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MATBEG, öğrencilerin birer 
“yaratıcı problem çözücü” 
olmalarını sağlamak amacıyla 
geliştirilen ve içerisinde her sınıf 
düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde 
ve sayıda sıradışı problemlerin 
bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için 
geliştirilmiş bir uygulamadır.

Her öğrenciye uygulamada bir adet 
kitapçık ve onun yanında kendisine hediye 
edilen boya kalemleri seti ve bir aparat 
verilir. Öğrencilerden uygulama esnasında 
bazı problemlerin çözümü için boya 
kalemlerini ve aparatı kullanmaları istenir. 
Problem çözme sürecinde boyama yapmanın 
ve bir aparat kullanmanın olduğu tek uygulama MATBEG’dir.

Her bir problemin ölçmeyi hedeflediği bir 
ya da daha fazla beceri alanı bulunur. 

Kimi problemlerimiz özellikle �k� ya da 
daha fazla beceri alanını hedefler ve bu tür 

problemler üst düzey olarak nitelendirilir. 
MATBEG'deki hedef beceri alanları 

belirli periyotlarda genişletilmektedir.
Problemler zorluk-kolaylık 

düzeyine göre değil; içerdiği beceri düzeyi, 
beceri sayısı ve çözüm stratejilerine 

göre sınıflandırılır.

MATBEG PROBLEMLERİNİN YAPISI VE DAĞILIMI NASILDIR?
MATBEG problemleri, 4 temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilir. Bunlar:

Strateji geliştirme

 Şekil becerisi 

 İşlem becerisi

Mantıksal akıl yürütme
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Matbeg 
Nedir?



Problemler yapısal olarak “kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal 
problemler ve karma” olarak sınıflandırılmaktadır.
MATBEG problemleri ülkemizde uygulanan matematik öğretim programlarındaki konular ve kazanımlar 
dikkate alınarak geliştirilmektedir. Bununla b�rl�kte tüm problemlerimizin hedef alanı doğrudan öğretim 
programındaki kazanımlarla sınırlı değildir. Yani öğretim programımızda bulunmayan ancak gerekli 
olduğuna inandığımız başka kazanımları da içeren problemler bulunmaktadır.
MATBEG problemlerinde odakta olan şey doğru ve zengin bağlamlarda kurgulama yapmak, gerçek 
yaşamla, bilimsel alanlarla ve matematik konu ve kavramları arasında zengin ilişkilendirmeler yapmak ve 
mutlaka en az bir beceri alanını hedef almaktır.

Öğrenc�ler, problemlerin çözümlerini kendileri yapar, yazar ve açıklar. Böylece 
sıradışı problemleri tanır, öğrenir ve çözümlerine kafa yormaya başlarlar.
Öğrencilerin kendisi, öğretmeleri ve aileleri sadece MATBEG'de matematiksel 
becerilerine yönelik bir analiz görebilir ve geri bildirim alırlar.
Öğrenciler yarışmak için değil sadece kendilerini geliştirmek ve problem 
çözme yeteneği kazanmak için çabalarlar.
Öğrenciler tek bir amaç için zaman harcarlar, problem çözmek. Bunu bolca 
düşünerek, zihinsel olarak kademeli şekilde zorlanarak ama aynı zamanda 
eğlenerek ve keşfederek yaparlar.
MATBEG'de az sayıda doğru yapmak öğrenciyi başarısız ya da daha az başarılı yapmaz; sadece daha 
iyi problem çözücü olmak için yönlendirir ve teşvik eder. Dolayısıyla MATBEG'e katılmak öğrencinin salt 
kendisi için yaptığı bir matematiksel eylemdir.

MATBEG’de 
yer 

verdigimiz 
problemler;

Kısa ve tek cevaplı problemler

Rutin olmayan, sezgisel problemler

Açık-uçlu problemler

Aşamalı düşünce yapılandıran problemler

Boyama ya da çizim gerektiren problemler

Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler 

Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemler
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MATBEG 
uygulamasında 
öğrenc�ler sorulara 
çeş�tl� aparatlar* ve 
boya kalemler� 
kullanarak yanıt vermekted�rler. 

*Her uygulamada farklı 
aparatlar kullanılmaktadır.

MATBEG ekibi, çalışmalarını bilimsel temelde 
yürütmektedir. Ulusal ve Ulusarası Sempozyum ve 
konferanslara katılarak bildiriler yapmakta ve 
çalışmalar yürütmektedir. 

Benzersiz Tarz

Matbeg Örnek sorularını 

www.matbeg.net adresine giderek dokümanlar 
bölümünden inceleyebilirsiniz.

 karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Cihazınız kamerası ile

Aprıl 28 - May 1. 2018
Marmarıs / TURKEY

INTERNATIONAL CONGRESS ON EDUCATION
SCIENCES AND LEARNING TECHNOLOGY



Problemler�n çözümünde öğrenc�lerden 
sadece problem�n sonucunu bulması 
değ�l, çözüm yolunu ve akıl yürütme 
şekl�n� açıklamaları da �sten�r. Böylece 
b�reysel ve genel k�tle açısından daha 
sağlıklı, der�nlemes�ne ve gel�ş�msel b�r 
anal�z yapılab�lmekted�r.
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MATBEG, okullardak� yazılı sınavlar, 
deneme sınavları ya da ulusal ve 
uluslararası sınav, yarışma vb. 
faal�yetler�n �çer�k ve ölçme-
değerlend�rme anlayışlarından farklı 
b�r anlayış �çer�r.

MATBEG’de öğrenc�ler�n cevapları tek tek ve 
bütüncül olarak değerlend�r�l�r.

Öğrenc�ler�n çözüm anal�zler� 
yapılarak matemat�ksel becer� 

düzeyler� bel�rlen�r ve becer�ler�n 
gel�şt�r�lmes� �ç�n kend�ler�ne 

destekley�c� ger� b�ld�r�m ver�l�r.

MATBEG'e katılan öğrenc�ler 
b�r eleme, sıralama, seçme ya 

da yerleşt�rme amacıyla 
ölçülmez, aks�ne her öğrenc� 

kend� b�lg�, becer� ve problem 
çözme durumuna göre ele 

alınır ve ger� b�ld�r�m alır. Yan� 
öneml� olan b�r�nc�, �k�nc� 

olmak değ�l matemat�ksel 
becer�lere sah�p olmak ve 
problem çözme yeteneğ� 
kazanarak bunu her yen� 

uygulamada gel�şt�rmekt�r.

Dolayısıyla b�reysel bazda “başarı-başarısızlık” değ�l “durağanlık, yavaş 
gel�ş�m, hızlı gel�ş�m, üst düzey gel�ş�m” gösteren ayrımlar vardır.

Problemler çoktan 
seçmel� yapıda 
olmadığı �ç�n 
cevaplama sürec�nde 
şans faktörü yoktur.

Öğrenc�ler esas olarak doğru-yanlış sayılarına 
göre değ�l, çözüm yolu ve yaklaşımlarına göre 
ağırlıklı puanlama anahtarları kullanılarak 
değerlend�r�l�rler. Yan� b�r problem� çözen �k� 
farklı öğrenc� çözüm stratej�s�ne göre �k� ayrı 
puan alab�l�r.

MATBEG özgün b�r formattır ve tamamen 
ülkem�zde ve kend� �nsanımızın çabası �le 
gel�şt�r�lm�şt�r. Başka b�r ülkeden �s�m ya 
da format kullanım hakkı alınarak 
uygulanmamaktadır. Amacı yerelden 
evrensele ulaşan özgün b�r yapı ve değer 
oluşturmaktır.
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Öğrenci Karneleri sistemden öğrenci ya da veli tarafından sorgulandığında 
görünen karnelerdir. Bu karnelere öğretmenler de ulaşabilmektedir.
Öğrenciler Akademik ve Geri Bildirim karnesi olmak üzere iki karne 
görüntüleyebilmektedir.

MATBEG 
KARNELERİ

AKADEMİK 
KARNE

Öğrencilerin sorulara verdiği “tam doğru, kısmi doğru, yanlış ve boş 
cevaplar” yüzdeleri ile birlikte gösterilir.
Örnekte verilen öğrenci 5, 14 ve 15 numaralı sorulara kısmen doğru yanıt 
vermiş ve genelde dikkat hatası diye tanımlanan hatayı yapmıştır. 16.soruyu 
ise yanlış yanıtlamıştır. Öğrenci, diğer tüm sorulara tam olarak doğru yanıt 
vermiştir. Öğrencimiz soruların %75'ini tam doğru, %18'ini kısmen doğru ve 
%6'sını yanlış yanıtlamıştır. 

Not: Yüzde değerlerin virgülden sonraki kısımları yazılmamaktadır.



Beceri Yüzde Puanları 
Öğrencinin yanıtladığı her bir soru, farklı ağırlıklarda puanlanır ve “işlem, şekil, matematiksel muhakeme 
ve strateji geliştirme” puanları ve bu puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunan “beceri ortalama 
puanı” Türkiye'de aynı sınıf düzeyinde alınan ortalama puan ile karşılaştırmalı bir şekilde verilir.

Beceri Durumu ve Türkiye Yüzdelik Dilimi
Bu kısımda tüm öğrencilerin aldıkları beceri puanlarına göre beceri durumu, “çok iyi, iyi, orta düzeyde 
geliştirilmeli ve geliştirilmeli” şeklinde ifade edilir.

Diğer tüm öğrenciler sıralandıktan sonra öğrencinin her bir beceri alanında Türkiye yüzdelik dilimi 
hesaplanarak yazılır.
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Not: Grafik üzerine gelindiğinde 
puan gözükmektedir.
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GERİ BİLDİRİM
KARNESİ

Tüm sorular öğrencinin hatırlaması için online olarak gösterilir. 
Soruların doğru, kısmen doğru ve yanlış olmasına göre gösterilen soru 
üzerinde maskot kedi Matie görselleri görünür. Eğer öğrenci soruya 
kısmen doğru ya da yanlış cevap vermiş ise öğrenciye strateji önerisi ile 
birlikte geri bildirim verilir. 
Karnesi verilen öğrenci 5. problemi kısmen doğru yanıtladığından 
görseldeki gibi geri bildirim almaktadır.

Not: Birden fazla görselin kafa karışıklığı yaratmaması adına görseller üzerine mause ile gelindiğinde anlamları yazmaktadır.



Öğretmenlere toplu olarak öğrenci beceri puanları ve sıralamaları verilir. 
Öğretmen,  herhangi bir beceri ya da ortalama puana göre büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe 
sıralama yapabilir. Öğrenci ismi üzerine tıkladığında öğrencinin akademik ve geri bildirim karnelerini 
görüntüleyebilir.

8

OKUL RAPORLARI 

Sunulan raporlar her yeni dönemde yenilenmektedir.

Toplu Sonuç Listesi

Not: Toplu sonuç listesinde öğrenci ismi üzerine tıklandığında akademik ve geri bildirim karneleri görüntülenebilmektedir.

Sınıf seçimi yaptıktan sonra uygulamaya katılan öğrencileri beceri puanlarına göre  “temel altı, temel, 
orta düzey, orta üstü, ileri” şeklinde sınıflandırarak öğrencileriniz ile en doğru çalışmaları yapmak için 
ayrıntılı sonuçlar sunar. Ayrıca her bir öğrencinin tüm beceri alanlarında matematiksel becerilerini 
gösteren tablo verilir. 

Öğrenci Düzeyleri
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Sınıf seçimi yaparak okulunuzun beceri ortalamaları ile Türkiye ortalamalarını karşılaştırabilirsiniz.
Öğrencilerinizin Türkiye ortalamasının altında kalan ve üzerine çıkan yüzde hesaplamalarına 
bakabilirsiniz. 
Soruların sınıflara göre cevaplanma oranlarına bakarak öğrencilerin cevaplamakta güçlük çektikleri soru 
ve soru tiplerini belirleyebilirsiniz. 

İstatistikler
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Fenbeg 
Nedir?steam

YENI
.

YENI
.

FENBEG,  fen okuryazarılığını ölçmek amacı �le daha 
çok üst düzey düşünme becer�ler�ne odaklanan ve 4-8 sınıf Fen ve 
Teknoloj� ders� kazanımları üzer�ne kurulan b�r sınav uygulamasıdır. 

F�z�ksel Olaylar

Dünya ve Evren

Madde ve Doğası

Çevre B�l�m� ve Mühend�sl�k

FENBEG testler�nde 6 ana konu başlığına yer ver�l�r:

05 Canlılar ve Yaşam

B�lg�
Uygulama

Akıl Yürütme

FENBEG testler�, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM 
eğ�t�m� �le kazandırılmış becer� ve b�lg�ler�n 
değerlend�r�lmes�nde kullanılab�lecek ölçme araçlarından b�r� 
olma özell�ğ� taşımaktadır.

3 Temel 
Yeterl�l�k Ölçülür

B�reyselleşt�r�lm�ş ger� b�ld�r�m veren karne yaklaşımı �le 
FENBEG öğrenc�ler�n hem b�l�şsel düzeyler� hem de üst düzey 
becer�ler�ne a�t üstün ve eks�k yönler�n� bel�rleme �mkanı 
tanımaktadır.

B�reyselleşt�r�lm�ş Ger� B�ld�r�m
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magaza.matbeg.net

alabilirsiniz !

LGS 10'lu matematik denemesi
magaza.matbeg.net adresinde !



1 ekim 2018
11 ocak 2019

steam
YENI

.YENI

.

matbegtr

magaza.matbeg.net
YENI

.YENI

.

Onl�ne k�tap ve deneme satışımız başlamıştır.

Ayrıntılı b�lg� �ç�n;

B�z� tak�p ed�n

matbegtr matbegtr

4-8 mart 2019

www.matbeg.net
www.fenbeg.com


