütü Ve Özellikleri

okul yöneticisi ve Liderlik
Öğretim Liderllğl

okulun Etik yönetimi

okul Yönetiminde insn İlişkileri

Per$nel Hizmeuerinin yönetimi

Öğrenci Hizmetlerlnin yönetiml

Eğitim Ve Öğretimle ilgiıi Hizmetlerin yönetimi

okulun Para$l Kaynaklannln Yönetimi

okuldaki Genel Hizmetlerin yönetimi

okul Yöneticisinin Denetleme Ve Değerlendirme Rolleri.

Açlklamr

iiğretim hizmetlerindeki rollerini etik ilkelere uygun olarak rergi|eyebilir.

sln llo Açlklama

kültürel ve tarihi değerleri yeni nesillere aktarabilir.

9eribildirimde bulunabilir.

P15 oİtaiiğretim matematik s-itimlyle ilgilı bllimsl aEştmalan değerlendireti|ir, ta9r|ayabilir ve temel Uygulamalannl yaplp $nuÇlannl sunabilir,

PL4 ortaijğretlm matematıı. dıti.ıyı. iıgıı -rrnlara duyarh, geli5me ve değişime açk olarak bu $runlara çözüm üretebılrek becerilerini kullanabilir,

lneleyip değerlendirebilir.

P03 Matematik konulanyla ilglli temel bilgi$yar programlarını ve diğer eğitim ve iiğretim teknoloialerini yeterli ve etkin bir Şekilde kullanabilir,

Po2 Matfatlk eğitimi alanındaki temel gelışmeleri takip edeblltek ve diğer iüretrn adayl arkadaşlanyla bunlan paylaşabilsek düzeyde yabano bir dili kullanabillf,

bilimsl yöntemlerle analiz yapabilir.

P08

P05

felsfenin ilişkisini agklayabilir.
smlf yönetimini ge.çekleştirebilir, sınlfta karşlaşabileceği bir problemi çözmek için uygun model Ve yaklaŞlmları kullanabilir.

Matematikd dü;ürceyi yaşamın tiim alannda kullanabilir. Matemaük eğitimiyle i|gili tüm kavram, Yöntem, strateja, teknik,

rcsyolojik, psikolojik temelleri içselleştirerek kullanabilir Ve geıiştirebilir.

Ve uygUlamalafl; bunlan olu$uran tarihi, felsefi,

akOltes
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sisteml ve okul yönetiml

Yanyıl

Dökümanlar
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Yanyll Çallşmalan saylsl Katkl

Ara slnav l o/o4o

K§a Sınav 0 o/o0

Ödev 0 o/o0

Devam 0 o/oo

Uygulama 0 %0

Proje 0 %0

Yarlyül sonu slnavl 1 0/060

Toplam o/o1oo

Etldnıık sayl.l süİ..l Topıam İrYğkü sıati
De6 5.ir6i 74 2 28

slnf o$ Ç. süEi 12 5 60

odryls 6 1 6

sunum/sem|ner Hazrlama |2 2 24

Ara9müar 1 1 1

uygulam 0 0 0

l,aborafuEr 0 0 0

Proj€ 0 0 0

Yarryİ sonu §mv 1 1 1

ToplanİşYallli 12o

A(ni Krcdlsl 1

Katkl Düzeyi: 1| 2: Düşük 3: orta 4: Yükek 5: Çok yük*k



Plı

P10

sıra No Açlk|ama

P09

P12

P15

P14

P13

m7

kültorel Ve tarihi değederi yeni ffiil|ere aktarabilir.

geribildirimde bUlunabilır.

ortatiğretim matematik eğitimiyle ilgili bilimsel amştlmalafl değerlendirebilİr, tasrlayabilir ve temel uygulamalannl yaplp $nuçlannl sunabilir.

ortatiğretim matmatik eğitimiy,|e ilgili smnlaE duyarlı, gelişme ve değişime açk olarak bu $runlara çözüm üretebil@k b€ceriıerini kullanabalir.

inceleyip değerlendirebilir.
Matematlk konulanyla ilgili terel bilgl$yar programlannl Ve diğtr eğitim Ve iiğretim teknolojilerini yetedi ve etkin tİr şekilde kullanabllir.

Matematik eğitimi aıanlndaki temel gelaşmeleri takip edebilecek Ve diğer dğretmen adayı arkadaşlarıyla bunları paylaşabilecek düzeyde yabancl bir dili kUllanabilir.

bilim*l yöntemlerle analiz yapabilir.

fel*fenin ilişklsini a9klayabllk.
slnf yönetjmini gerçekleştirebilir, gnlfta karşllaşabilreği bir problemi çözmek için uygun model ve yakla5lmlafl kullanabilir.

sosyoloJik, psikolojik temelleri lçslleştlrerek kullanabilir ve geliştirebilar.

P03

P02

P01

P04

P06

P08

P05



Yrnyll Çal§malan

Ara gnav

Ke s|Bv

ödev

Devam

uy9ulama

Proje

Yanyll sonu 9navl

Toplam

saylsl ı(aü(

0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0
0%0

q6o

Etİinlik

Ders 5ür6i

slnıf Dş Ç. süEi
ödevler

sunum/seminer Haarlama

Ara slnav|ar

UygUlama

Laboratuvar

Poe

Yanyll sonu slnavl

Toplam İş Yükü

AxTs Kredlsl

saylsl süresi Toplam iş Yiikü saati

00
00
00
00
00
00
00
00
00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

0


