Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Halkalarım

Halkalarım Etkinliği

Kazanım
Günlük hayatta karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirir.

Uygulama Adımları
1- Günlük hayatta karşılaşılan problemlere dair sınıf içerisinde örnekler vererek derse başlayınız ve öğrencilerden
örnekler alınız.
2- Günlük hayat problemlerine yaklaşım yollarından bahsediniz.
3- Öncesinden vermiş olduğunuz örneklerden bazılarını problem çözme yaklaşımına göre çözmeye çalışınız.
4- Halkalarım isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
5- Çalışma kağıtında bulunan yönergelere göre ritmik artan/azalan halkalar bulunmaktadır. Buna göre soru işaretli
yere hangi rakamın geleceğini bulacaklardır.
6- Günlük hayat problemlerinin çözümü noktasında farklı bir yol izlenmesi durumunda nasıl sonuçlar doğuracağı
ile ilgili tartışma yapınız.

Gerekli Materyaller
1- Halkalarım Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
30 Dakika

Halkalarım
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Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Kelime Ormanı

Kelime Ormanı Etkinliği

Kazanım
Verilen bir problemi uygun adımları kullanarak çözer.

Uygulama Adımları
1- Problemleri çözüm yaklaşımlarından biri problemi küçük ve mantıklı adımlara bölmektir.
a- Sınıf içerisinde bir problem durumu belirtiniz.
b- Bu probleme uygun çözümü küçük ve mantıklı adımlara bölünüz.
c- Yazmış olduğunuz adımlardan daha küçük adımlar oluşturulup oluşturulmayacağı noktasında tartışınız.
2- Kelime Ormanı isimli çalışma kağıdını dağıtınız.
a- Çalışma kağıdına göre öğrencilerinizin, sağ köşede belirtilen adımlara uygun fil karakteri çeşitli harfleri
toplayarak ortaya kelime çıkartması beklenmektedir.
b- Cevabımız ALGORİTMA'dır.
c- Kelime kutucuğu içerisinde TMA harfleri çalışma kağıdında yerleştirilmiştir. Buna göre:
c.1.-Öğrencilerinizin bu harflere uygun algoritmayı tablodaki 16-22. satır aralığına yazmalarını
isteyiniz.
3- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1- Kelime Ormanı Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika
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İşlem Adımları

Kelime ormanındaki
gizli kelimeyi bulalım!

T M A

1 ) Başla
2 ) 1 Kare İleri Git
3 ) Harfi 1. Haneye Yaz
4 ) 1 Kare İleri Git
5 ) Harfi 2. Haneye Yaz
6 ) Sağa Dön
7 ) 1 Kare İleri Git
8 ) Harfi 3. Haneye Yaz
9 ) 1 Kare İleri Git
10 ) Harfi 4. Haneye Yaz
11 ) Sola Dön
12 ) 1 Kare İleri Git
13 ) Harfi 5. Haneye Yaz
14 ) 1 Kare İleri Git
15 ) Harfi 6. Haneye Yaz
16 ) _________________
17 ) _________________
18 ) _________________
19 ) _________________
20 ) _________________
21 ) _________________
22 ) _________________

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Görevimiz Mars

Görevimiz Mars Etkinliği

Kazanım
Problem çözmede temel kavramları tanımlayarak problem türlerini açıklar.
Problem çözme sürecinde takip edilmesi gereken adımları fark eder.
Verilen bir problemi analiz eder.

Uygulama Adımları
1- Bir problemi çözmek için gerekli olan temel kavramları öğrencilerinizin araştırmasını isteyiniz. Şu soruları
yönlendirebilirsiniz:
a- Problem nedir?
b- Problem türleri nelerdir?
c- Problemi çözmek için gerekli olan adımlar nelerdir?
2- Görevimiz Mars isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
1. Çalışma Kağıdı
a- Bir problemi çözmek için gerekli olan adımlar yer almaktadır. Bu çalışma süresince 4 aşama üzerinden
geçeceklerdir.
b- Bir problem durumu verilmektedir. Problem durumumuz, Mars üzerinde su kaynaklarının nasıl
bulunacağı konusunda astronotumuz yardım beklemektedir.
2. Çalışma Kağıdı - Problemi Anlamak
Bu aşamada problem için gerekli olan tüm verileri elde edilir. Bunun için şu soruları öğrencilerimize yöneltiniz ve
sırasıyla cevaplamalarını sağlayınız.
a- Problem nedir? Nasıl ortaya çıkmış?
b- Problem ile ilgili elimizdeki temel bilgiler neledir?
c- Problem çözümü için başka nelere ihtiyaç duyuyoruz?
d- Daha önce benzer problemler gerçekleşmiş mi? Nasıl çözülmüş?
3. Çalışma Kağıdı - Bir Plan Yapmak
Bu aşamada problem durumu için bir plan yapmak gerekmektedir. Plan için öğrencilerinize zaman tanıyarak şu
adımları izlemesini sağlayınız.
a- Problem planı ile ilgili beyin fırtınası yapınız. Sonuçların not alınmasını sağlayınız.
b- Problem planı ile ilgili takım arkadaşları arasında tartışma grubu oluşturunuz ve zaman tanıyınız.
c- Problem planı çıkartmadan önce internet üzerinden araştırma yapmalarına fırsat tanıyınız.
d- Problem planını sistematik bir şekilde nasıl oluşturacakları konusunda rehberlik ediniz.
e- Öğrencilerinizin oluşturmuş olduğu planı kağıt üzerine aktarmalarını sağlayınız.
Post-it, renkli kurşun kalemler bu etkinlik içerisinde kullanabilirsiniz.
Bu aşama için öğrencilerin çizim, görsel, şema, ve metinsel öğelere yer vermesi beklenmektedir.
4. Çalışma Kağıdı - Planı Uygulama
Bu aşamada yapılan planı nasıl gerçekleştirecekleri (doğrulayacakları) konusunda çalışma yürüteceklerdir.
a- Öğrencilerinize yöneltilen soruları cevaplamaları konusunda rehberlik ediniz.
a.1- Dünyada bu problemi nasıl deneyebilirsiniz?
a.2- Bir uygulama planı yapınız.
5. Çalışma Kağıdı - Çözümü Değerlendirme
Öğrencilerin yapmış olduğu problem çözümü ve uygulama planlarını değerlendirmeleri istenmektedir. Bunun için
şu sorular yönlendirilmiştir:
a- Çözümünüz işe yaradı mı? Açıklayınız.
b- Değerlendirme kriterlerini yazınız.
3- Dersin genelinde öğrencilerin neler öğrendiğini özetleyiniz.
4- Yapılan çalışma sonunda öğrencilerinizi izlenen problem yaklaşımı konusunda güdüleyiniz.
5- Dersi sonlandırın.

Görevimiz Mars Etkinliği

Gerekli Materyaller
1- Görevimiz Mars Çalışma Kağıtları (Öğrenci Sayısı Adetinde)
2- Post İt (Öğrenci Sayısı X 5)
3- Kurşun Kalem (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 + 40 Dakika

Görevimiz Mars

1



2



3



4

Astronotumuz Mars’ta su kaynaklarının bulunup
bulunmadığını anlamak üzere Mars’a gönderilir.
Suyu nasıl bulacağına dair sen yardımcı olabilir misin?





Görevimiz Mars


Problem Nedir? Nasıl ortaya çıkmıs?
.

Problem ile ilgili temel bilgilerimiz nelerdir?

Çözüm için baska
nelere ihtiyaç duyuyoruz?
.

Daha önceden benzer problemler olmus. mu? Nasıl çözülmüs?
.

Görevimiz Mars


Bir plan yapınız ve semasını
çiziniz.
.

Görevimiz Mars


Dünyada bu problemi nasıl deneyebilirsiniz?

Bir uygulama planı yapınız.

Görevimiz Mars



Çözümünüz ise
. yaradı mı?

_

Degerlendirme kriterlerinizi yazınız.

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Değişken, Sabit, İşlem

Değişken, Sabit, İşlem Etkinliği

Kazanım
Problemi çözmek için gerekli değişken, sabit ve işlemleri açıklar.

Uygulama Adımları
1- Bir problemi çözmek için elde etmiş olduğumuz verileri kategorize etmenin öneminden bahsediniz.
2- Değişken, sabit ve işlem konularından öğrencilerinizi bilgilendiriniz. Kelime anlamını özümsemelerini sağlayınız.
3- Bir önceki etkinliğe göre problem verilerinin hangisinin sabit, hangisinin değişken, hangisinin işlem olduğu
konusunu sınıfınızda tartışınız.
4- Değişken, Sabit, İşlem isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
a- Çalışma kağıdında solda bulunan sınıf görselinde çeşitli nesne ve eylemler bulunmaktadır. Bu nesne ve
eylemleri kategorize etmeleri gerekmektedir.
b- Kategorilerimiz şu şekildedir:
b.1.- Değişken,
b.2.- Sabit,
b.3.- İşlem
5- Kendi sınıfınızın içerisinde bulunan ekstra nesne ve eylemleri de bu çalışma kağıdına yazabilirsiniz.
6- Öğrencilerinizin yazmış oldukları sonuçları sınıf içerisinde sözel aktarımlarına izin veriniz.
7- Derste öğrenilen konu ve kavramları öğrencilerinize özetleyiniz.
8- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1- Değişken, Sabit, İşlem Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

c

Degişken, Sabit, işlem?

Sınıf içinde bulunan nesneler, öğrenciler, ve olaylardan hangilerinin Değişken, Sabit
veya İşlem olduklarını belirtiniz.
Değişkenler

Kodlama
Öğreniyorum
Sabitler

İşlemler

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Operatörler

Operatörler Etkinliği

Kazanım
Problem çözümünde kullanılabilecek operatörlere örnek verir.
Problem çözümünde ifade ve eşitliklere örnek verir.
Problem çözümünde işlem önceliğine örnek verir.

Ön Yeterlilikler
Matematik Dersi - Mantık
Matematik Dersi - İşlem Öncelikleri
Matematik Dersi - İfade ve Eşitlikler

Uygulama Adımları
1- Bu uygulamanın gerçekleştirilmesi için yukarıda bulunan "Ön Yeterlilikler" kısmındaki konu ve kavramları
öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini branş öğretmenine sorunuz.
2- Operatörler ve işlem öncelikleri konusunda küçük hatırlatmalar ve alıştırmalar yapınız.
3- Operatör, işlem öncelikleri ve ifadelerin programlama dillerinde de büyük önem taşıdığından bahsediniz.
4- Operatörlerin mantıksal ve matematiksel olarak 2 türlü çeşidi olduğundan bahsediniz. Örneklerle açıklayınız.
5- Operatörler isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
Bölüm 1 - Matematiksel Operatörler
Yanda ilk örnekte çözümü gösterildiği gibi matematiksel ifade yer almakta ve yuvarlak boşluklu alana
bir matematiksel operatör gelerek doğru çözüme ulaşılması istenmektedir.
İşlem sırasında matematiksel işlem önceliğine dikkat etmeleri konusunda öğrencilerinizi bilgilendiriniz.
Yuvarlak boş alanlara gelebilecek operatörler şunlardır:
+ (Artı)
- (Eksi)
x (Çarpı)
/ (Bölü)
= (Eşittir)
Bölüm 2 - Mantıksal Operatörler
Bu bölümde iki veya daha fazla mantıksal ifadenin (doğru - yanlış) mantıksal operatörleri kullanarak doğru
cevabı bulması istenmektedir.
İşlem sırasında işlem önceliğine dikkat etmeleri konusunda öğrencilerinizi bilgilendiriniz.
Dikdörtgen şeklinde kutucuklara gelebilecek operatörler şunlardır:
ve
veya
değil()
6- Doğru cevapları sınıfta ilan ediniz ve yapılan yanlışlar konusunda öğrencilerinizi bilgilendiriniz.
7- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1- Operatörler Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Operatörler
Matematiksel Operatörler
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Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Sayı Tahmin Oyunu

Sayı Tahmin Oyunu Etkinliği

Kazanım
Verilen bir problemin çözümünde operatörleri kullanır.
Verilen bir problemde ifade ve eşitlikleri kullanarak çözüm üretir.

Uygulama Adımları
1- Matematikte yer alan > ve < ifadesini kısaca tekrar ediniz.
2- Günlük hayatta uygulanan problem çözme yöntem ve ifadelerinin, bilgisayar programlama dillerinde de
kullanılabileceğinden bahsediniz.
3- Sayı Tahmin Oyunu isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
a- Bu oyunda gerçek hayatta bir sayıyı nasıl tahmin edebildiğimizi ve bilgisayarda bu programlamayı nasıl
yapabileceğimiz konusunda adım adım problem çözümü aktarılmış olacaktır.
b- Bu çalışma kağıdı 2 bölümden oluşmaktadır.
b.1.- 1. Aşama
Akılda tutulan sayıyı, operatörleri kullanarak ve problem çözümü yöntemleri ifade edilerek çözüme
ulaşılmaya çalışılır.
Yuvarlak alanlara matematiksel, kare olan alanlara ise mantıksal operatör gelmelidir.
b.2.- 2. Aşama
Bu aşamada akılda tutulan sayıyı problem çözüm adımlarına göre tahmin edilmesi sağlanacaktır.
Doğru cevap 18'dir.
4- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1- Sayı Tahmin Oyunu Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika
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Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Adım Adım Algoritma

Adım Adım Algoritma Etkinliği

Kazanım
Algoritma kavramını açıklar.
Bir problemin çözümü için algoritma geliştirir.

Uygulama Adımları
1- Algoritma'nın tanımını yapınız.
2- Problem çözme ve bilgisayar programlaması için algoritmanın öneminden bahsediniz.
3- Algoritma'nın kalitesini etkileyen faktörlerden bahsediniz.
4- Bir algoritmanın nasıl oluşturulacağından bahsediniz.
5- Adım Adım Algoritma isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
a- Solda kek yapımı ile ilgili algoritma adımları yer almaktadır.
b- Öğrencilerinize günlük yaşamda karşılaşılan bir problem durumunu belirlediğiniz kurallara uygun
doğru bir şekil de yazmalarını isteyiniz.
c- Sınıf içerisinde yazılan bu algoritmaları diğer arkadaşları ile paylaşmalarını sağlayınız.
d- Yazılan algoritma ile ilgili akran değerlendirmesi yapılabilinir.
6- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1- Adım Adım Algoritma Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Adım Adım Algoritma
Kendi belirlediğiniz bir konuda yandaki boşluğa adım adım algoritmanızı
oluşturunuz.

Kek Adımlarım
1. Kek yapımı için gerekli malzemeleri hazırla.
2. Şeker ve yumurtayı bir kapta çırp.
3. Yağını ekle tekrar çırp ve kontrol et.
a) kıvamlı ise 4.adıma devam et
b) kıvamlı değilse 3.adıma dön
4. Diğer malzemleri ekle ve çırp.
5. Karışımı kek kalıbına dök.
6. Önceden ısıtılmış fırına koy.
7. Pişti mi diye kontrol et.
a) pişmişse 8.adıma geç
b) pişmemişse 6.adımla devam et.
8. Keki fırından çıkar.
9. Kekin soğumasını bekle
10. Keki servise sun.

............. Adımlarım

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

İşlem Akışı - Flashcard

İşlem Akışı - Flashcard

Kazanım
Akış şeması bileşenlerini ve işlevlerini açıklar.

Ön Hazırlıklar
Bir flashcard çalışması olan "İşlem Akışı - Flashcard" çalışma kağıdının çıktısını alınız.
1- Çıktısını almış olduğunuz kağıtları yatay bir şekilde ortadan ikiye katlayarak siyah çizgilerden kesiniz.
2- Ön ve arka yüzü aynı kestiğiniz alanda kalacaktır.
3- Ön ve arka yüzünü Pritt yardımıyla yapıştırarak kartları hazır duruma getiriniz.

Uygulama Adımları
1- Akış şeması kavramından bahsedilir.
2- Örnek bir akış şemasını tahtada veya projeksiyona yansıtarak gösteriniz.
3- Akış şemasında yer alan bileşenleri tanıtınız.
4- Ders öncesi hazırlamış olduğunuz İşlem Akışı Flashcard isimli kartları öğrencilerinize dağıtınız.
a- Flashcard'lar öğrencilerin ilgili şekil veya kavramın bir mantık çerçevesinde öğrenmelerini sağlamak
amacıyla hazırlanmış kartlardır.
b- İkili takımlar oluşturunuz.
c- Takımlar arasında her öğrenci diğerine şeklin ne işe yaradığını ve tanımını sorar. Her doğru cevapta yer
değiştirir.
d- Set ilerleyen zamanlarda çalışabilmesi amacıyla öğrencilerde kalabilir.
6- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1- İşlem Akışı - Flashcard Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)
2- Pritt (1 Adet)
3- Makas (1 Adet)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Dikdörtgen

Elips







Eşkenar
Dörtgen

Paralelkenar

 
 

 
  
 

Dalgalı Dörtgen
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Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

İlk Akış Şemam

İlk Akış Şemam Etkinliği

Kazanım
Bir algoritma için akış şeması çizer.

Uygulama Adımları
1- Bir önceki etkinlikte edinmiş oldukları bilgileri tekrarlayınız.
2- İlk Akış Şemam isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
a- Bu etkinlikte algoritması verilen bir dizi komutun, akış şemasına çevirmeleri istenmektedir.
b- Etkinlik anında tahtada veya projeksiyonda daha önceden hazırlanmış bir akış şeması gösterebilirsiniz.
c- Öğrencilerinize etkinlik anında küçük ipuçları vererek etkinliği tamamlamalarını sağlayınız.
3- Etkinlik sonunda öğrencilerle birlikte farklı bir akış şeması tasarlayabilirsiniz.
4- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1-İlk Akış Şemam Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

.

İlk akış şemamı yazıyorum.
Bana yardımcı olur musun?

Ilk Akıs. Semam
1. Başla
2. İlk sayıyı al
3. İkinci sayıyı al
4. İlk sayı ile ikinci sayıyı topla
5. Sonuç 10’un üzerinde mi?
6. Hayır ise:
Ekrana “10’dan Küçüktür” yaz.
2. adıma geri dön.
7. Evet ise:
Ekrana “10’dan Büyüktür” yaz.
8. Bitir

BAŞLA

BİTİR

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Hata Ayıklıyorum

Hata Ayıklıyorum Etkinliği

Kazanım
Bir algoritmayı test ederek hataları ayıklar.

Uygulama Adımları
1- “Hatalı algoritma nedir?” ve “Algoritmalarda nasıl hatalar yapılabilir?” sorularını yönelterek derse giriş yapınız.
2- Hata Ayıklıyorum isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
3- Öğrencilerinizin çalışma kağıdındaki yönergeyi okumasını isteyiniz.
4- Yönerge hakkında öğrencilerden neler istediğini tartışınız.
5- Yönergeyi anladıktan öğrencilerinizin sonra beklenen sonuç kısmını doldurmalarını sağlayınız.
6- Öğrencilerinizin Mert'in algoritmasını incelemelerini sağlayınız.
7- Mert'in algoritması konusunda öğrencilerinizin görüşlerini alınız.
8- Mert'in hatası alanını doldurmalarını isteyiniz.
9- Mert'in algoritmasını doğru bir şekilde oluşturmalarını isteyiniz.
10- Öğrencilerinizin algoritma oluşturma sürecinde öğrencilerinize rehberlik ediniz.
11- Öğrencilerinizin algoritmalarını ifade etmelerini sağlayarak dersi tamamlayınız.

Gerekli Materyaller
1-Hata Ayıklıyorum Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Hata Ayıklıyorum
Merhaba ......................
Mert’in annesi Ayşe hanım misaﬁrleri geldiğinde pastaneden Mert’e kurabiye aldırtmaktadır.
Her defasında daha uygun ﬁyata ve misaﬁr sayısına göre hangi paketlerden alması gerektiği konusunda Mert’in kafası karışmaktadır. Mert bunu hesaplayabilmek için bir program yazmaya karar verir
ve programı için aşağıdaki algoritmayı oluşturur ancak bir yerlerde hata veya eksik bir şeyler yapmaktadır. Mert’e algoritmasındaki hatasını bulmasında yardımcı olur musun?

Kurabiye Fiyat Tablosu
Sayı
Fiyat
1 Adet
0.25 ₺
10 Adet(kPaket)
2.00 ₺
20 Adet(oPaket)
3.50 ₺
40 Adet(bPaket)
6.00 ₺

Mert’in Algoritması
Başla
mSayisi = 65

Evet

mSayisi > 40

Beklenen Sonuç?

Hayır

bPaket = mSayisi / 40
mSayisi = mSayisi - bPaketX40

oPaket = mSayisi / 20
mSayisi = mSayisi - oPaketX20

Hayır

Evet
mSayisi > 20

toplamOdenen = bPaket X 6.00 +
oPaket X 3.50

Mert’in Hatası Nedir?

Düzenlenen Algoritma

Hata Ayıklıyorum
Merhaba ......................
Mert’in annesi Ayşe hanım misaﬁrleri geldiğinde pastaneden Mert’e kurabiye aldırtmaktadır.
Her defasında daha uygun ﬁyata ve misaﬁr sayısına göre hangi paketlerden alması gerektiği konusunda Mert’in kafası karışmaktadır. Mert bunu hesaplayabilmek için bir program yazmaya karar verir
ve programı için aşağıdaki algoritmayı oluşturur ancak bir yerlerde hata veya eksik bir şeyler yapmaktadır. Mert’e algoritmasındaki hatasını bulmasında yardımcı olur musun?

Mert’in Algoritması
misaﬁrSayisi = 65
eger(misaﬁrSayisi > 40)
{
buyukPaket = misaﬁrSayisi/40
misaﬁrSayisi = misaﬁrSayisi - buyukPaketX40
}
eger(misaﬁrSayisi > 20)
{
ortaPaket = misaﬁrSayisi / 20
misaﬁrSayisi = misaﬁrSayisi - ortaPaketX20
}
toplanOdenen = buyukPaket X 6.00 +
ortaPaket X 3.50

Kurabiye Fiyat Tablosu
Sayı
Fiyat
1 Adet
0.25 ₺
10 Adet(Küçük)
2.00 ₺
20 Adet(Orta)
3.50 ₺
40 Adet(Büyük)
6.00 ₺

Beklenen Sonuç?

Mert’in Hatası Nedir?

Senin Algoritman

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Matematik Bilgisayar

Matematik Bilgisayar Arasındaki İlişki

Kazanım
Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişkiyi tespit eder.

Uygulama Adımları
İlgili kazanım için Matematik ve bilgisayar bilimi arasındaki ilişki sunumunu kullanabilirsiniz.
Ders sonunda öğrencilere bilgisayarın gelişmesine katkı sunan matematikçileri araştırmaları ödevini verebilirsiniz.

Gerekli Materyaller
1-Matematik Bilgisayar bilimi arasındaki ilişki sunumu

Uygulama Süresi
20 Dakika

MATEMATİK VE
BİLGİSAYAR BİLİMİ
İLİŞKİSİ

ABAKÜS
• Eski çağlarda basit matematik işlemleri yapmak için ilkel araçlar
yapmışlardır. M.Ö. 2000 – 2500 lü yıllarda Babiller, Abaküs’ü icat
etmişlerdir.

ANTİKYTHERA MEKANİZMASI

• Yunanlıların M.Ö. 100’lü yıllarda
gezegenlerin hareketlerini
incelemek için yaptıkları
varsayılan Antikythera
Mekanizması’dır. 1902 yılında
Girit adası yakınlarında sünger
avcıları tarafından sudan
çıkarılmıştır. Tarihteki ilk anolog
bilgisayar olarak görülmektedir.

• 1642 yılında Fransız matematikçi
ve filozof Blaise Pascal (1623-1662)
ilk mekanik hesap
makinesi Pascaline'i geliştirdi. Bu
hesap makinesi sadece toplama ve
çıkarma işlemleri yapabiliyordu.

PASC ALINE

STEPPED RECKONER

• 1703 yılında döneminin ünlü bilim adamı ve filozofu Alman Gottfried Wilhelm
von Leibniz (1646-1716) matematiksel anlamda bir mantık sistemi geliştirdi, bu
sistemde birler doğru değerleri, sıfırlar ise yanlış değerleri ifade etmektedir.
Ayrıca bu sisteme dayanarak Pascal'ın icat ettiği hesap makinesine çarpma ve
bölme işlemleri yapma yeteneğini kazandırarak Stepped Reckoner'i icat etmiştir.

ENİAC

• Tarihteki ilk bilgisayar ENIAC
olarak tarihe geçmektedir. ENIAC
1941 yılında geliştirilmiş ve 2.
Dünya Savaşı ortasında ilk satışı
gerçekleştirilerek tankların ve
füzelerin atış yapması için gerekli
koordinatları belirlemek üzerine
hesaplamalar yapmıştır. ENIAC,
167 m2’den oluşan ve ağırlığı 30
ton olan günümüz teknolojisine
göre hantal bir bilgisayardır.

EDVAC

BRLESC
ENİAC’IN ÜST MODELLERİ

KAYNAKÇA

• http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_computing_2400_BC%E2%80%93194
9
• http://www.cs.uwaterloo.ca/~shallit/Courses/134/history.html
• http://en.wikipedia.org/wiki/ENIAC
• http://en.wikipedia.org/wiki/Turing_Test
• http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_computer_science
• https://e-bergi.com/y/bilgisayar-bilimi-tarihcesi/

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Programlamada Temel Kavramlar

Programlamada Temel Kavramlar Afişi

Kazanım
Programlamayla ilgili temel kavramları açıklar.

Uygulama Adımları
1- Bu derste, tanımı birbiri ile çokça karışan programlama ile ilgili tanımlardan ve bunların farklılıklarından
bahsedilecektir. Bu tanımlar:
a- Program
b- Programlama
c- Programlama Dili
d- Derleyici
e- Algoritma
2-Önceki derslerde algoritmanın tanımını öğrencilerinizin kavramış olması düşünüldüğü zaman sınıf içerisinde
tanımını tekrardan yapınız.
3- Programlamada Temel Kavramlar isimli afişi öğrencilerinize dağıtınız.
4- Afişte yer alan tanımları sınıfta sesli bir şekilde okuyunuz.
5- Yer alan her bir tanım için örnekler vermeye çalışınız.
6- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1-Programlamada Temel Kavramlar Afişi (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
20 Dakika

Programlamada
Temel Kavramlar
Program Nedir?
Çeşitli görevler yapma
amaçlı tasarlanmış
elektronik araçların,
birbirleriyle
haberleşebilmesini ve
uyumunu sağlayarak,
görevlerini ya da
kullanılabilirliklerini
geliştirmeye yarayan
makine komutlarıdır.

Derleyici Nedir?
Geliştiricilerin herhangi
bir programlama dilini
kullanarak yazdığı
kaynak kodu bilgisayarın
anlayabileceği makine
diline yani 0 ve 1’lere
çeviren aracı yazılımdır.

Algoritma
Nedir?
Bir problemi çözebilmek
için geliştirilmiş, açık,
yürütülebilir, sıralı, basit
ve gerektikçe
tekrarlanan adımlardan
oluşan yöntemlerdir.

Programlama
Nedir?

Programlama
Dili Nedir?

Yaşadığımız gerçek
dünyadaki problemlere
ilişkin çözümlerin
bilgisayarın
anlayabileceği bir
biçimde ifade edilmesidir.

Programlama dilleri
algoritmalarımızı
programlara
çevirebilmemiz için
oluşturulmuş kurallar
dizileridir.

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Doğrusal Mantık

Doğrusal Mantık Etkinliği

Kazanım
Doğrusal mantık yapısını açıklar.
Doğrusal mantık yapısını kullanan algoritmalar geliştirir.

Uygulama Adımları
1- Doğrusal mantığı tanımını yaparak derse giriş yapınız.
Doğrusal mantık: Bilgisayara sırası ile algoritmanın başından sonuna kadar yapılacak komutların verilmesi
işlemidir.
Örnek: Matematiksel bir formülün hesaplanması, kullanıcının girdiği veriye dayalı basit işlemler yaparak sonucu
döndürmek gibi durumlarda, doğrusal mantık yapısı kullanılır.
2- Doğrusal Mantık çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
3- Öğrencilerinizin yönergeyi okumalarını sağlayınız.
4- Öğrenciler yönergeyi okuduktan sonra yönerge hakkında sınıfta kısa bir tartışma gerçekleştiriniz.
5- Tartışmada elde edilen verilere göre öğrencilerin problem analiz tablosunu doldurmalarını sağlayınız.
6- Problem analiz tablosunu dolduran öğrencilerin yaptıkları analizleri arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlayınız.
7- Problem analiz tablosunda topladıkları verilere göre öğrencilerinizin akış şemalarını çizmelerini sağlayınız.
8- Dersi öğrencilerle birlikte değerlendirerek dersi tamamlayınız.

Gerekli Materyaller
1-Doğrusal Mantık Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Doğrusal Mantık
2 kişinin yaş ortalamasını hesaplayan algoritmayı doğrusal mantık
yapısı ile yazıp problem analiz çizelgesi üzerinde oluşturduğunuz
algoritmayı açıklayınız.
:

k
ne

r
Ö

Başla
Yönerge
İşlem
Sonuç
Bitir

Problem Analiz Çizelgesi
1. Eldeki Veri

2. Beklenen Sonuç

3. Problemin Çözüm Süreci

4. Çözüm Seçenekleri

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Yazı Mı Tura Mı?

“Yazı Mı Tura Mı?” Etkinliği

Kazanım
Karar yapısını içeren programlar oluşturur

Uygulama Adımları
1- Bu bölümde karar yapılarını algoritma ve işlem akışı şeklinde nasıl gösterildiği konusunda öğrencileriniz bilgi
edinme ve uygulama şansı bulacaklardır.
2- Derse "Eğer şöyle olursa böyle yaparım. Ama olmazsa söyle yaparım." dediğiniz bir hayaliniz var mı sorusuyla
başlayabilirsiniz. Olabildiğince çok örnek toplamaya ve öğrencileri derse katılımcı olmaya teşvik edin.
3- "Eğer" ile başlayan deyimleri bilgisayarın nasıl anladığını öğrencilerinize sorarak kısa bir beyin fırtınası
gerçekleştirin.
4- Programlama dilleri içerisinde şartların algoritma veya işlem akışı içerisinde nasıl gösterildiğini öğrencilerinize
gösteriniz.
5- Yazı Mı Tura Mı? isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
a- Ali ile Ahmet futbol oynamak isterler. Maçın sonucu berabere biter ancak bir kazananın olmasını
isterler. Para atarlar ve sonuca göre ilerlerler. Yazı gelmesi durumunda Ali, Tura gelmesi durumunda Ahmet
kazanacaktır.
b- Öğrencilerinizin yukarıdaki senaryoya uygun algoritma ve işlem akışının oluşturulmasını isteyiniz.
c- Doğru cevapları sınıfta paylaşınız ve dersi genel anlamda özetleyiniz.
6- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1-Yazı Mı Tura Mı? Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Yazı Mı Tura Mı?

Y

T

Ali ile Ahmet futbol oynamak isterler. Maçın sonucu berabere biter ancak
bir kazananın olmasını isterler. Para atarlar ve sonuca göre ilerlerler.
Yazı gelmesi durumunda Ali, Tura gelmesi durumunda Ahmet kazanacaktır.
      






BAŞLA









BİTİR

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Karmaşık Problem

Karmaşık Problem Etkinliği

Kazanım
Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar.

Uygulama Adımları
1- Derse başlarken karar yapıları konusunu tekrar ediniz.
2- Karar yapılarında "değilse" ifadesinin kullanımını algoritma ve işlem akışında nasıl gösterildiğini örneklerle
açıklayınız.
3- Karmaşık Problem isimli çalışma kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
a- Çalışma kağıdında karmaşık matematiksel öğeleri barındıran bir algoritma örneği verilmiştir.
b- Algoritmada bulunan ifadelere göre doğru cevabı bulması istenmektedir.
c- Doğru cevabın gelmesinin ardından, çözümü için tekrar edilmesi önerilmektedir.
d- Çalışma kağıdının çözümü esnasında öğrencilerinize ifadelerin açıklanması konusunda rehberlik ediniz.
e- İfadeler içerisindeki işlem önceliğine dikkat ediniz.
f- Doğru Cevap: C=13'tür.
4- Dersi sonlandırın.

Gerekli Materyaller
1-Karmaşık Problem Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika
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Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Hava Durumu

Hava Durumu Etkinliği

Kazanım
Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar
Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer.

Uygulama Adımları
1- Derse başlarken öğrencilerinizden karar yapısı örnekleri vermelerini isteyiniz.
" Eger sıcaklık<10 derece ise kalın giyinmeliyim " vb.
2- Hava Durumu Çalışma Kağıdını öğrencilerinize dağıtınız.
3- Öğrencilerinizden çalışma kağıdını incelemelerini isteyiniz.
4- Algoritma ve tabloyu inceleyerek mevsim ve bulutlu olup olmama durumuna göre tabloyu doldurmalarını
sağlayınız.
5- Dersi birlikte değerlendirerek dersi tamamlayınız.

Gerekli Materyaller
1-Hava Durumu Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
20 Dakika

Hava Durumu
BAŞLA
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Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Mevsim Döngüsü

Mevsim Döngüsü Etkinliği

Kazanım
Döngü yapısını ve işlevini açıklar.
Döngü yapısını içeren algoritmalar oluşturur.

Uygulama Adımları
1- Derse başlarken tahtaya "Döngü" yazınız.
2- Öğrencilerinize döngü nedir sorusunu yöneltip öğrencilerden alabildiğiniz kadar farklı fikirler almaya çalışınız.
3- Öğrencilerin cevaplarını toparladıktan sonra öğrencilerin verdiği cevapların içinden sonuç olarak aşağıdaki
Döngü nedir sorusuna aşağıdaki cevabı verebilirsiniz.
Döngü: Tekrar tekrar gerçekleştirilen işlemlerdir. Bilgisayar programlamanın da en önemli öğelerinden biridir.
Bilgisayarın tekrar tekrar yapması istenilen şeyler bir döngü içerisine yerleştirilerek aynı işlemleri tekrar tekrar
yapması sağlanır.
4- Öğrencilerinize Mevsim Döngüsü Çalışma Kağıdını dağıtınız.
5- Görsellere göre mevsimleri yazmalarını sağlayınız.
6- Her yıl aynı sıra ile gerçekleşen mevsimlerin de hayatımızda bir döngü ifade ettiğinden bahsediniz.
7- Öğrencilerinizin aşağıdaki örneği de inceleyerek kendi örneklerini yazmalarını sağlayınız.
8- Öğrencilerinize süreç içerisinde rehberlik ederek çalışma kağıdına örnekleri yazmalarını sağlayınız.
9- Boş A4 sayfası dağıtınız. (Çalışma kağıdınız arka tarafını kullanınız.)
10- Günlük hayatta uygulanabilecek, en az bir döngü yapısı içeren algoritma oluşturmalarını isteyiniz.

Gerekli Materyaller
1-Mevsim Döngüsü Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Mevsim Döngüsü
Aşağıdaki boşluklara görsellerin hangi mevsimlere ait olduğunu
yazınız.
.....................

.....................

.....................

.....................

Her yıl aynı sıra ile gerçekleşen mevsimler bir döngü oluşturur.
Siz de mevsimler gibi birbirini takip ederek döngü oluşturan
kendi örneklerinizi aşağıdaki kutulara yazınız.

Örnek 1: Haftanın Günleri
* Pazartesi
* Salı
* Çarşamba
* Perşembe
* Cuma
* Cumartesi
* Pazar

Örnek 2:

Açıklama: Haftanın günleri de aynı mevsimler gibi sürekli
birbirini takip ederek bir döngü halinde tekrar ederler.

Örnek 3:

Döngü nedir?

Örnek 4:

Temel Kodlama
Eğitimi
Ortaokul Etkinlikleri

Hatamı Biliyorum

Hatamı Biliyorum Etkinliği

Kazanım
Farklı yapılar için oluşturduğu algoritmaların sonucunu yordamlayarak hatalarını ayıklar.

Uygulama Adımları
1- Derse başlarken öğrencilerden 2'li gruplara ayrılmalarını isteyiniz.
2- Bütün öğrencilere Hatamı Biliyorum çalışma kağıdını dağıtınız.
3- Öğrencilerden yönergeyi okutup ne anladıklarını sorunuz.
4- Öğrencilerden cevaplar geldikten sonra etkinliği anlatınız.
5- Öğrencilere yeterli süre vererek bir algoritma konusu belirleyip hatalı algoritmalarını yazmalarını isteyiniz.
6- Algoritmalarını oluşturan grupların grup arkadaşlarıyla kağıtlarını değişmelerini isteyiniz.
7- Bu aşamada arkadaşlarının algoritmalarını çözüp nerede hata yaptıklarını kağıdın alt kısmında ifade etmelerini
isteyiniz.
8- Hataları belirleyen öğrencilerin kağıdın arka yüzüne doğru algoritmaları yazmalarını sağlayınız.
9- Bu süreçte sınıfta dolaşarak öğrencilerin yazdıkları algoritmaları inceleyiniz.
10- Dersi birlikte değerlendirerek sonlandırınız.

Gerekli Materyaller
1-Hatamı Biliyorum Çalışma Kağıdı (Öğrenci Sayısı Adetinde)

Uygulama Süresi
40 Dakika

Hatamı Biliyorum
Bu etkinliiğimiz 2 aşamadan oluşmaktadır.
1. Kendi algoritmanızı oluştururken içinde bilerek bir hata bırakıyoruz.
2. Kağıdımızı arkadaşımızla değişitirip bıraktığımız hataları belirleyip
algoritmalarımızı düzeltiyoruz.
Algoritmam

Hata Nerede?

