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2 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

1. PROGRAMIN GEREKÇESİ 

Gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları bireylerin geçmişe göre daha bilgili ve daha 

donanımlı olmasını gerektirmektedir. Özellikle bilginin her geçen gün katlanarak artması temel 

eğitim yaşında olan öğrencilerin bilgiyle donatılmalarından çok bilgiye ne şekilde ulaşabilecekleri 

yönünde yetiştirmelerini önemli kılmaktadır. Özellikle matematik gibi yoğunlukla akıl yürütme ve 

problem çözme gibi temel beceriler etrafında şekillenen bir alanda öğrencilerin sağlıklı 

yetiştirilmesi çok daha verimli ve etkin eğitim ve öğretim programlarına olan gereksinimi 

artırmaktadır. Günümüzde eğitim bilimlerindeki gelişmelerin bir yansıması sonucunda öğretim 

programlarından öğrenciyi daha fazla merkeze alarak eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, akıl 

yürütme, iletişim kurma, problem çözme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, 

girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi becerileri ön plana çıkarması 

beklenmektedir.  

Matematik eğitiminin amacı yalnızca matematiğin güzelliğini öğretmek değil aynı 

zamanda çağdaş her toplumda problemlerin çözümünde bireyin diğer alanlardaki gelişimini de 

destekleyerek bireye deneyim kazandırmaktır. Bu nedenle, günümüzde matematik artık yalnızca 

hesap yapma becerisi hâlinden çıkmıştır. Bugün Matematik, mantıksal düşünmeyi ve insanın 

entellektüel ufkunu genişletecek düşünceleri teşvik eden bir işlevdedir. Bu da eğitimde 

Matematiğe özel bir konum kazandırmaktadır. Bu özel konumu Matematiğin diğer bilim 

dallarına da temel oluşturması olarak yansımaktadır. Örneğin fizik, biyoloji, sosyal bilimler, 

ekonomi, teknoloji, ekoloji vb birçok bilim dalı matematiksel teknikleri kullanmaktadırlar. 

Örneğin, üslü sayıları öğrenen bir öğrenci fen dersinde güneş ile gezegenler arasındaki uzaklığın 

bilimsel gösterimini kolaylıkla yapabilmektedir. Sosyal bilgiler dersinde öğrenciler nüfus artış 

hızını Matematik bilgilerini kullanarak hesaplarken nüfus, gelir-gider dağılımı grafiklerini yine 

Matematik bilgileri ile çizebilmektedirler. Sporla ilişkili olarak öğrenciler tuttukları takimin 

kazanma ve kaybetme yüzdelerini Matematik dersinde öğrenmiş oldukları yüzde hesaplamaları 

yardımı ile yaparak yıllara dayalı başarı grafiklerini çizebilirler. Dil ve Edebiyat, Matematik 

dersinden çok uzak görünseler de Matematiksel becerileri gelişmiş bir öğrenci bir şiiri çok daha 

iyi yorumlayacaktır. Ayrıca Matematik ile kazanılan zaman kavramı, bir metnin okunulabileceği 

süreyi tahmin etmek gibi planlı okuma işlerinde de öğrenciye yardımcı olmaktadır. Matematik 

sayesinde kazanılan mantıksal düşünme becerisi, metin oluşturma çalışmalarında kurguyu 

desteklemektedir. Matematik bilgi ve becerisi sanat derslerinde de ön plana çıkmaktadır. 

Örneğin müzik dersinde ritimler karmaşık matematiksel seriler içermektedir. Geometride 

uzamsal bakış, üç boyutlu düşünebilme öğrencilere resim derslerinde öğrencilere yardımcı olan 

en önemli beceriler arasında yer alamaktadır. Bu ve benzeri sebeplerle KKTC'de Temel Eğitim 
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dönemimdeki matematik programları 21. yy. özelliklerine uygun, disiplinlerarası bir bakış açısıyla 

ve öğrenciyi merkeze alan bir anlayışla yeniden düzenlenmiştir. 

2. PROGRAMIN AMACI 

Programın amacı öğrencilere yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında 

karşılaşacakları durumları anlamlandırmada, kendilerini ifade etmede ve problemleri çözmede 

matematiksel dil, yöntem ve süreçlerini kullanma bağlamında beceri kazandırmaktır. 

Temel Eğitim Programı Ortak Becerileri 

Temel Eğitim Matematik Programı Temel Eğitimdeki diğer programlarda olduğu gibi 

öğrencilerin aşağıdaki ortak becerileri kazanmalarını hedeflemektedir: 

1. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma (TK) 

2. Eleştirel ve yansıtıcı düşünme (EYT) 

3. Yaratıcı Düşünme (YD) 

4. Bilimsel düşünme (BD) 

5. Problem çözme (PÇ) 

6. Bilgi teknolojilerini kullanma (BİT) 

7. Girişimcilik (G) 

8. Çalışmalarda; düzenli, dikkatli ve sabırlı olabilme. (KSY) 

9. Araştırıcı, tarafsız, ön yargısız bir kişiliğe sahip olabilme. (KSY) 

10. Estetik duygular geliştirebilme (KSY) 

11. Bağlantı kurma/İlişkilendirme (KSY) 

12. Özdenetim ve öz değerlendirme (KSY) 

13. Öğrenme isteği ve öğrenmeye ilgi duyma (KSY) 

14. İşbirliği (İŞB) 

Temel Eğitim Programı Ara Disiplinler 

Temel Eğitim Matematik ProgramıTemel Eğitimdeki diğer programlarda olduğu gibi 

aşağıda belirtilen ara disiplinleri destekleyecek şekilde geliştirilmiştir;  
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1. Duyarlı Vatandaşlık  

Çevre duyarlılığı, iyi vatandaşlık, kültürel farkındalık, işbirliği, ayrımcılık 

2. Ekonomik Katılım  

Turizm, tarım, yükseköğretim, girişimcilik  

3. Trafik ve Güvenlik  

Geliştirilmiş olan ilkokul ve ortaokul matematik programlarında hedeflerin yazımı sırasında ara 

disiplinlere de yer verilmiştir. Böylece öğrencilerin Matematik dersinde özellikle daha fazla 

günlük yaşam durumlarına yönelik problem çözme becerilerini geliştirmeleri sağlanırken öte 

yandan da üzerinde önemle durulun duyarlı vatandaşlık, ekonomik katılım; trafik ve güvenlik gibi 

ara disiplinlerde de gelişim göstermesi amaçlanmıştır. Örneğin duyarlı vatandaşlık ara disiplinini 

desteklemek amacıyla matematik programlarında kültürel farkındalığın sağlanmasına katkıda 

bulunulmaya çalışılmıştır. Pek çok problemde Kıbrıs Türk kültürüne yönelik imgeler ve semboller 

işlenmiştir. Geometri konularında ilçelerimizle ilgili yer, yön, konum belirleme çalışmaları, tarihi 

yapılar üzerinde açı hesaplamaları gibi günlük yaşamda karşılarına çıkabilecek aynı zamanda 

kültürel değerlerini tanıtan ve hatırlatan problem durumlarına sıklıkla yer verilmiştir. Yine 

ekonomik katilim ara disiplinini desteklemede ülkemizin tarihi ve turistik mekanlarına dair 

örnekler ile çalışmalar yapılmaktadır. Özetlemek gerekirse Matematiğin daha anlamlı 

öğrenilmesi için ara disiplinlerin ön gördüğü günlük yaşam durumları matematik etkinliklerinde 

daha fazla yer verilmiştir. Bu sayede öğrenciler Matematiğin aslında günlük yaşamın vazgeçilmez 

bir parçası olduğunu sezeceklerdir.  

Temel Eğitim Matematik Programı Çıktıları  

1. Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme. 

2. Matematiğin önemini takdir edebilme. 

3. Zihinden hesaplamalar yapabilme. 

4. Temel işlemleri akıcı olarak yapabilme. 

5. Problem çözebilme.  

6. Problem kurabilme (yazabilme). 

7. Çalışmalarda; araç gereçlerden doğru bir biçimde yararlanabilme. 

8. Matematiksel dili etkili biçimde kullanabilme 

9. Matematikteki temsil biçimlerini etkili biçimde kullanabilme 

10. Şekil, yer ve mekâna ilişkin durumlar hakkında muhakeme yapabilme 

11. Geometrik şekiller ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme. 

12. Basit/Temel cebirsel işlemleri akıcı olarak yapabilme. 

13. Matematiksel modeller kurabilme. 
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14. Matematiksel düşünme yollarını kullanabilme ve çıkarımda bulunabilme. 

15. Matematiksel çalışmalarda grupla çalışabilme.  

Programda kazandırılması öngrörülen temel becerileri 

Bilişsel Beceriler (Süreç Becerileri) 

1. Problem çözme 

2. Akıl yürütme ve kanıtlama 

3. Yansıtma (metacognitive beceriler) 

4. Uygun işlemsel yöntem ve stratejileri kullanma 

5. İlişkilendirme 

6. Gösterim ve ifadelendirme 

7. Matematik dilini kullanma ve iletişim 
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Problem Çözme 

Problem çözme matematiğin en önemli unsurlarından birisidir. Matematik öğretim 

programının temel hedeflerinden bir tanesi de öğrencilerin problem çözme becerilerini 

geliştirmek ve problem çözebilen bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Öğrencilerin öğretim 

programı kapsamındaki tüm konularda problem çözebilecek düzeye gelmeleri için gerekli 

öğretim uygulamalarına yer verilmesi önemlidir.  

Matematikte problemler, belirli bir çözüm yolu veya kalıbı önceden bilinmeyen, sonuca 

ulaşmak için yapılması gerekenlerin bariz olmadığı ve akıl yürütme kullanmayı gerektiren 

sorulardır. Kalıplaşmış birtakım çözüm yollarını “ezberleyerek” cevaplanan sorularla yetinmek 

öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişimine yardımcı olmayacaktır. Öğrencilerde 

problem çözme becerisinin gelişebilmesi, gerçek anlamda problemler üzerinde yeteri sıklıkta ve 

sürede bizzat çalışmayla mümkün olacaktır. Öğretmenin tahtada problem çözüşünü izleyerek ve 

bu çözümü deftere aktarmakla yetinerek problem çözme becerisinin gelişmesi mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle her öğrenciye problem çözebilmek için yeterince fırsat verilmelidir. Bu 

bağlamda problem çözme, bir öğrenme aracı olarak da düşünülmelidir. Öğrenciler problem 

çözerken hem matematiksel kavramlar hakkında hem de problemlerle başa çıkabilme 

konusunda kendilerini geliştirme fırsatı bulacaktır.  

Problem çözmeyi öğrenirken öğrencilerin problemi anlama, çözüm için fikirler üretme, 

bu fikirleri uygulama ve çözümü kontrol etme gibi aşamaları etkili biçimde yürütebilmeleri 

önemlidir. Bu süreçleri etkili kullanabilen öğrenciler gerek problem çözmede gerekse 

matematiksel düşünme süreçlerinde gelişmeye daha açık olacaktır. Aksi durumda ise problem 

çözme etkinlikleri öğrencilerin matematik kaygısını derinleştirebilecektir. Bazı araştırma 

sonuçlarına göre öğrenciler bir işlemi sayısal olarak verildiğinde yapabilirken, aynı işlemi 

gerektiren bir problem sorulduğunda çoğu zaman zorlanmaktadır. Bu tip durumları 

önleyebilmek için öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilerin problemleri kendi kendilerine 

anlayabilecek ve çözüm üretebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olunmalıdır. Benzer şekilde 

öğrenciler problem çözümlerinin kontrol edilmesinde de sorumluluk hissedebilmeli sadece 

sonuca odaklanmak yerine çözüm süreci hakkında da iletişim kurabilmelidir.  Öğrencilerin 

problem çözme süreçlerinde bu tip alışkanlıklar kazanabilmesi için uygun öğrenme ortamları 

düzenlenmelidir.  

Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda; (1) problemi 

anlama, (2) çözümü planlama, (3) planı uygulama, (4) çözümün doğruluğunu ve geçerliğini 
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kontrol etme ve (5) çözümü genelleme ve benzer/özgün problem kurma süreçleri gözetilmelidir. 

Problem çözme süreçlerinden bazıları aşağıda verilmiştir: 

1. Problemi Anlama 

1. Problemi ifade eden şekil çizebilme 

2. Problemle ilgili sayı cümleleri oluşturabilme 

3. Problemi yeniden ifade edebilme 

4. Eksik veya fazla bilgileri saptayabilme 

5. Problemle ilgili verilen bilgilerin mantıksallığını irdeleyebilme 

6. Problemle ilgili gizli bilgileri fark edebilme 

2. Strateji Belirleme ve Sağlama 

1. Bilgi toplama, düzenleme ve yorumlayabilme 

2. Basite indirgeme 

3. Sayı cümleleri kullanabilme ve işlem seçebilme 

4. Tahmin yürütme 

5. Akıl Yürütme 

6. Şekilsel çözümler uygulama 

7. Sondan başlama 

8. Daha küçük problemlere ayırmak  

9. Model kullanma 

10. Sonucu ifade etme ve neden doğru olduğunu açıklama 

 

 3. İletişim: Gösterim ve İfadelendirme  

1. Problemin her adımını detaylı bir biçimde açıklama 

2. Uygun sembol, kavram ve terminolojiyi kullanma 

3. Dil bilgisi kurallarını uygulama 
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4. Problem Yazma  

1. Verilen işleme/işlemlere uygun problem yazma 

2. Verilen bir sonuca bağlı uygun problem yazma 

3. Verilen bir tema/konuya uygun problem yazma 

4. Yarım bırakılmış bir problemi tamamlama  

1.-5. SINIF Problem Çözme Kapsamı 

1.-5. Sınıf düzeyindeki öğrencilerle problem çözme aşağmalarında aşağıdaki 

tablodaki cebirsel formlar kullanılacaktır.   

 

SINIF 
MATEMATİKSEL KURULUŞ 

SONUÇ 
BİLİNMİYOR 

BAŞLANGIÇ BİLİNMİYOR
(1) 

1.SINIF 

a + b + c  = ? 

a  b  c  = ? 
a +  = b 

  a = b 

a     = b 

2.SINIF 

a + b + c  = ? 

a  b  c  = ? 
ab = ? 

a  b = ? 

a + b +  = c 

a    = b 

  a = b 

a  b    = c  

3.SINIF 

a + b + c  = ? 

a  b  c  = ? 
ab = ? 

a  b = ? 

ab  c = ? 

ab  c = ? 

a  b  c = ? 

a  b  c = ? 

a  b x c = ? 

a + b +  = c 

a  b    = c 

a x  = b 

a   = b  

ab   = c 

ab   = c 
 

4.SINIF 

a + b + c + d = ? 

a  b  c  d = ? 
ab = ? 

ab  c = ? 

a  b = ? 

ab  c = ? 

a  b  c = ? 

a  b  c = ? 

a  b x c = ? 

a + b + + c = d 

a  b    c = d 

a x  = b 

ab   = c 

a   = b  

ab   = c 

a  b   = c 

a  b  = c 

a  b x  = c 

5.SINIF 

a + b + c + d = ? 

a  b  c  d = ? 
ab = ? 

ab  c = ? 

a + b +  + c = d 

a  b    c = d 

a x  = b 

ab   = c 
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SINIF 
MATEMATİKSEL KURULUŞ 

SONUÇ 
BİLİNMİYOR 

BAŞLANGIÇ BİLİNMİYOR
(1) 

a  b = ? 

ab  c = ? 

a  b  c = ? 

a  b  c = ? 

a  b x c = ? 

a   = b  

ab   = c 

a  b   = c 

a  b  = c 

a  b x  = c 

 

 

Akıl Yürütme ve Kanıtlama 

Akıl yürütme, bir konu ya da fikir hakkında çıkarımlar yapmayı gerektiren mantıksal bir 

düşünme şeklidir.  Akıl yürütme çocukluk çağlarının doğal bir gelişim becerisidir. Çocuklar oyun 

oynarken, çeşitli maddeleri sınıflandırırken, problem çözerken, etrafı gözlemlerken ve diğer 

insanları dinlerken doğal olarak akıl yürütme becerilerini kullanırlar. Bu beceri erken çocukluk 

döneminde çok hızlı bir gelişim gösterir. Örneğin çocuk “top” sözcüğünü öğrendikten sonra 

etrafında gözlemlediği küre şeklinde olan cisimlere top demeye başlar: Ay toptur. Karpuz toptur. 

Çocuk zamanla topun diğer özelliklerini öğrendikçe diğer cisimler hakkındaki düşüncelerini rafine 

eder, gözden geçirir ve bu cisimleri başka bir bağlama oturtmaya baslar. Bu süreçte daha önce 

top olarak tanıdığı cisimler veya nesneler için kullanacağı yeni sözcükler dağarcığına girer.  

Matematiksel akıl yürütme ve kanıtlama da benzer bir örüntü izler. Çocuk temel 

matematiksel konularla ilgili fikirler edinmeye başlar ve olgunlaştıkça bu fikirleri rafine eder, 

sınıflandırır ve genişletir. Matematiksel akıl yürütme ve kanıtlama öğrencinin nerede hata 

yaptığını bulmasından öte bir beceridir.  Matematiksel akıl yürütme ve kanıtlama matematik 

yapmanın daha çok amaçlarına yöneliktir. Örneğin “Niçin silindirin yüzey alanının “yarıçap x 

yükseklik x taban alanıdır?” ya da “Doğrusal denklemlerin çözümünde niçin denklemin iki 

tarafına da aynı işlemi uygularız?” gibi sorular sınıf içerisinde öğrencilere matematiksel akıl 

yürütme ve kanıtlama olanakları sunmaktadır.  Akıl yürütme biçimleri; tümdengelim, tümevarım 

ve benzeşim olarak üçe ayrılır.  
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Yansıtma (Metacognitive beceriler) 

Günümüzde yalnızca bilginin öğrenen tarafından yapılandırılması yeterli değildir. Aynı 

zamanda bu yapılandırmanın nasıl gerçekleştiğinin farkında olunması gerekmektedir. Öğrenenin 

bilişsel süreçleri ve öğrenme yeterlilik ve yetersizliklerinin farkına varılması için bir düşünme 

süreci gerekmektedir. Bu noktada yansıtıcı düşünme sistemini geliştirmek gerekmektedir. Özetle 

yansıtıcı düşünme öğrencinin öğrenme sürecindeki yaptıklarını düşünmesi ve değerlendirmesi 

şeklinde tanımlanabilir. 

Yansıtıcı düşünme öğrenciye hedefler belirlemede, kullandığı öğrenme stratejileri ve 

stillerinin etkililiğini değerlendirmede, öğrenme düzeyini belirlemede, öğrenmeye yönelik 

sorumluluk almasında, problem çözme becerisinin gelişmesinde ve öz değerlendirme becerisinin 

gelişmesinde yardımcı olur. Kendini değerlendiren ve denetleyebilen bireyler gelecekte ülke 

ekonomisine ve insan haklarına daha fazla katkı sağlayacağından yansıtıcı düşünme kesinlikle 

geliştirilmesi motive edilmesi gereken bir beceridir. 

Yansıtıcı düşünme geliştirilebilir bir beceridir. Bu becerinin geliştirilmesinde öncelikli 

olarak programın ve öğretmenin yansıtıcı düşünmeyi destekleyecek şekilde planlanması gerekir. 

Yansıtıcı düşünmeyi desteklemede kullanılacak bazı yöntem ve teknikler şunlardır: 

Yansıtıcı düşünce yazıları: Öğrencilerin kendi değişen ve gelişen kişisel görüşlerini, 

düşüncelerini, duygularını, kullandıkları yöntem ve stratejileri değerlendiren yazılardır. 

Öğrenciler kendilerinin nasıl öğrendiğini düşünerek değerlendirme yaparlar. 

Kavram ve zihin haritaları: Öğrenciler kavram ve zihin haritaları hazırlarken yine 

kendilerini ve düşünce sistemlerini değerlendirme fırsatı bulurlar. Kavramlar ve aralarındaki 

ilişkiler üzerinde düşünürken kendilerinin kavramı nasıl öğrendiklerini gözlemlerler. 

Soru sorma ve soru hazırlama: Öğretmenin öğrencilere sorduğu sorular yine öğrencinin 

kendini değerlendirmesi konusunda yardımcı olurken öğrenciden soru sorma ve soru yazma 

etkinlikleri istenmesi öğrencinin öğrenmesini değerlendirmede oldukça etkilidir. Ayrıca 

öğrenciye öğrenmesiyle ilgili de kendine soru sorma alıştırmaları yaptırılmalıdır. Öğrencinin 

kendine sorabileceği bazı yansıtıcı düşünme soru örnekleri: “Bu konuda daha önceden ne 

biliyorum?” “Neleri öğrenmeye gereksinimim var?” “Bu öğrendiklerim daha önce öğrendiğim 
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hangi bilgilerle ilişkili?” “Bunu öğrenmem ne kadar zaman alacak?” Öğretmenin sorabileceği “Bu 

problemi okuyunca ne düşündün?” “Bu problemi çözerken hangi yöntemi kullandın?”  “Bu işi 

yaparken hangi zorluklarla karşılaştın?” “Bu dersin sonunda ne hissediyorsun?” gibi sorular da 

öğrencileri yansıtıcı düşünmeye teşvik edecektir.  

İlişkilendirme 

İlişkilendirme ile ilgili olarak öğretim programları okul öncesi eğitimden yüksek öğretime 

dek öğrencilere aşağıda belirtilen noktalarda ilişkilendirme fırsatı sunmalıdır: 

 Matematiksel kavramlar ve konular kendi aralarında nasıl bir ilişki örüntüsüne sahiptir; 

 Matematiksel kavramlar ve konular matematiğin dışındaki bağlamlarla nasıl bir ilişki 

içerisindedir; 

 Matematiksel kavramlar ve konular farklı sınıf düzeylerindeki matematiksel kavramlar ve 

konular ile nasıl bir ilişki içerisindedir.  

Sıklıkla matematiksel kavramlar ve konular prosedüre dayalı anlama ile öğretilmektedir. 

Yani öğrenciler gerekli aşamaları ve kısa yolları öğrenerek matematiksel işlemleri 

tamamlamaktadırlar. Örneğin, kesirlerde bölme işlemi yapılırken ters çevirip çarpma işleminin 

ne işe yaradığını kaç öğrenci bilmektedir? Bu prosedürü tek başına bilmek yani 

anlamlandırmadan ve önceki bilgilerle ilişkilendirmeden bilmek çoğu zaman kavram yanılgılarına 

yol açmaktadır. Bu prosedürleri doğrudan ezberleyen öğrenci çoğu zaman yanlış kesri ters 

çevirmektedir ya da bu işlemi iki kesrin çarpımında da kullanmaktadır. Oysa ki dört işlemin 

anlamı tam sayılardan kesirlere geçişti değişiklik göstermemektedir. Yani tam sayılarda bölme 

işlemini matematiksel olarak anlamlandırmış bir öğrenci daha sonra kesirlerde bölme işlemini bu 

bilgisinden yola çıkarak geliştirebilecektir. Örneğin “9 ÷ 3” işleminin arkasında yatan 

matematiksel kavramı bilen öğrenci “9’un içinde kaç tane 3 vardır?” şeklinde soracaktır. Öğrenci 

kesirlere geldiğinde önemli olan bu anlamlandırmayı yeni bilgi ile ilişkilendirmektir. 

İlişkilendirmenin ardından öğrenci “9/16 ÷ 3/16” işlemi karşısında “9/16’nin içinde kaç tane 3/16 

vardır?” sorusunu sorabilecektir. Bu yolla öğrenci kesirlerde bölme işlemini çok farklı bir 

matematik konusu olarak görmek ve prosedür ezberlemek yerine önceki bilgilerinden yola 

çıkarak yapacaktır.  
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Yine matematiksel kavram ve konuların matematiksel bağlamlar dışında günlük yaşamla 

ilişkilendirilmesi öğrencinin konunun işine yarayacağını bilmesini sağlayacağından konuyu daha 

fazla sahiplenmesini sağlamaktadır. 

Gösterim ve ifadelendirme 

Gösterim ve ifadelendirme matematik öğretiminde önemli becerilerden biridir. 

Öğrencinin öğrendiği yeni matematiksel kavram veya konuyu kendi kelimeleri ile yeniden 

ifadelendirebilmesi matematiği anlamlandırmada önemli bir ipucu sunmaktadır. Benzer şekilde 

matematiksel bir kavram ya da ifadeyi farklı biçimlerde gösterebilmesi de önemli bir 

matematiksel anlama gerektirmektedir. Örneğin verilen bir problemi öğrencilerin canlandırması 

veya şemalarla göstermesi, elde edilen bir sonucun farklı bir şekilde tabloda veya grafikte 

gösterilmesi de yine önemli matematiksel anlamlandırma durumlarıdır. Bu becerilerin 

geliştirilmesinde matematik programının ve matematik öğretmeninin rolü çok önemlidir. Sınıf 

içerisinde yapılacak problemi veya görevi anlamaya yönelik çalışmalar farklı gösterimler ve 

ifadelendirme şekilleri içerdiğinde bu beceri zamanla matematik dersinin olağan durumlarından 

biri haline gelecektir.  

Matematik Dilini Kullanma ve İletişim 

Matematik sınıfında yapılacak tartışmalar matematik kavramlarının ve konularının 

derinlemesine anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu tartışmaların ne ölçüde matematiksel olduğu 

katkının boyutunu değiştirecektir. Öğrenciler matematiksel bir tartışmada kavramları, 

prosedürleri, problem çözmeyi ve kanıtlamayı tartıştığında bunlar üzerindeki düşünceleri 

derinleşecektir.  Matematiksel tartışmalar partner ile, küçük grup veya tüm sınıf tartışması 

şeklinde yapılabilir. Öğretim programı ve öğretmen sınıf içerisinde matematiksel dilin ve 

iletişimin kullanıldığı matematiksel tartışmaları desteklemelidir. Örneğin öğrencinin düşüncesini 

desteklemede veya açıklamada “yani 210 sayısının 21 tane 10 ile aynı miktarı ifade ettiğini 

belirttiğini anlamadım” diyen bir öğretmen sınıf içerisinde matematiksel dilin kullanımına 

yönelik öğrencilerine örnek olacaktır.  Öğrencilere matematik hakkında sohbet fırsatı 

sunulduğunda öğrenciler matematiksel düşüncelerini açıklığa kavuşturma, kavram yanılgılarını 

giderme ve diğerlerinin problem çözme stratejileri hakkında fikir edinme şansı edineceklerdir. 

Benzer şekilde sınıf içi tartışmalara ek olarak yapılacak olan matematiksel yazım etiklikleri de 

matematik dilinin yerleşmesinde öğrencilere fırsatlar sunacaktır.  Matematiksel yazım 

etkililiklerinde aşağıda verilen örnek sorular ya da aktiviteler kullanılabilir:  
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1. Bu noktada ne düşündün? Hangi fikre sahipsin? 

2. Hangi noktada kafan karıştı? 

3. Ne öğrendiğini kendi cümlelerinle açıklar mısın?  

4. Senin için en kolay ve en zorlayıcı noktaları belirtir misin? 

5. Ne tür matematiksel kavram ya da konuları ilginç buldun? Niçin? 

6. …. matematik sözcüğünü duyduğumda, ……. yi düşünürüm.  

7. Eğer matematikle ilgili olarak bir şey soracak olsaydım, soracağım şey …………… olurdu.  

8. Tahminin hakkında konuşmak ister misin? Nerede doğru ya da yanlış yapmışsın?  

9. En çok hangi stratejileri sevdin? Neden?  

Duyuşsal Beceriler  

1. Matematikle uğraşmaktan zevk alma 

2. Matematiğin gücünü ve güzelliğini takdir etme 

3. Matematikte öz güven duyma 

4. Bir problemi çözerken sabırlı olma 

5. Matematiği öğrenebileceğine inanma 

6. Matematikle ilgili olumlu tutum geliştirme 

7. Matematikle ilgili konuları tartışmaktan zevk alma 

8. Matematik öğrenmek isteyen kişilere yardımcı olma 

9. Gerçek hayatta matematiğin öneminin farkında olma 

10. Matematik dersinde istenenleri yerine getirme 

11. Matematik öğrenmede grup çalışmasına değer verme ve katılımdan zevk alma 

12. Matematik dersinde yapılması gerekenler dışında da çalışmalar yapma 

13. Matematik kültürünü yaşamına uygulamaya hevesli olma 

14. Matematikle ilgili yayın ve etkinlikleri takip etme 

15. Matematiğin bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkısının farkında olma 

16. Matematiğin kişinin yaratıcılığını ve estetik anlayışını geliştirdiğine inanma 

17. Matematiğin mantıksal kararlar vermeye katkıda bulunduğuna inanma 

18. Matematiğin zihinsel gelişime olumlu etkisi olduğunu düşünme 

Psikomotor Beceriler 

1. Her konu alanı için gerekli olan araç ve gereci kullanabilme 

2. Pergel, cetvel, iletki ve gönyeyi etkin kullanma 

3. Grafikleri uygun bir şekilde çizme 
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4. Matematik konularına yönelik uygun materyal, araç ve gereç üretebilme 

5. Matematiksel konu ve kavramları bedeniyle ifade edebilme 

6. Hesap makinesini ve bilgisayarı etkin kullanma 

PROGRAMIN ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMI 

Bu programın başarıya ulaşabilmesi için birtakım yaklaşımların takip edilmesinde fayda 

vardır. Her şeyden önce matematiksel kavram ve süreçlerin öğretiminde öğrencilerin önceden 

sahip oldukları matematiksel bilgi birikimleri, kavram repertuvarları ve kavram yanılgıları dikkate 

alınmalıdır. Özellikle kavram yanılgılarını ortadan kaldırmak veya kavram yanılgılarına sebebiyet 

vermemek adına bilişsel çatışma temelli öğrenme ortamları yaratılmalıdır. Öğrencilere yeni 

kazandırılacak kavramlar onların ilgi, ihtiyaç ve düzeyleri dikkate alınarak onlara en yakın 

bağlamlar çerçevesinde ele alınmalıdır. Matematikte her şeyin bir sebebi ve gerekçesi olduğu 

düşüncesinden yola çıkarak anlamlı öğrenme merkeze alınmalı ve öğrencilere kazandırılacak 

becerilerin özellikle onların amaçlarına ulaşabilmelerinde büyük fayda ve kolaylık sağladığı 

üzerinde durulmalıdır.  Bu bağlamda öğretim sürecinde problem çözme anlayışı yanında proje 

tabanlı öğretim yöntemlerine de yer verilmelidir.  Süreç ezberleme yerine öğrencilerin birçok 

problemi ve durumu çözme potansiyeli yüksek, geniş uygulama alanı olan, özgün genellemeler 

ve örüntüler yaratarak çözüme ulaşmalarına yardımcı olunmalıdır. Öğrencilerin gerçek yaşam ve 

doğada matematiğin ne şekilde hayat bulduğunu anlamalarına yardımcı olunmalı ve örnekler in 

büyük oranda gerçek yaşam ve doğadan seçilmesine özen gösterilmelidir. Matematiğin gerçekte 

bir dil olduğu ve esas faydasının bazı olaylar ve durumları modelleme olduğu gerçeğinden 

hareketle öğrencilerin matematiği kullanarak modellemeler gerçekleştirmeleri yönünde büyük 

çaba harcanmalıdır. Bireysel öğrenme yanında matematik öğretiminde öğrencilerin grupla 

çalışabilmelerine olanak tanınmalıdır. Matematiksel düşünme yanında matematiğin tarihsel 

gelişiminden de yararlanılmalı ve öğrencilerde farkındalık yaratılmalıdır. Öğrenirken öğrencilerin 

çeşitli disiplin ve durumlarla bağ kurmalarına olanak tanınmalı ve kazandıkları bilgiyi başka 

durumlara transfer edebilmelerine olanak tanınmalıdır. 
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Öğrenci Katılımı 

Özellikle sınıf ortamlarında öğrencilerin (1) Davranışsal, (2) Bilişsel ve (3) Duyuşsal katılımına 

önem verilmelidir.  Bu öğrenme ortamında tartışılan konulara sadece davranışsal olarak katılan 

bir öğrenci konu ilgisini çektiğinden ve keyif aldığından değil uysallıkla ve öğretmen istediği için 

katılım göstermektedir. Bu durumda öğrenci çok iyi takip ediyor ve öğreniyor gibi görünebilir 

ancak öğrenci o anda belki de öğleyin ne yiyeceğini düşünmektedir. Sadece bilişsel olarak katılan 

bir öğrencide kalıcı izli bir öğrenme gerçekleşmeyebilir; öğrenci iyi not almak için dikkatle 

öğretmenini ve konuyu izlemiş olabilir.  Sadece duyuşsal olarak duruma katılan bir öğrenci işin 

sadece eğlence tarafını kullanmış ve yine kalıcı izli öğrenme gerçekleştirmemiş olabilir. Bu 

durumda ideal öğrenmenin, üç katılım türünün tümünün de aktif olarak kullanıldığı ortamlardır. 

Aşağıdaki resimde, katılıma bağlı olarak koyu renk bölgeler olasılı öğrenme oranını 

örneklendirmek için kullanılmıştır.  
 

Programda öğrenme-öğretime yönelik ilkeler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Problem çözme ve problem kurma temelli öğrenme ortamlarından yararlanılmalıdır. 

 Öğrencilerin öğrenirken aktif katılımına yardımcı olunmalıdır. 

 Anlamlı öğrenme merkeze alınmalıdır. 

 Bireysel farklılıklar gözetilmelidir. 

 İş birliğine dayalı öğrenmeye özen gösterilmelidir. 

 Modelleme amaçlanmalıdır. 

 Öğrenmeyi destekleyici projeler verilmelidir. 

 Akıl yürütmenin yoğun olarak kullanılabileceği ortamlar yaratılmalıdır. 

 Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirecek ortamlar yaratılmalıdır. 

 Bilgiyi başka durumlara transfer edebilme amaçlanmalıdır. 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmalıdır. 
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BİR KONUNUN ELE ALINMASINDA İZLENEBİLECEK YOL 

Herhangi bir konunun sınıf içerisinde ele alınması aşamasında sırasıyla; (1) Kavramsal 

Çalışma, (2) İşlemsel Çalışma (sürece dayalı çalışmalar) ve (3) Birleştirme / Uygulama 

basamakları izlenebilir. 

Kavramsal Çalışma: üzerinde çalışılan becerinin kavramsal temellerinin öne çıkarılması, 

bir başka deyişle işin özü anlamına gelmektedir. Bu safhada amaç öğrencinin belirli süreçleri 

yerine getirmedeki pratikliği kazanması değil, olayların nedeni algılamasıdır. 

İşlemsel Çalışma: aşamasında öğrenciler öğrenilmiş bir olgunun ya da becerinin 

doğrudan uygulanması yönüne gider. Bu safhada pratiklik kazanmak önem taşır. Örneğin 

kavramsal aşamada toplamanın ne anlama geldiğini ve hangi koşullarda kullanılabileceğini 

öğrenen bir öğrenci bu aşamada toplamayı hızlı ve yanlışsız yapma yönünde motive 

edilmektedir. (Bu safhada soru tipi olarak daha çok  alıştırmalar üzerinde durulmaktadır). 

Birleştirme / Uygulama: aşamasında öğrenciler kazandıkları becerileri belirli bir konu 

çerçevesinde günlük hayatla birleştirme olanağına kavuşturulup çeşitli uygulamalar 

gerçekleştirirler. Bu düzeyde ele alınan problem durumlarının çözümü için gerekli olan  metot 

genellikle ilkokulun son döneminde ve sonraki dönemdeki öğrenciler için açık değildir. Bir başka 

deyişle rutin faaliyetlerden elden geldiğince kaçınılmaktadır. Bu safhada araştırma gerektirecek 

etkinliklere büyük ölçüde önem verilmektedir.(Bu safhada soru tipi olarak daha  çok  pratik 

problemler  üzerinde durulmaktadır). 

PROGRAMIN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 

Ölçme ve değerlendirme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi 

eğitimin her düzeyi ve her aşamasında oldukça önemlidir. 

Yapılacak olan ölçme-değerlendirme etkinlikleri belirli bir plana 

göre gerçekleştirilmeli ve öğrencilerin performansları kayıt altına 

alınarak gerektiğinde uygun dönütler verilmelidir. Özellikle 

bilişsel durumu ortaya çıkarmaya çalışan ölçme araçlarının daha 

çok öğrencilerin kavramsal anlamalarını ölçebilecek özellikte 
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olmasına özen gösterilmeli ve sorular üst düzey düşünme ve akıl yürütme becerilerini ortaya 

çıkaracak biçimde hazırlanmalıdır. Bir testteki sorular daha çok kritik davranışların yordanması 

bağlamında ele alınmalıdır. Matematiksel beceriler bilişsel, duyuşsal ve psikomotor bağlamların 

tümü dikkate alınarak ölçülmelidir. Üstün performansa sahip öğrencilerin ödüllendirilmesi 

yanında pozitif yönde erişeye sahip öğrenciler de çeşitli yollarla motive edilmelidir. Bir ölçme 

etkinliğinde saptanan ortak kavramsal zayıflıklar dikey ölçeklendirme anlayışıyla daha sonraki 

ölçme etkinliklerinde yeniden ölçülerek gerekli dönütler verilmelidir. Bu durum yandaki resimde 

yansıtılmaya çalışılmaktadır. Koyu renk bölgeler ilgili kazanım grubundaki zayıf ve düzeltilmesi 

gereken noktaları ifade etmektedir. Değerlendirme sadece değer biçme ve not vermeye dayalı 

değil, bunun yanında teşhis ve biçimlendirmeye yönelik olarak da ele alınmalıdır. 

Programın ölçme ve değerlendirme yaklaşım ve yöntemleri genel anlamda aşağıdaki 

biçimde özetlenebilir: 

1. Her ölçme aracı öncelikle takip edilen programı daha sonra da uluslararası standartları 

göz önünde bulundurarak hazırlanmalıdır. 

2. Bir grup becerinin ölçülmesinde birden çok kaynaktan (yazılı-sözlü anlatım, şekilsel 

ifadelendirme vs.) veri toplamaya özen göstermek gerekir. 

3. Ölçülecek beceri ve davranışların özelliklerini göz önünde bulundurarak, en uygun ölçme 

yöntemlerinin seçilmesi gerekir: 

      Örnek:  

 Ölçme Amacı  Ölçme Yöntemi/Aracı  

Teşhis  

  Öğrencinin belir l i  kavramları 

öğrenmesini etki leyen faktörler  

nelerdir  ?  

  Öğrencinin en zayıf  olduğu kavramlar  

hangiler idir  ?  

 

  Gözlem  

  Öğrenciler le yapılan 

bireysel görüşmeler  

  Bel ir l i  noktalara 

odaklanmış  yazıl ı  s ınavlar  

Genel Matematiksel Başarı  

  Öğrenciler in  genel başarıs ı  u lusal 

normlara göre hangi düzeydedir  ?  

 

  Standart başarı testler i  

 

4. Öğrencilerin gelişimlerinin takibi  bir üst makam tarafından organize edilse dahi, 

öğretmen ölçümlerini kendi yaptığı özgün bir plan çerçevesinde ele almalıdır. 

5. Ölçme etkinlikleri ders esnasında, ders sonunda, ünite sonunda ve benzeri şekillerde 

birçok aşamada gerçekleştirilmeli ve uygun dönüt ve düzeltmeler göz ardı edilmemelidir. 
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6. Ölçümlerde kullanılacak ölçütler yeni programdan seçilmelidir. 

7. Sayısal değerlendirmeler yanında, niteliksel analizlere de yer verilmelidir. 

8. Okul ve sınıf  ortamında yapılan her türlü değerlendirmeden öğrenci haberdar 

edilmelidir. 

9. Öğretmen alışılagelmiş ölçme değerlendirme etkinlikleri yanında gerekli gördüğü 

durumlarda planlı gözlem  (öğrencilerin sınıf içi davranışları) ve görüşmeler (öğrencilerle) 

gerçekleştirmelidir. 

10. Özellikle ilkokul çağındaki her öğrenci için öğretmen tarafından uygun oldukça portfolyo 

(gelişim profili dosyası) hazırlanmasında fayda vardır. Bir portfolyoda aşağıdaki unsurlar 

olabilir: 

 öğrencinin sayı kavramaları ile ilgili beceri düzeyi 

 öğrencinin işlemlerle ilgili beceri düzeyi 

 öğrencinin şekil ve sayısal ilişki kurma becerisi 

 öğrencinin genel görsel algı düzeyi 

 öğrencinin el becerileri ile ilgili durumu 

 öğrencinin kendini ifade etme becerisi 

 öğrencinin verilen eğitim etkinliklerini zamanında ve titiz yapma durumu 

 öğrencinin arkadaşları ile beraber çalışma durumu ve uyumu 

 öğrencinin problem çözme becerisi 

 öğrencinin problem kurma becerisi 

 öğrencilerin araştırma ödevleri 

 öğrencinin okul ve çevresi hakkındaki görüşleri 

 öğrencinin öğretmen ve ders hakkındaki görüşleri 

 öğrencinin kendi başarısı ile ilgili görüşleri 

 gözlem ve görüşme raporları 
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ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Programın genel anlamda içeriği ve sınıflar arası bağlantılar aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. 

 

1.- 8. Sınıflar Temel Eğitim Programı Öğrenme ve Alt Öğrenme Alanları 

ÖĞRENME 

ALANI 
1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 

SAYILAR  

ve 

ĠġLEMLER 

 Sayılar 

 Toplama 

iĢlemi 

 Çıkarma 

iĢlemi 

 Sayılar 

 Toplama 

iĢlemi 

 Çıkarma 

iĢlemi 

 Çarpma 

iĢlemi 

 Bölme iĢlemi 

 Sayılar 

 Toplama 

iĢlemi 

 Çıkarma 

iĢlemi 

 Çarpma iĢlemi 

 Bölme iĢlemi 

 Kesirler 

 Doğal sayılar 

 Doğal sayılarla 

toplama iĢlemi 

 Doğal sayılarla 

çıkarma iĢlemi 

 Doğal sayılarla 

çarpma iĢlemi 

 Doğal sayılarla 

bölme iĢlemi 

 Kesirler 

 Kesirlerle 

toplama-

çıkarma 

 Ondalık 

gösterim  

 

 Doğal sayılar 

 Doğal sayılarla 

toplama iĢlemi 

 Doğal sayılarla 

çıkarma iĢlemi 

 Doğal sayılarla 

çarpma iĢlemi 

 Doğal sayılarla 

bölme iĢlemi 

 Kesirler 

 Kesirlerle 

toplama-çıkarma 

 Ondalık gösterim  

 Ondalık 

gosterimlerle 

toplama-çıkarma 

 Yüzde 

 Doğal sayılar ve 

iĢlemler 

 Üslü ifadeler 

 Çarpanlar ve 

katlar 

 Kesirler ve 

iĢlemler 

 Ondalık gösterim 

 Oran 

 

 Tam sayılar  

 Rasyonel sayılar 

 Oran-orantı 

 Yüzdeler 

 

 Çarpanlar ve 

katlar 

 Üslü ifadeler 

 Kareköklü 

ifadeler 

 

GEOMETRĠ 

ve ÖLÇME 

 Uzamsal 

iliĢkiler 

 Geometrik 

algı/ĠliĢkiler 

 Örüntü ve 

süslemeler 

 uzunlukları 

ölçme 

 Paralarımız 

 Zamanı 

ölçme 

 Ağırlık 

ölçme 

 Geometrik 

algı/ iliĢkiler 

 Örüntü ve 

süslemeler 

 Uzunlukları 

ölçme 

 Paralarımız 

 Zamanı 

ölçme 

 Ağırlık 

ölçme 

 Sıvıları 

ölçme 

 Açı 

 Üçgen 

 Kare 

 Dikdörtgen 

 Çember 

 Simetri 

 ġekil 

örüntüleri ve 

süslemeler 

 Uzunlukları 

ölçme 

 Çevre 

 Alan 

 Paralarımız 

 Açı 

 Üçgen 

 Kare 

 Dikdörtgen 

 Cisimler 

 Simetri 

 Örüntü ve 

süslemeler 

 Uzunlukları 

ölçme 

 Çevre 

 Alan 

 Paralarımız 

 Tartma - 

 Nokta 

 Doğru 

 IĢın 

 Doğru parçası 

 Açı 

 Üçgen 

 Dörtgen 

 Kare 

 Dikdörtgen 

 Cisimler 

 Simetri 

 Örüntü ve 

süslemeler 

 Uzunlukları 

 Açılar 

 Üçgenler 

 Çevre ve alan 

 

 Açılar 

 Çokgenler 

 Çember ve daire 

 DönüĢüm 

geometrisi 

 Cisimlerin farklı 

yönlerden 

görünümleri 

 

 Üçgenler 

 DönüĢüm 
geometrisi 

 EĢlik ve benzerlik 

 Trigonometri 

 Geometrik 

cisimler 
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ÖĞRENME 

ALANI 
1. SINIF 2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF 6.SINIF 7.SINIF 8.SINIF 

 Ağırlıkları 

ölçme 

 Sıvıları ölçme 

Ağırlıkları 

ölçme 

 Sıvıları ölçme 

ölçme 

 Çevre 

 Alan 

 Paralarımız 

 Tartma - 

Ağırlıkları ölçme 

 Sıvıları ölçme 

VERĠ 

 Veri toplama 

 Veri sunma 

 Veri toplama 

 Veri  sunma 

 Problemle 

ilgili veri 

toplama 

 Sütun grafiği 

 Sütun grafiği 

oluĢturma 

 Sütun grafiğini 

yorumlama 

 AraĢtırma sorusu 

oluĢturma 

 Veri toplama 

 Veri düzenleme 

 Çizgi grafiği 

oluĢturma 

 Çizgi grafiğini 

yorumlama 

 

 Veri toplama 

 Veri sunma 

 Daire ve çizgi 

grafiği 

 Veri sunma 

 Ortalama 

 Ortanca 

 Mod 

 Veri iĢlem 

düzenleme ve 

yorumlama 

 

CEBĠR 

      Aritmetik diziler 

 Matematik dilini 

kullanma 

 Cebirsel 

ifadelerle 

toplama-çıkarma 

 Cebirsel 

ifadelerle doğal 

sayıları çarpma 

 EĢitlik ve 

denklem 

 Doğrusal 

denklemler 

 

 Cebirsel ifadeler 

ve özdeĢlikler 

 Doğrusal 

denklemler 

 Denklem 

sistemleri  

 EĢitsizlikler 

OLASILIK 
        Basit olayların 

olma olasılığı 
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1. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

1.A. Sayılar ve İşlemler  

1.A.1 Sayılar 

1.A.2 Toplama işlemi 

1.A.3 Çıkarma işlemi 

1.B. Geometri  ve Ölçme  

1.B.1 Uzamsal ilişkiler 

1.B.2 Geometrik algı/ilişkiler 

1.B.3 Örüntü ve süslemeler 

1.C. Geometri ve Ölçme  

1.C.1 Uzunlukları ölçme 

1.C.2 Paralarımız 

1.C.3 Zamanı ölçme 

1.C.4 Ağırlık ölçme 

1.D. Veri 

1.D.1 Veri toplama 

1.D.2 Veri sunma 

1. SINIF ÖĞRENME ÇIKTILARI 

 

1.A. S A Y I L A R VE İŞLEMLER 
1. A.1. Sayılar 
1.A.1.1. 20'ye kadar sayı okur ve yazar. 
1.A.1.2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 
1.A.1.3. 100 içinde ileriye ve geriye doğru birer, beşer ve onar ritmik sayar. 
1.A.1.4. 20 içinde ileriye ve geriye birer ve ikişer sayar. 
1.A.1.5. 10 içinde nesneleri ikişer ve beşer gruplar.  
1.A.1.6. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık 
gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. 
1.A.1.7. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler. 
1.A.1.8. Miktarları 20’den az nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşleyerek nesne gruplarını azlık, 
çokluk ve eşit olmalarına göre karşılaştırır. 
1.A.1.9. 20’den küçük sayıların büyüklük ve küçüklüklerine karar verir.  
1.A.1.10. 20’ye kadar sıra bildiren sayıları okur ve yazar. 
1.A.1.11. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 
1.A.1.12. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.  
 
1.A.2. Toplama İşlemi 
1.A.2.1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. 
1.A.2.2. 10 içinde verilen bir sayıyı iki sayının toplamı biçiminde ifade eder.  
1.A.2.3. Toplamları 20’ye kadar olan iki sayının toplamını bulur, matematik cümlesini ifade eder ve modelle gösterir. 
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1.A.2.4. Toplama işleminde sıfırın etkisiz olduğunu fark eder.  
1.A.2.5. Toplamları 20’yi geçmeyen iki sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde 
verilmeyen toplananı bulur. 
1.A.2.6. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. 
1.A.2.7. Toplamları 10 veya 20 olan iki sayıyı akıcı olarak belirler. 
1.A.2.8. 20’ye kadar olan sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar. 
1.A.2.9. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı akıcı olarak toplar. 
1.A.2.10. Toplamları en çok 100 olan 10’un katı olan iki sayıyı toplar.  
1.A.2.11. Toplama işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
1.A.3. Çıkarma İşlemi 
1.A.3.1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. 
1.A.3.2. 20’ye kadar olan iki sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.  
1.A.3.3. Bir sayıdan aynı sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir. 
1.A.3.4. 10’a kadar olan sayılarla çıkarma işleminde verilmeyen çıkanı bulur. 
1.A.3.5. 10’a kadar olan sayılarla çıkarma işleminde verilmeyen eksileni bulur. 
1.A.3.6. 20’ye kadar olan iki sayının farkını zihinden bulur. 
1.A.3.7. 10’un katı olan iki basamaklı iki sayıyı çıkarır.  
1.A.3.8. Çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
1.B. GEOMETRİ 
1.B.1. Uzamsal (Durum-Yer, Doğrultu-Yön) İlişkiler/ Konum Bilgisi 
1.B.1.1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. 
1.B.1.2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak 
açıklar. 
 
1.B.2. Geometrik Algı/ İlişkiler  
1.B.2.1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.  
1.B.2.2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur. 
1.B.2.3. Geometrik cisimlerden kare, üçgen ve çembere benzeyen nesneleri belirtir.  
1.B.2.4. En çok üç Tangram parçası kullanarak yeni modeller oluşturur.  
1.B.2.5. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir. 
1.B.2.6. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi belirtir. 
1.B.2.7. Aynı büyüklükte ve formda olan (eş) nesnelere örnekler verir.  
 
1.B.3. Örüntü ve Süslemeler 
1.B.3.1. Genel kuralı verilen bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi bulur. 
1.B.3.2. Basit öğelerle süslemeler oluşturur. 
1.B.3.3. Belirli bir kurala göre oluşturulan bir süslemede kuralı bozan öğeleri tespit eder.  
 
1.C. ÖLCME  
1.C.1. Uzunlukları Ölçme 
1.C.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. 
1.C.1.2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. 
1.C.1.3. Adım, karış, parmak, kulaç gibi standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. 
1.C.1.4. Standart olmayan birimler ile nesnelerin uzunluklarını tahmin eder.  
1.C.1.5. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer veya kurar. 
 
1.C.2. Paralarımız 
1.C.2.1. Paralarımızı tanır.  
 
1.C.3. Zamanı Ölçme 
1.C.3.1. Geçen zamanı fark eder. 
1.C.3.2. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. 
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1.C.3.3. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. 
1.C.3.4. Saat modeli oluşturarak  yarım saatleri okur. 
 
1.C.4. Ağırlık Ölçme 
C.4.1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. 
C.4.2. En çok üç nesneyi, ağırlıklarına göre sıralar. 
 
1.D. VERİ 
1.D.1. Veri Toplama ve Sunma 
1.D.1.1. Veri toplar.  
1.D.1.2. Tabloları okur. 
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1. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

ÖĞRENME ALANI  
BĠR ĠNCĠ  ÇEYREK  

EYLÜL - EKĠM - KAS IM  

ĠKĠNC Ġ Ç EYR EK  

ARALIK-OCAK 

ÜÇÜNCÜ Ç EYR EK  

ġUBAT -MART  

DÖR DÜNCÜ Ç EYR EK  

NĠSAN -MAYIS-HAZĠRAN  

SAYILAR  ve ĠġLEMLER 

1.A.1.1. (1-5, 0) 

1.A.1.2. (5‟den az) 
1.A.1.4. (yalnızca birer) 

1.A.1.5. (0-5 içinde) 

1.A.1.7.(0-5 içinde 

1.A.1.8. (0-5) 
1.A.1.9. (0-5) 

1.A.1.10. (0-5) 

1.A.1.12. 

1.A.2.1. 
1.A.2.2. (0-5) 

1.A.2.3.(0-5) 

1.A.2.4. 

1.A.2.11 
1.A.3.1. 

1.A.3.2. (0-5) 

1.A.3.3. 

1.A.3.6.(0-5) 
1.A.3.8. 

 

1.A.1.1. (6-9) 

1.A.1.2.  
1.A.1.3.(birer ve beser) 

1.A.1.4. 

1.A.1.5. 

1.A.1.7. (0-9) 
1.A.1.8. (0-9) 

1.A.1.9. (0-9) 

1.A.1.10. (6-9) 

1.A.1.11. (ilk 9) 
1.A.1.12. 

1.A.2.2. (0-9) 

1.A.2.3.(0-9) 

1.A.2.4. (0-9) 
1.A.2.5. (0-9) 

1.A.2.10. 

1.A.2.11 

1.A.3.2. (0-9) 
1.A.3.3. 

1.A.3.4. (0-9) 

1.A.3.5.(0-10) 

1.A.3.8. 
 

1.A.1.1. (10 ve daha büyük sayılar) 

1.A.1.3. 
1.A.1.6. 

1.A.1.7. 

1.A.1.8. 

1.A.1.9. 
1.A.1.10.  

1.A.1.11.  

1.A.1.12. 

1.A.2.2.  
1.A.2.3. 

1.A.2.4.  

1.A.2.5. 

1.A.2.6. 
1.A.2.7. 

1.A.2.8. 

1.A.2.9. 

1.A.2.10. 
1.A.2.11. 

1.A.3.2.  

1.A.3.6. 

1.A.3.7. 
1.A.3.8. 

1.A.1.12.  

1.A.2.11.  
1.A.3.8.  

 

 

 

GEOMETRĠ ve ÖLÇME 

 
 

1.B.1.1. 

1.B.1.2. 

1.B.2.1. 
1.B.2.3. 

1.B.2.7. 

1.B.3.1. 

1.C.3.1. 
 

1.B.2.2. 

1.B.2.4. (en çok iki parça) 

1.B.2.5. (simetrik nesneler) 
1.B.2.6. 

1.B.2.7. 

1.B.3.2. 

1.C.1.1. 
1.C.1.2. 

1.C.4.1. 

1.C.4.2. 

 

1.B.2.4. 

1.B.2.5. (simetrik nesneler) 

1.B.2.6. 
1.B.3.1. 

1.B.3.2. 

1.B.3.3. 

1.C.3.3 

1.B.2.2. 

1.C.1.3. 

1.C.1.4. 
1.C.1.5. 

1.C.2.1. 

1.C.3.2. 

1.C.3.4. 
 

VERĠ 1.D.1.1. 1.D.1.1. 
1.D.1.1. 

1.D.1.2. 

1.D.1.1. 

1.D.1.2. 
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1. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

H
A

Y
A

T
IN

 Ġ
Ç

ĠN
D

E
N

 

BÖLÜM 1: HAYDĠ BENĠ BULSANA 

1.B.1.1. Uzamsal iliĢkileri ifade etmek için uygun 
terimleri kullanır. 

Ġçinde, dıĢında, önünde, arkasında, üzerinde, 
altında, sağında, solunda gibi konum ifadelerini 

kullanır. 

Gerçek yaĢam durumlarından örnekler verilir. 

Uzamsal iliĢkiler  
TK 
KSY 

ĠġB 

Ekonomik 
Katılım 

1.B.1.2. Bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre 
durumlarını uzamsal iliĢkilerin uygun terimlerini 

kullanarak açıklar. 

 
Uzamsal iliĢkiler  

TK 
KSY 

ĠġB 

BÖLÜM 2: NEYE BENZĠYOR? 

1.B.2.1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, 
koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. 

Gerçek yaĢam durumlarından örnekler verilir. Küp, prizma, silindir, 
koni ve küre 

EYT 
KSY 

Trafik ve 
Güvenlik 

1.B.2.3. Geometrik cisimlerden kare, üçgen ve 

çembere benzeyen nesneleri belirtir.  

Gerçek yaĢam durumlarından örnekler verilir. 
Kare, üçgen ve çember 

EYT 

KSY 

BÖLÜM 3: EġLERĠNĠ BULALIM 

1.B.2.7. Aynı büyüklükte ve formda olan (eĢ) 

nesnelere örnekler verir.  

Gerçek yaĢam durumlarından örnekler verilir. 
 

EYT 

KSY 

Trafik ve 

Güvenlik 

BÖLÜM 4: ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER 

1.B.3.1. Genel kuralı verilen bir örüntüde eksik 

bırakılan ögeyi bulur. 

 

 

EYT 

KSY 

PÇ 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.C.3.1. Geçen zamanı fark eder. Gerçek yaĢam durumlarından örnekler verilir. 

 

EYT 

KSY 
BD 

 

ÜNĠTE 

2 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

B
ĠR

 E
L

ĠM
D

E
 K

A
Ç

 

P
A

R
M

A
K

 

BÖLÜM 1: 5'E KADAR OLAN SAYILARI ÖĞRENELĠM 

1.A.1.1. 5‟e kadar olan sayıları okur ve yazar. Bu iĢlemler gerçek yaĢam 

durumlarında yorumlanır. 
  

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 1.A.1.2. Nesne sayısı 5‟dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını 

belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 

Bu iĢlemler gerçek yaĢam 

durumlarında yorumlanır. 
 

EYT 

KSY 

1.A.1.4. 20 içinde ileriye ve geriye birer sayar. Bu iĢlemler gerçek yaĢam 

durumlarında yorumlanır. 
  

BÖLÜM 2: HAYDĠ GRUPLAYALIM 

1.A.1.5. 5 içinde nesneleri ikiĢer ve beĢer gruplar. Bu iĢlemler gerçek yaĢam 
durumlarında yorumlanır. 

 KSY 
Ekonomik Katılım 
Duyarlı 
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ÜNĠTE 

2 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

1.A.1.7. 5‟e kadar olan bir sayıya karĢılık gelen çokluğu belirler.   KSY VatandaĢlık 

1.A.1.8. Miktarları 5‟den az nesnelerden oluĢan iki gruptaki nesneleri 
bire bir eĢleyerek nesne gruplarını azlık, çokluk ve eĢit olmalarına göre 

karĢılaĢtırır.  

Bu iĢlemler gerçek yaĢam 
durumlarında yorumlanır. 

Azlık, çokluk ve 
eĢitlik 

EYT 
KSY 

BÖLÜM 3: KĠM BÜYÜK? KĠM KÜÇÜK 

1.A.1.9. 5‟den küçük sayıların büyüklük ve küçüklüklerine karar verir.   
 

EYT 
KSY 

 

BÖLÜM 4: HAYDĠ SIRAYA GĠRELĠM 

1A.1.10. 5‟e kadar sıra bildiren sayıları okur ve yazar. Gerçek yaĢam durumlarından 

örneklendirilir.  
  

 

BÖLÜM 5: EĞLENCE KÖġESĠ 

1.A.1.12. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ  

1.D.1.1. Veri toplar.   
Veri 

BD 

KSY 

 

                                           BÖLÜM 6: HAYDĠ TOPLAYALIM  

1.A.2.1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını 

fark eder. 

Gerçek yaĢam durumlarından 

örneklendirilir.  Toplama  

BD 

KSY 

EYT 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.A.2.2. 5 içinde verilen bir sayıyı iki sayının toplamı biçiminde ifade 

eder.  

Bu iĢlemler gerçek yaĢam 

durumlarında yorumlanır. 
 KSY 

1.A.2.3. Toplamları  5‟e kadar olan iki sayının toplamını bulur, 

matematik cümlesini ifade eder ve modelle gösterir. 

 
 KSY 

1.A.2.4. Toplama iĢleminde sıfırın etkisiz olduğunu fark eder.  
Etkisiz eleman  

KSY 

EYT 

1.A.2.11. Toplama iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

BÖLÜM 7: HAYDĠ EKSĠLTELĠM-ÇIKARALIM 

1.A.3.1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.  Gerçek yaĢam durumlarından 

örneklendirilir.  
Çıkarma  

KSY 

EYT 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 1.A.3.2. 5‟e kadar olan iki sayının farkını bulur, matematik cümlesini 

yazar ve modellerle gösterir. 

Bu iĢlemler gerçek yaĢam 

durumlarında yorumlanır. 
 KSY 

1.A.3.3. Bir sayıdan aynı sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini 

gösterir. 

 
 

KSY 

EYT 

1.A.3.6. 5‟e kadar olan iki sayının farkını zihinden bulur.   KSY 

1.A.3.8. Çıkarma iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 
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ÜNĠTE 

3 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

ġ
E

K
ĠL

L
E

R
E

  
Y

O
L

C
U

L
U

K
 

BÖLÜM 1: FARKLI ġEKĠLLER YARATALIM 

1.B.2.2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar 
oluĢturur. 

 Küp, prizma, silindir, 
koni ve küre 

KSY 
EYT 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

Trafik ve Güvenlik 1.B.2.4. En çok üç Tangram parçası kullanarak yeni modeller oluĢturur.   
Tangram 

KSY 

EYT 

1.B.2.5. Uygun Ģekil veya nesneleri iki eĢ parçaya böler ve yarımı belirtir.  
EĢ, yarım 

KSY 
EYT 

BÖLÜM 2: ġEKĠLLERĠ BÖLELĠM 

1.B.2.6. Yarım ve bütün arasındaki iliĢkiyi belirtir.  
Yarım ve bütün 

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.B.2.7. Aynı büyüklükte ve formda olan (eĢ) nesnelere örnekler verir.   EĢ KSY 

BÖLÜM 3: SÜSLEYELĠM 

1.B.3.2. Basit ögelerle süslemeler oluĢturabilir.  Süsleme  KSY  

BÖLÜM 4: UZUNLUKLARI KARġILAġTIRALIM 

1.C.1.1. Nesneleri uzunlukları yönünden karĢılaĢtırarak iliĢkilerini belirtir.  Uzun, kısa, eĢit  KSY  

1.C.1.2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmıĢ nesne topluluğu içindeki yerini 

belirler. 

 
 KSY 

 

BÖLÜM 5: AĞIRLIKLARI KARġILAġTIRALIM 

1.C.4.1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karĢılaĢtırır.  Agir, hafif, eĢit  KSY  

1.C.4.2. En çok üç nesneyi, ağırlıklarına göre sıralar.   KSY  

 

ÜNĠTE 

4 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

ĠK
Ġ 

E
L

ĠM
D

E
 K

A
Ç

 P
A

R
M

A
K

 

BÖLÜM 1: 10'A KADAR OLAN SAYILARI ÖĞRENELĠM 

1.A.1.1. 10‟a kadar olan sayıları okur ve yazar.  Gerçek yaĢam 

durumlarından 

örneklendirilir.  

  

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.A.1.2. Nesne sayısı 10‟dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu 

sayıyı rakamla yazar. 

 
 KSY 

1.A.1.3. 100 içinde ileriye ve geriye doğru birer, beĢer ve onar ritmik sayar. Gerçek yaĢam 

durumlarından 

örneklendirilir. 

 KSY 

1.A.1.4. 10 içinde ileriye ve geriye birer ve ikiĢer sayar.  Gerçek yaĢam 

durumlarından 

örneklendirilir. 

 KSY 

1.A.1.7. 10‟a kadar olan bir sayıya karĢılık gelen çokluğu belirler.   KSY 

BÖLÜM 2: SAYILARLA OYNAYALIM 

1.A.1.8. Miktarları 10‟dan az nesnelerden oluĢan iki gruptaki nesneleri bire bir eĢleyerek 

nesne gruplarını azlık, çokluk ve eĢit olmalarına göre karĢılaĢtırır. 

 
Az, çok ve eĢit 

KSY 

EYT 

Ekonomik 

Katılım 
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ÜNĠTE 

4 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

1.A.1.9. 10‟den küçük sayıların büyüklük ve küçüklüklerine karar verir.   KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 1.A.1.10. 10‟a kadar sıra bildiren sayıları okur ve yazar.  Sıra bildiren 
sayılar 

KSY 

1.A.1.11. Sıra bildiren ilk on sayıyı kullanır.   KSY 

1.A.1.12. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ 

1.D.1.1. Veri toplar.    BD 

BÖLÜM 3: TOPLAMA YAPALIM 

1.A.2.2. 10 içinde verilen bir sayıyı iki sayının toplamı biçiminde ifade eder.  Bu iĢlemler gerçek 

yaĢam 

durumlarında 
yorumlanır. 

Toplama KSY 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.A.2.3. Toplamları 10‟a kadar olan iki sayının toplamını bulur, matematik cümlesini ifade 

eder ve modelle gösterir. 

 
 

KSY 

EYT 

1.A.2.4. Toplama iĢleminde sıfırın etkisiz olduğunu fark eder.   
 

EYT 
KSY 

1.A.2.5. Toplamları 10‟u geçmeyen iki sayının toplandığı bir iĢlemde, toplam ile 

toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 

 
 KSY 

1.A.2.11. Toplama iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.    

BÖLÜM 4: ÇIKARMA YAPALIM 

1.A.3.2. 10‟a kadar olan iki sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle 

gösterir. (6-9 sayılar) 

 
Çıkarma  

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.A.3.3. Bir sayıdan aynı sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.   KSY 

1.A.3.4. 10‟a kadar olan sayılarla çıkarma iĢleminde verilmeyen çıkanı bulur.   KSY 

1.A.3.5. 10‟a kadar olan sayılarla çıkarma iĢleminde verilmeyen eksileni bulur.   KSY 

1.A.3.8. Çıkarma iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

 

ÜNĠTE 

5 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

E
Ğ

L
E

N
C

E
Y

E
 D

E
V

A
M

 

BÖLÜM 1: ġEKĠL OLUġTURALIM 

1.B.2.4. En çok üç Tangram parçası kullanarak yeni modeller oluĢturur.   
Tangram 

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

BÖLÜM 2: YARIM ve BÜTÜN 

1.B.2.5. Uygun Ģekil veya nesneleri iki eĢ parçaya böler ve yarımı belirtir.  
Yarım  

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.B.2.6. Yarım ve bütün arasındaki iliĢkiyi belirtir.  
Yarım ve bütün 

KSY 

EYT 

BÖLÜM 3: HAYDĠ SÜSLEYELĠM 

1.B.3.1. Genel kuralı verilen bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi bulur.  
Örüntü  

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
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ÜNĠTE 

5 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

1.B.3.2. Basit ögelerle süslemeler oluĢturabilir.  
Süsleme  

KSY 

EYT 

1.B.3.3. Belirli bir kurala göre oluĢturulan bir süslemede kuralı bozan ögeleri tespit 

edebilir.  

 

 

KSY 

EYT 

PÇ 

BÖLÜM 4: SAAT KAÇ? 

1.C.3.3. Saat modeli oluĢturarak saat baĢlarını okur.   KSY  
 

ÜNĠTE 

6 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

B
Ü

Y
Ü

K
 S

A
Y

IL
A

R
I 

Ö
Ğ

R
E

N
E

L
ĠM

 

BÖLÜM 1: 20'YE KADAR OLAN SAYILARI ÖĞRENELĠM 

1.A.1.1. 20‟ye kadar olan sayıları okur ve yazar.   KSY  

BÖLÜM 2: HAYDĠ SAYALIM 

1.A.1.3. 100 içinde ileriye ve geriye doğru birer, beĢer ve onar ritmik sayar.   KSY  

BÖLÜM 3: GRUPLAYALIM 

1.A.1.5. 20 içinde nesneleri ikiĢer ve beĢer gruplar.   KSY Duyarlı 
VatandaĢlık 1.A.1.6. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak 

gösterir, bu nesnelere karĢılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. 
  KSY 

1.A.1.7. 20‟ye kadar olan bir sayıya karĢılık gelen çokluğu belirler.   KSY 

1.A.1.8. Miktarları 20‟den az nesnelerden oluĢan iki gruptaki nesneleri bire bir eĢleyerek 
nesne gruplarını azlık, çokluk ve eĢit olmalarına göre karĢılaĢtırır. 

 Az, çok ve eĢit 
KSY 
EYT 

BÖLÜM 4: KĠM BÜYÜK? KĠM KÜÇÜK? 

1.A.1.9. 20‟den küçük sayıların büyüklük ve küçüklüklerine karar verir.    KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 1.A.1.10. 20‟ye kadar sıra bildiren sayıları okur ve yazar.    KSY 

1.A.1.11. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. 
 

Sıra bildiren 

sayılar 
KSY 

BÖLÜM 5: SAYILARLA EĞLENELĠM 

1.A.1.12. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ Duyarlı 

VatandaĢlık 1.D.1.1. Veri toplar.    BD 

1.D.1.2. Tabloları okur.   BD 

BÖLÜM 6: TOPLAMA YAPALIM 

1.A.2.2. 10 içinde verilen bir sayıyı iki sayının toplamı biçiminde ifade eder.   Toplama KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 1.A.2.3. Toplamları 20‟ye kadar olan iki sayının toplamını bulur, matematik cümlesini 

ifade eder ve modelle gösterir. 
  

KSY 

EYT 

1.A.2.4. Toplama iĢleminde sıfırın etkisiz olduğunu fark eder.    KSY 

1.A.2.5. Toplamları 20‟yi geçmeyen iki sayının toplandığı bir iĢlemde, toplam ile 

toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. 
  

KSY 

 

1.A.2.6. Toplama iĢleminde, toplananların yerleri değiĢtirildiğinde toplamın değiĢmediğini 

gösterir. 
  

KSY 

EYT 
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1.A.2.7. Toplamları 10 veya 20 olan iki sayıyı akıcı olarak belirler.   KSY 

1.A.2.8. 20‟ye kadar olan sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.   KSY 

1.A.2.9. Toplamları 20‟ye kadar olan iki doğal sayıyı akıcı olarak toplar.   KSY 

1.A.2.10. Toplamları en çok 100 olan 10‟un katı olan iki sayıyı toplar.    KSY 

1.A.2.11. Toplama iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

BÖLÜM 7: ÇIKARMA YAPALIM 

1.A.3.2. 20‟ye kadar olan iki sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve 

modellerle gösterir. 
 Çıkarma  

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.A.3.6. 20‟ye kadar olan iki sayının farkını zihinden bulur.   KSY 

1.A.3.7. 10‟un kati olan iki basamaklı iki sayıyı çıkarır.    KSY 

1.A.3.8. Çıkarma iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

 

ÜNĠTE 

7 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Ö
Ğ

R
E

N
D

ĠK
L

E
R

ĠM
ĠZ

Ġ 
K

U
L

L
A

N
A

L
IM

 

BÖLÜM1 : YENĠ ġEKĠLLER OLUġTURALIM 

1.B.2.2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar 

oluĢturur. 

 
Küp, prizma, silindir, 

koni ve küre 

KSY 

EYT 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

BÖLÜM 2: HAYDĠ VÜCUDUMUZLA ÖLÇELĠM 

1.C.1.3. Adım, karıĢ, parmak, kulaç gibi standart olmayan birimlerle uzunlukları 

ölçer. 

 Adım, karıĢ, parmak, 

kulaç 
KSY 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

1.C.1.4. Standart olmayan birimler ile nesnelerin uzunluklarını tahmin eder.   
 

KSY 
EYT 

1.C.1.5. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer 

veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 3: PARALARIMIZ 

1.C.2.1. Paralarımızı tanır.    KSY  

BÖLÜM 4: ZAMAN HIZLA GEÇĠYOR 

1.C.3.2. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.  Gün ve ay KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 1.C.3.4. Saat modeli oluĢturarak  yarım saatleri okur.  Yarım saat KSY 

1.A.1.12. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ 

BÖLÜM 5: HAYDĠ EĞLENELĠM 

1.A.2.11. Toplama iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.  Toplama PÇ Ekonomik Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

1.A.3.8. Çıkarma iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.  Çıkarma  PÇ 

1.D.1.1. Veri toplar.    BD 

1.D.1.2. Tabloları okur.   BD 
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1. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının büyük bir bölümünü kapsayan Sayılar ve 

İşlemler öğrenme alanı 1. Sınıf matematik dersi düzeyinde de ilk konularda karşımıza 

çıkmaktadır. Öncelikle 0 ve 5 sayıları arasında erken sayı kavramının ve hissinin geliştirildiği bu 

dönemde sayılar arasında azlık ve çokluk kavramları ile dört işlem öncesi eksiği-fazlası gibi 

tartışmaların ve kıyaslamaların yapıldığı dönemdir. Bu aşamada Veri alt öğrenme alanı da çeşitli 

sayıların kıyaslanmasında, toplanan verilerin tablolaştırılmasında kullanılmaktadır. Sayılar ve 

işlemler alt öğrenme alanı 0-10 arasındaki sayılar arasındaki sayma kavramı, sayı hissi ve 

toplama çıkarma işlemleri ile devam etmektedir. Geometri ve Ölçme alt öğrenme alanına 

yönelik olarak ise bu dönemde okul öncesi eğitimin devamı ve tekrarlanması olarak geometrik 

cisimlerin ve şekillerin tanıtımı ve uzamsal ilişkiler ile başlamaktadır. Bu aşamadaki öğrenciler 

çeşitli örüntüler oluşturarak süslemeler yaparlar; para ve zaman ölçümüne yönelik çalışmalar 

gerçekleştirirler. Ayrıca bu seviyede öğrenciler standart olmayan çeşitli ölçme birimleri 

kullanarak uzunluk ve ağırlık ölçümleri yaparlar.  

2. SINIF ÖĞRETİM Programı 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

2.A. Sayılar ve İşlemler 
 2.A.1. Sayılar 
 2.A.2. Toplama İşlemi 
 2.A.3. Çıkarma İşlemi 
 2.A.4. Çarpma İşlemi 
 2.A.5. Bölme İşlemi 
 

2.B. Geometri 
 2.B.1.  Geometrik Algı/İlişkiler 
 2.B.2. Örüntü ve Süslemeler 
 

2.C. Ölçme  
 2.C.1. Uzunlukları Ölçme 
 2.C.2. Paralarımız 
 2.C.3. Zamanı Ölçme 
 2.C.4. Ağırlık Ölçme 
 2.C.5. Sıvıları Ölçme  
 

2.D. Veri  
2.D.1. Veri Toplama ve Sunma   
 2.D.1.1. Verilen bir problemle ilgili veri toplar. 
 2.D.1.2. Bir problemle ilgili çetele tablosunu oluşturur. 
 2.D.1.3. Bir problemle ilgili nesne grafiğini oluşturur. 
 2.D.1.4. Verilen nesne grafiğini yorumlar. 
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2. SINIF KAZANIMLARI 

2.A. SAYILAR ve İŞLEMLER 
2.A.1. Sayılar 
2.A.1.1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar. 
2.A.1.2. 100’den küçük olan sayıları modeller yardımıyla onluk ve birlik gruplara ayırır.  
2.A.1.3. 100’den küçük olan sayıların onluk ve birlik gruplarına karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 
2.A.1.4. 100’den küçük sayıların basamaklarını adlandırır.  
2.A.1.5. 100’den küçük sayıların basamaklardaki rakamların basamak ve sayı değerlerini belirtir.  
2.A.1.6. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 
2.A.1.7. Sayı örüntüleri oluşturur. 
2.A.1.8. 100’den küçük sayılarda tek ve çift sayıları belirtir.  
2.A.1.9. 100’den küçük iki sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.  
2.A.1.10. 100’den küçük en çok dört sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 
2.A.1.11. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 
2.A.1.12. İki basamaklı sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 
2.A.1.13. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.  
 
2.A.2. Toplama İşlemi 
2.A.2.1. Toplamanın elemanlarını (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.  
2.A.2.2. Toplamları 20'yi geçmeyen üç sayıyı 10'a tamamlayarak toplar. 
2.A.2.3.Toplamı 100’e kadar olan en çok üç sayının eldesiz toplama işlemini yapar. 
2.A.2.4. Yan yana verilen bir toplama işlemini alt alta koyarak toplar. 
2.A.2.5. İki sayının eldesiz toplandığı işlemde verilmeyen toplananı bulur. 
2.A.2.6. Sonucu verilen eldesiz toplama işleminde verilmeyen rakamları bulur. 
2.A.2.7. Toplamada eldenin anlamını modellerle açıklar. 
2.A.2.8. Eldeli toplama işlemini yapar. 
2.A.2.9. Toplamları 100’u geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan sayıların toplamını zihinden bulur.  
2.A.2.10. Toplamları 50’yi geçmeyen iki sayıyı zihinden toplar. 
2.A.2.11. Toplamı 100’e kadar olan iki sayının toplamını tahmin eder. 
2.A.2.12. Toplamı 100’e kadar olan iki sayının toplamının sonucunu tahminiyle karşılaştırır.  
2.A.2.13. Toplama işlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
2.A.3. Çıkarma İşlemi 
2.A.3.1. Eksilen, çıkan ve farkı model üzerinde belirtir.  
2.A.3.2. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki sayının farkını bulur. 
2.A.3.3. Yan yana verilen bir çıkarma işlemini alt alta koyarak çıkarır. 
2.A.3.4. İki sayının onluk bozmadan çıkarıldığı işlemde çıkanı bulur.  
2.A.3.5. İki sayının onluk bozmadan çıkarıldığı işlemde eksileni bulur. 
2.A.3.6. Sonucu verilen onluk bozmadan yapılan çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulur. 
2.A.3.7. Onluk bozmanın anlamını modellerle açıklar. 
2.A.3.8. Onluk bozmayı gerektiren iki sayının farkını bulur. 
2.A.3.9. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki sayının farkını zihinden bulur. 
2.A.3.10. 100’e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder. 
2.A.3.11. 100’e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahminiyle karşılaştırır.  
2.A.3.12. Çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
2.A.3.13. Toplama ve çıkarma işlemini birlikte gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
2.A.4. Çarpma İşlemi 
2.A.4.1. Toplama ve çarpma arasındaki ilişkiyi fark eder. 
2.A.4.2. Toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürür. 
2.A.4.3. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 
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2.A.4.4. Çarpımları 100’e kadar olan çarpma işlemlerini, toplama işlemine dönüştürür. 
2.A.4.5. 10’a kadar olan doğal sayıları 10, 2, 5, 3, 4 ve 9 sayılarıyla çarpar. 
2.A.4.6. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. 
2.A.4.7. Çarpma işleminde çarpanların yerleri değiştirildiğinde çarpımın değişmeyeceğini gösterir. 
2.A.4.8. Çarpımı 100’u geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma işlemlerini zihinden yapar. 
2.A.4.9. Çarpma işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 
2.A.4.10. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
2.A.5. Bölme İşlemi 
2.A.5.1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikişerli, üçerli, dörderli, beşerli ve onarlı 
gruplandırarak grup sayısını belirtir. 
2.A.5.2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını 
belirtir. 
2.A.5.3. Çarpma ve kalansız bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar.  
2.A.5.4. Bölme işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
2.B. GEOMETRİ 
2.B.1.  Geometrik Algı/İlişkiler 
2.B.1.1. Küp ve prizma modellerinin yüz ve köşelerini belirtir.  
2.B.1.2. Silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini belirtir. 
2.B.1.3. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 
2.B.1.4. Çemberin özelliklerini fark eder.  
2.B.1.5. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur. 
2.B.1.6. Tangram kullanarak yeni modeller oluşturur.  
2.B.1.7. Şekillerden yararlanarak bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar. 
2.B.1.8. Bir seklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler. 
2.B.1.9. Uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır. 
 
2.B.2. Örüntü ve Süslemeler 
2.B.2.1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 
2.B.2.2. Bir örüntüdeki genel kuralı bulur.  
2.B.2.3. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 
 
2.C. ÖLÇME  
2.C.1. Uzunlukları Ölçme 
2.C.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer. 
2.C.1.2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar. 
2.C.1.3. Cetvel ile ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarını santimetre olarak ölçer.  
2.C.1.4. Bir metrelik modeli kullanarak ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarını metre olarak ölçer. 
2.C.1.5. Verilen modellerin uzunluklarını ölçerken uygun standart ölçme birimi ile belirtir.  
2.C.1.6. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder. 
2.C.1.7. Verilen bir nesnenin uzunluğunu, tahmini ile karşılaştırır. 
2.C.1.8.  Metre ve santimetre birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 
 
2.C.2. Paralarımız 
2.C.2.1. Temel para birimlerini tanır. 
2.C.2.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.  
 
2.C.3. Zamanı Ölçme 
2.C.3.1. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta, yıl-ay ve yıl-gün arasındaki ilişkileri açıklar. 
2.C.3.2. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur. 
2.C.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer veya kurar. 
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2.C.4. Ağırlık Ölçme 
2.C.4.1. Kilogramın kullanıldığı durumları belirtir. 
2.C.4.2. Kilogramla ilgili problemleri çözer veya kurar. 
 
2.C.5. Sıvıları Ölçme  
2.C.5.1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer. 
2.C.5.2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer veya kurar. 
 
2.D. Veri  
2.D.1. Veri Toplama ve Sunma   
2.D.1.1. Verilen bir problemle ilgili veri toplar. 
2.D.1.2. Bir problemle ilgili çetele tablosunu oluşturur. 
2.D.1.3. Bir problemle ilgili nesne grafiğini oluşturur. 
2.D.1.4. Verilen nesne grafiğini yorumlar. 

2. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

 

ÖĞRENME 
ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  
EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 
ÇEYREK  
ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-
HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 

 
2.A.1.1 - 2.A.1.13 
2.A.2.1 - 2.A.2.6 
2.A.3.1 - 2.A.3.6 

 

2.A.2.7 - 2.A.2.13 
2.A.3.7- 2.A.3.13 

2.A.4.1 - 2.A.4.5 
2.A.5.1 - 2.A.5.2 

 
 

2.A.4.5 - 2.A.4.10 
           2.A.5.3 - 2.A.5.4 

 
 

GEOMETRİ ve ÖLÇME 
 
 

2.B.2.1 - 2.B.2.3 
2.B.1.1 - 2.B.1.2 
2.C.2.1 - 2.C.2.2 

2.B.1.3 - 2.B.1.9 
2.B.1.1 - 2.B.1.2 
2.C.1.1 - 2.C.1.2 

2.C.3.1 - 2.C.3.3 
2.C.4.1 - 2.C.4.2 
2.C.5.1 - 2.C.5.2 

 

 
 

VERİ 
 
 

   2.D.1.1 - 2.D.1.3 
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2. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Y
A

ġ
A

M
IN

  
ĠÇ

ĠN
D

E
N

 

BÖLÜM 1: SAYILARLA OYNAYALIM  

2.A.1.6. 100 içinde ikiĢer ve beĢer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve 
geriye doğru sayar. 

 
 KSY 

Ekonomik Katılım 
Duyarlı VatandaĢlık 

2.A.1.7. Sayı örüntüleri oluĢturur.  Örüntü  KSY 

2.A.1.1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.  Deste ve düzine KSY 

2.A.1.2. 100‟den küçük olan sayıları modeller yardımıyla onluk ve birlik 
gruplara ayırır. 

 
Onluk ve birlik KSY 

2.A.1.3. 100‟den küçük olan sayıların onluk ve birlik gruplarına karĢılık gelen 

sayıyı yazar ve okur. 

 
 KSY 

2.A.1.4. 100‟den küçük sayıların basamaklarını adlandırır.    KSY 

2.A.1.5. 100‟den küçük sayıların basamaklardaki rakamların basamak ve sayı 

değerlerini belirtir. 

 
 KSY 

BÖLÜM 2: ÇEVREMĠZDEKĠ EġYALAR 

2.B.1.1. Küp ve prizma modellerinin yüz ve köĢelerini belirtir.   Yüz ve köĢe KSY Duyarlı VatandaĢlık 

2.B.1.2. Silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini belirtir.   KSY 

BÖLÜM 3: TOPLAMA YAPALIM 

2.A.2.1. Toplamanın elemanlarını (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.  Toplam, toplanan KSY Ekonomik Katılım 

Duyarlı VatandaĢlık 2.A.2.2.  Toplamları 20'yi geçmeyen üç sayıyı 10'a tamamlayarak toplar.  Toplama KSY 

2.A.2.3. Toplamı 100‟e kadar olan en çok üç sayının eldesiz toplama iĢlemini 

yapar. 

 
Eldesiz toplama KSY 

2.A.2.4. Ġki sayının eldesiz toplandığı iĢlemde verilmeyen toplananı bulur.   KSY 

BÖLÜM 4: ÇIKARMA YAPALIM 

2.A.2.5. Sonucu verilen eldesiz toplama iĢleminde verilmeyen rakamları bulur.  Çıkarma  KSY Ekonomik Katılım 

Duyarlı VatandaĢlık 2.A.3.1. Eksilen, çıkan ve farkı model üzerinde belirtir.   Eksilen, çıkan ve fark KSY 

2.A.3.2. 100‟den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki sayının farkını 

bulur. 

 
 KSY 

2.A.3.3. Yan yana verilen bir çıkarma iĢlemini alt alta koyarak çıkarır.   KSY 

2.A.3.4. Ġki sayının onluk bozmadan çıkarıldığı iĢlemde çıkanı bulur.   Çıkan  KSY 

2.A.3.5. Ġki sayının onluk bozmadan çıkarıldığı iĢlemde eksileni bulur.  Eksilen  KSY 

2.A.3.6. Sonucu verilen onluk bozmadan yapılan çıkarma iĢleminde verilmeyen 
rakamları bulur. 

 
 KSY 

BÖLÜM 5: HAYDĠ EĞLENELĠM 

2.A.1.13. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ Ekonomik Katılım 

Duyarlı VatandaĢlık 2.A.2.13. Toplama iĢlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.  Toplama PÇ 

2.A.3.13. Toplama ve çıkarma iĢlemini birlikte gerektiren problemleri çözer 

veya kurar. 

 
Çıkarma  PÇ 
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ÜNĠTE 2 ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERĠLER ARA DĠSĠPLĠNLER 

S
A

Y
IL

A
R

L
A

 U
Y

G
U

L
A

M
A

L
A

R
 

BÖLÜM 1: SAYILARI KARġILAġTIRALIM 

2.A.1.9. 100‟den küçük iki sayıyı karĢılaĢtırarak aralarındaki 

iliĢkiyi belirtir. 

 
 

KSY 

EYT 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı VatandaĢlık 

2.A.1.10. 100‟den küçük en çok dört sayıyı büyükten küçüğe 
veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 

 
 KSY 

BÖLÜM 2: YUVARLAMA 

2.A.1.12. Ġki basamaklı sayıların hangi onluğa daha yakın 

olduğunu belirler. 

 
 

KSY 

EYT 

 

BÖLÜM 3: ġEKĠLLERE YOLCULUK 

2.B.1.3. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köĢe ve kenarlarını 

gösterir. 

 
KöĢe ve kenar KSY 

Trafik ve Güvenlik  

Ekonomik Katılım 

Duyarlı VatandaĢlık 2.B.1.4. Çemberin özelliklerini fark eder  Çember KSY 

2.B.1.5. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri 

oluĢturur. 

 Kare, dikdörtgen, üçgen 

ve çember 

KSY 

EYT 

2.B.1.6. Tangram kullanarak yeni modeller oluĢturur.   
Tangram 

KSY 

EYT 

BÖLÜM 4: HAYDĠ TOPLAYALIM 

2.A.2.9. Toplamları 100‟u geçmeyen, 10 ve 10‟un katı olan 

sayıların toplamını zihinden bulur. 

 
Toplama KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı VatandaĢlık 

2.A.2.10. Toplamları 50‟yi geçmeyen iki sayıyı zihinden 
toplar. 

 
 KSY 

2.A.2.11. Toplamı 100‟e kadar olan iki sayının toplamını 

tahmin eder. 

 
 

KSY 

EYT 

2.A.2.12. Toplamı 100‟e kadar olan iki sayının toplamının 
sonucunu tahminiyle karĢılaĢtırır. 

 
 

KSY 
EYT 

2.A.2.7. Toplamada eldenin anlamını modellerle açıklar.  Elde  KSY 

2.A.2.8. Eldeli toplama iĢlemini yapar.  Eldeli toplama KSY 

2.A.3.9. 100‟den küçük ve 10‟un katı olan iki sayının farkını 
zihinden bulur. 

 
Çıkarma  KSY 

2.A.3.10. 100‟e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma iĢleminin 

sonucunu tahmin eder. 

 
 

KSY 

EYT 

2.A.3.11. 100‟e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma iĢleminin 
sonucunu tahminiyle karĢılaĢtırır. 

 
 

KSY 
EYT 

BÖLÜM 5: HAYDĠ ÇIKARALIM 

2.A.3.7. Onluk bozmanın anlamını modellerle açıklar.  
Onluk bozma 

KSY 

EYT 

Duyarlı VatandaĢlık 

2.A.3.8. Onluk bozmayı gerektiren iki sayının farkını bulur.   KSY 

2.C.2.1. Temel para birimlerini tanır.   KSY 
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ÜNĠTE 2 ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERĠLER ARA DĠSĠPLĠNLER 

2.A.1.13. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ 

2.A.2.13. Toplama iĢlemini gerektiren problemleri çözer veya 

kurar. 

 
 PÇ 

2.A.3.13. Toplama ve çıkarma iĢlemini birlikte gerektiren 

problemleri çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 6: PARALARIMIZ 

2.C.2.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.   
 PÇ 

Ekonomik Katılım 
Duyarlı VatandaĢlık 

 

ÜNĠTE 3 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Ç
A

R
P

, 
K

A
T

L
A

, 
P

A
Y

L
A

ġ
 

BÖLÜM 1: HAYDĠ ÇARPALIM 

2.A.4.1. Toplama ve çarpma arasındaki iliĢkiyi fark eder.  
Çarpma  

KSY 
EYT 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

2.A.4.2. Toplananları aynı olan toplama iĢlemlerini, çarpma iĢlemine dönüĢtürür.  
 

KSY 

EYT 

2.A.4.3. Ġki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.  
 

KSY 
EYT 

2.A.4.4. Çarpımları 100‟e kadar olan çarpma iĢlemlerini, toplama iĢlemine 

dönüĢtürür. 

 
 

KSY 

EYT 

2.A.4.5. 10‟a kadar olan doğal sayıları 10, 2, 5, 3, 4 ve 9 sayılarıyla çarpar.    KSY 

2.A.4.6. Çarpma iĢleminde “1” ve “0”ın etkisini açıklar. Etkisiz ve yutan 

eleman tanımları 

yapılmaz; yalnızca 

1 ve 0‟ın etkisi 
tartıĢılır.  

 
KSY 

EYT 

2.A.4.7. Çarpma iĢleminde çarpanların yerleri değiĢtirildiğinde çarpımın 

değiĢmeyeceğini gösterir. 

Ozelliğin tanımı 

yapılmaz; yalnızca 

durum tartıĢılır.  

 
KSY 

EYT 

2.A.4.5. 10‟a kadar olan doğal sayıları 10, 2, 5, 3, 4 ve 9 sayılarıyla çarpar.    KSY 

2.A.4.8. Çarpımı 100‟u geçmeyen ve bir çarpanı 10 olan çarpma iĢlemlerini 

zihinden yapar. 

 
 KSY 

BÖLÜM 2: HAYDĠ ÖLÇELĠM 

2.C.1.1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir 

uzunluğu ölçer. 

 
Uzunluk ölçme  KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 2.C.1.2. Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek gerekliliğini açıklar.  
 

KSY 

EYT 

2.C.1.3. Cetvel ile ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarını santimetre olarak ölçer.   Santimetre KSY 

2.C.1.4. Bir metrelik modeli kullanarak ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarını 

metre olarak ölçer. 

 
Metre KSY 
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ÜNĠTE 3 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

2.C.1.5. Verilen modellerin uzunluklarını ölçerken uygun standart ölçme birimi 

ile belirtir.  

 
 KSY 

2.C.1.6. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder.  
Metre ve santimetre 

KSY 

EYT 

2.C.1.7. Verilen bir nesnenin uzunluğunu, tahmini ile karĢılaĢtırır.  
 

KSY 

EYT 

BÖLÜM 3: HAYDĠ PAYLAġALIM, BÖLELĠM 

2.A.5.1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikiĢerli, 

üçerli, dörderli, beĢerli ve onarlı gruplandırarak grup sayısını belirtir. 

Çıkarmayla iliĢki 

kurulur. 
 

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

2.A.5.2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eĢit olarak 
paylaĢtırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 

 
 KSY 

2.A.5.3. Çarpma ve kalansız bölme iĢlemi arasındaki iliĢkiyi açıklar.   
Çarpma  

KSY 

EYT 

BÖLÜM 4: ÖĞRENDĠKLERĠMĠZĠ UYGULAYALIM 

2.C.1.8.  Metre ve santimetre birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.  Metre ve santimetre PÇ Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
2.A.5.4. Bölme iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.  Bölme PÇ 

2.A.4.9. Çarpma iĢlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.  Çarpma PÇ 

2.A.4.10. Biri çarpma iĢlemi olmak üzere en çok iki iĢlem gerektiren problemleri 
çözer veya kurar 

 
 PÇ 

 

ÜNĠTE 

4 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

E
Ğ

L
E

N
C

E
 Z

A
M

A
N

I 

BÖLÜM 1: HAYDĠ ARAġTIRALIM 

2.D.1.1. Verilen bir problemle ilgili veri toplar.   BD Ekonomik Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
2.D.1.2. Bir problemle ilgili çetele tablosunu oluĢturur.  Çetele tablosu BD 

2.D.1.3. Bir problemle ilgili nesne grafiğini oluĢturur  Nesne grafiği BD 

BÖLÜM 2: HAYDĠ ÖLÇELĠM 

2.C.5.1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını 

ölçer. 

 
Sıvı ölçme KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 2.C.4.1. Kilogramın kullanıldığı durumları belirtir.  Kilogram KSY 

2.C.3.1. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta, yıl-ay ve yıl-gün 

arasındaki iliĢkileri açıklar. 

 Saat, gün, hafta, ay, 

mevsim, yıl 

KSY 

EYT 

2.C.3.2. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur.  Tam, yarım ve çeyrek 

saat 
KSY 

2.C.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

2.C.4.2. Kilogramla ilgili problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

2.C.5.2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer veya 

kurar. 

 
 PÇ 
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2. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Sayılar ve İşlemler öğrenme alanı 2. Sınıf matematik dersi düzeyinde dört işlemin ağırlıklı olarak 

öğrenilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır. Bu aşamada öğrenciler 100’den küçük sayılarla 

sayma, sıralama, karşılaştırma ve onluklara yuvarlama gibi işlemleri yaparlar. Ayrıca bu seviyede 

öğrenciler 100’e kadar olan sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri yaparken tahmin becerisi de 

kullanırlar. Yaptıkları tahminleri ise çıkan sonuçlarla kıyaslarlar. Bu düzeydeki öğrenciler çarpma 

ve bölme işlemlerini toplama ve çıkarma işlemleri ile anlamlandırırlar ve bu işlemleri modeller 

yardımıyla açıklarlar. Geometri alt öğrenme alanında öğrenciler üç boyutlu cisimlerin isimlerini 

ve özelliklerini belirlerken ayrıca kare, dikdörtgen ve üçgenin köşe ve kenarlarını belirtirler. 

Ayrıca çemberin özelliklerini belirleyen öğrenciler bu dönemde bu geometrik şekilleri kullanarak 

çeşitli örüntüler oluştururlar. Ölçme alt öğrenme alanında öğrenciler standart olmayan 

birimlerden santimetre ve metre ile ölçümlere geçiş yaparlar. Birinci sınıfta zaman kavramını 

öğrenen öğrenciler bu düzeyde saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta, yıl-ay ve yıl-

gün arasındaki ilişkileri açıklar. Ağırlık ölçümlerinde standart ölçme birimi olan kilogramla 

işlemler yapan öğrenciler sıvı ölçümlerinde ise standart olmayan birimleri kullanırlar. Veri alt 

öğrenme alanına yönelik olarak birinci sınıfta tabloları okuyan öğrenciler bu düzeyde verilen bir 

probleme yönelik olarak veri toplar, çetele tablosu ve nesne grafiği oluşturarak verilen grafikleri 

yorumlarlar.   

 

3. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 
 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

3.A. SAYILAR ve İŞLEMLER 
 3.A.1. Sayılar 
 3.A.2. Sayılarla Toplama İşlemi 
 3.A.3. Sayılarla Çıkarma İşlemi 
 3.A.4. Sayılarla Çarpma İşlemi 
 3.A.5. Sayılarla Bölme İşlemi 
 3.A.6. Kesirler 

3.B. GEOMETRİ 
 3.B.1. Açı  
 3.B.2. Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember 
 3.B.3. Simetri 
 3.B.4. Şekil Örüntüleri ve Süslemeler 

 
3.C. ÖLÇME  
 3.C.1. Uzunlukları Ölçme 
 3.C.2. Çevre  
 3.C.3. Alan 
 3.C.4. Paralarımız 
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 3.C.5. Zamanı Ölçme 
 3.C.6. Ağırlık Ölçme 
 3.C.7. Sıvıları Ölçme  

3.D. Veri  
 3.D.1. Problemle İlgili Veri Toplama ve Sütun Grafiği 

3. SINIF KAZANIMLARI 

3.A. SAYILAR ve İŞLEMLER 
3.A.1. Sayılar 
3.A.1.1. Üç basamaklı sayıları okur ve yazar. 
3.A.1.2. 1000 içerisinde seçilen bir sayı aralığı dikkate alınarak birer, onar, beşer, ikişer, üçer ve dörder ileriye ve 

geriye doğru sayar. 
3.A.1.3. 1000’den küçük sayılarda tek ve çift sayıları belirtir. 
3.A.1.4. Tek ve çift sayıların günlük yaşamdaki kullanım alanlarını belirtir.  
3.A.1.5. Bir sayı örüntüsündeki ilişkiyi belirler.  
3.A.1.6. Kuralı verilmiş bir örüntüde örüntüyü genişletir. 
3.A.1.7. 1000’den küçük olan sayıları modeller yardımıyla yüzlük, onluk ve birlik gruplara ayırır. 
3.A.1.8. 1000’den küçük olan sayıların yüzlük, onluk ve birlik gruplarına karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 
3.A.1.9. Üç basamaklı sayıların basamaklarını adlandırır. 
3.A.1.10. Üç basamaklı sayıların basamaklarındaki rakamların basamak ve sayı değerlerini belirtir. 
3.A.1.11. 1000’den küçük iki sayıyı karşılaştırır. 
3.A.1.12. 1000’den küçük en çok beş sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol (<, >, =) 

kullanarak sıralar. 
3.A.1.13. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye ve geriye doğru sayar. 
3.A.1.14. En çok üç basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 
3.A.1.15. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 
3.A.1.16. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 
3.A.1.17. Romen rakamlarının günlük yaşamdaki kullanım alanlarını belirtir.  
3.A.1.18. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar. 
 
3.A.2. Sayılarla Toplama İşlemi 
3.A.2.1. Toplamanın elemanlarını (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir. 
3.A.2.2. Toplamı en çok üç basamaklı olan en çok üç sayı ile eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. 
3.A.2.3. Yan yana verilen bir toplama işlemini alt alta koyarak toplar. 
3.A.2.4. İki sayının (eldesiz veya eldeli) toplandığı işlemde verilmeyen toplananı bulur. 
3.A.2.5. Sonucu verilen (eldesiz veya eldeli) toplama işleminde verilmeyen rakamları bulur. 
3.A.2.6. Toplamı 1000’i geçmeyen, 10 veya 10’un katı olan sayıların toplamını zihinden bulur. 
3.A.2.7. Toplamı 100’ü geçmeyen iki sayıyı zihinden toplar. 
3.A.2.8. Toplamı 1000’den az olan iki sayının toplamını yuvarlayarak tahmin eder. 
3.A.2.9. Toplamı 1000’den az olan iki sayının toplamının sonucunu tahminiyle karşılaştırır. 
3.A.2.10. Sonuçlandırılmış bir toplama işleminde hata analizi yapar.  
3.A.2.11. Toplama işlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
3.A.3. Sayılarla Çıkarma İşlemi 
3.A.3.1. Çıkarmanın elemanlarını (Eksilen, çıkan ve farkı) model üzerinde gösterir. 
3.A.3.2. Onluk bozmanın anlamını modeller üzerinde açıklar. 
3.A.3.3. 1000’den küçük iki sayının farkını bulur. 
3.A.3.4. Yan yana verilen bir çıkarma işlemini alt alta koyarak çıkarır. 
3.A.3.5. İki sayının çıkarıldığı işlemde çıkanı bulur.  
3.A.3.6. İki sayının çıkarıldığı işlemde eksileni bulur. 
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3.A.3.7. Toplama ile çıkarma arasındaki ilişkiden yararlanarak eksileni bulur.  
3.A.3.8. Sonucu verilen onluk bozmayı gerektirmeyen bir çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulur.  
3.A.3.9. Onluk bozmayı gerektirmeyen, 1000’den küçük ve 10’un katı olan iki sayının farkını zihinden bulur. 
3.A.3.10. İki basamaklı sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 
3.A.3.11. 1000’e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu yuvarlayarak tahmin eder. 
3.A.3.12. 1000’e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahminiyle karşılaştırır. 
3.A.3.13. Sonuçlandırılmış bir çıkarma işleminde hata analizi yapar. 
3.A.3.14. Çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
3.A.3.15. Toplama ve çıkarma işlemini birlikte gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
3.A.4. Sayılarla Çarpma İşlemi 
3.A.4.1. İki sayıyı çarpmanın anlamını modellerle ifade eder. 
3.A.4.2. Verilen sınırlar içerisinde çarpım tablosunu oluşturur. 
3.A.4.3. 12’ye kadar çarpım tablosunu kullanır. 
3.A.4.4. Çarpma işleminde “1” ve “0”ın etkisini kullanır. 
3.A.4.5. Çarpma işleminde eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 
3.A.4.6. İki basamaklı bir sayı ile bir rakamın çarpma işlemini yapar. 
3.A.4.7. Çarpımı 1000’i geçmeyen bir çarpanı 10 veya 100 olan çarpma işlemini zihinden yapar. 
3.A.4.8. En çok iki basamaklı bir çift sayının 5 ile kısa yoldan çarpımını yapar.  
3.A.4.9. Çarpımı 100’ü geçmeyen bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı bulur. 
3.A.4.10. Sonuçlandırılmış bir çarpma işleminde hata analizi yapar. 
3.A.4.11. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
 
3.A.5. Sayılarla Bölme İşlemi 
3.A.5.1. Bölmenin anlamını modeller ile ifade eder (tekrarlı çıkarma, paylaştırma, bölümleme). 
3.A.5.2. Çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişkiyi açıklar. 
3.A.5.3. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 100 nesneyi; birerli, ikişerli, üçerli, dörderli, beşerli ve onarlı 

gruplandırarak grup sayısını belirtir. 
3.A.5.4. En çok 100 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını 

belirtir. 
3.A.5.5. İki basamaklı sayıları bir basamaklı sayılara (kalansız) böler. 
3.A.5.6. 10’nun katı olan iki basamaklı bir sayıyı 10 ile kısa yoldan böler.  
3.A.5.7. Sonuçlandırılmış bir bölme işleminde hata analizi yapar. 
3.A.5.8. Bölme işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.  
3.A.5.9. Çarpma ve bölme işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
3.A.5.10. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer veya kurar.  
 
3.A.6. Kesirler 
3.A.6.1. Paydası rakam olan herhangi bir basit kesri modeller üzerinde gösterir.  
3.A.6.2. Paydası rakam olan model üzerinde gösterilen herhangi bir basit kesri sayılarla ifade eder.  
3.A.6.3. Modeller üzerinde gösterilen bir basit kesri okur ve yazar. 
3.A.6.4. Sayısal olarak verilen bir basit kesri okur. 
3.A.6.5. Okunuşu verilen bir basit kesri ifade eder. 
3.A.6.6. Eş parçalara ayrılmış bir bütünün her bir parçasının bir birim kesir olduğunu belirtir. 
3.A.6.7. Bir basit kesrin kaç birim kesirden oluştuğunu ifade eder. 
3.A.6.8. Paydaları rakam ve birbirinin katı olan iki basit kesri modeller yardımıyla karşılaştırır.  
3.A.6.9. Bir çokluğun birim kesir kadarını modeller yardımıyla bulur. 
 
3.B. GEOMETRİ 
 
3.B.1. Açı  
3.B.1.1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir. 
3.B.1.2. Açıyı modelleri ile çizer. 
3.B.1.3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer. 
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3.B.1.4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 
 
3.B.2. Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember 
3.B.2.1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer. 
3.B.2.2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer. 
3.B.2.3. Üçgenin, karenin ve dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açılarını gösterir. 
3.B.2.4. Tangram kullanarak yeni modeller oluşturur.  
3.B.2.5. Basit düzeyde Origami çalışmaları yapar.  
 
3.B.3. Simetri 
3.B.3.1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler. 
3.B.3.2. Simetrik şekiller oluşturur. 
 
3.B.4. Şekil Örüntüleri ve Süslemeler 
3.B.4.1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. 
3.B.4.2. Tamamlanmış bir sekil örüntüsündeki genel kuralı bulur.  
3.B.4.3. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 
3.B.4.4. Tamamlanmış bir süslemedeki kuralı bulur.  
3.B.4.5. Tamamlanmış bir süslemede kuralı bozan parçayı bulur. 
3.B.4.6. Verilen bir grup geometrik şekillerle kendi kuralını kullanarak süsleme yapar. 
 
3.C. ÖLÇME  
3.C.1. Uzunlukları Ölçme 
3.C.1.1. Metre ve santimetre arasındaki ilişkiyi açıklar. 
3.C.1.2. Metre ve santimetre arasında ondalık gösterim yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar. 
3.C.1.3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder. 
3.C.1.4. Verilen bir nesnenin uzunluğunu, tahmini ile karşılaştırır. 
3.C.1.5. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer. 
3.C.1.6. Ölçüsü verilen bir uzunluğu cetvelle çizer. 
3.C.1.7. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar. 
 
3.C.2. Çevre  
3.C.2.1. Çevrenin anlamını ifade eder.  
3.C.2.2. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar. 
3.C.2.3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer veya kurar. 
 
3.C.3.Alan 
3.C.3.1. Düzlemsel şekillerin alanlarını kareli formdan yararlanarak birim kareler biçiminde ifade eder. 
3.C.3.2. Birim karelere ayrılmış kare veya dikdörtgenin kaç birim kareden oluştuğunu çarpmadan yararlanarak ifade 

eder.  
 
3.C.4. Paralarımız 
3.C.4.1. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.  
 
3.C.5. Zamanı Ölçme 
3.C.5.1. Saati okur. 
3.C.5.2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder. 
3.C.5.3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar. 
 
3.C.6. Ağırlık Ölçme 
3.C.6.1. Kilogram ve gramın kullanıldığı durumları belirtir. 
3.C.6.2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer veya kurar. 
 
3.C.7. Sıvıları Ölçme  
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3.C.7.1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak tahminler yapar. 
3.C.7.2. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak tahminini, ölçümüyle karşılaştırır.  
3.C.7.3. Günlük yaşamda standart sıvı ölçü birimlerinin nerelerde kullanıldığını ifade eder.  
3.C.7.4. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar. 
 
3.D. Veri  
3.D.1. Problemle İlgili Veri Toplama ve Sütun Grafiği 
3.D.1.1. Verilen bir problemle ilgili veri toplar. 
3.D.1.2. Bir problemle ilgili sütun grafiğini oluşturur. 
3.D.1.3. Bir problemle ilgili sütun grafiklerini yorumlar. 

 

3. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

 

ÖĞRENME 
ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  
EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 
ÇEYREK  
ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-
HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 

 
3.A.1.1 - 3.A.1.18 
3.A.2.1 - 3.A.2.11 
3.A.3.1 - 3.A.3.15 

 

3.A.4.1 - 3.A.4.7 
 

3.A.4.7 - 3.A.4.11 
3.A.5.1 - 3.A.5.10 

 
 

3.A.6.1 - 3.A.6.9 

 
 

GEOMETRİ ve ÖLÇME 
 
 

3.B.4.1 - 3.B.4.6 
3.C.4.1 

3.B.1.1 - 3.B.1.4 
3.B.2.1 - 3.B.2.5 
3.B.3.1 - 3.B.3.2 
3.C.5.1 - 3.C.5.3 

3.C.1.1 - 3.C.1.7 
3.C.2.1 - 3.C.2.3 

3.C.3.1 - 3.C.3.2 
3.C.6.1 - 2.C.6.2 
3.C.7.1 - 3.C.7.4 

 

 
 

VERİ 
 
 

   3.D.1.1 - 3.D.1.3 
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3. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE 
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ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
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BÖLÜM 1: ÜÇ BASAMAKLI SAYILARI OKUYALIM VE YAZALIM 

3.A.1.1. Üç basamaklı sayıları okur ve yazar.   KSY Duyarlı 
VatandaĢlık 3.A.1.2. 1000 içerisinde seçilen bir sayı aralığı dikkate alınarak birer, onar, beĢer, 

ikiĢer, üçer ve dörder ileriye ve geriye doğru sayar. 

 
 KSY 

BÖLÜM 2: SAYILARDA GRUPLAMA YAPALIM 

3.A.1.3. 1000‟den küçük olan sayıları modeller yardımıyla yüzlük, onluk ve birlik 
gruplara ayırır. 

 
 KSY 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

3.A.1.4. 1000‟den küçük olan sayıların yüzlük, onluk ve birlik gruplarına karĢılık 

gelen sayıyı yazar ve okur. 

 
 KSY 

BÖLÜM 3: BASAMAK ĠSĠMLERĠ ve BASAMAK VE SAYI DEĞERLERĠ 

3.A.1.5. Üç basamaklı sayıların basamaklarını adlandırır.  Basamak KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 3.A.1.6. Üç basamaklı sayıların basamaklarındaki rakamların basamak ve sayı 

değerlerini belirtir. 

 Basamak ve sayı 

değerleri 
KSY 

BÖLÜM 4: TEK ve ÇĠFT SAYILAR 

3.A.1.7. 1000‟den küçük sayılarda tek ve çift sayıları belirtir.  Tek ve çift sayılar KSY Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
3.A.1.8. Tek ve çift sayıların günlük yaĢamdaki kullanım alanlarını belirtir.   

 
KSY 

EYT 

BÖLÜM 5: SAYI ÖRÜNTÜLERĠ 

3.A.1.9. Bir sayı örüntüsündeki iliĢkiyi belirler.   
Örüntü  

KSY 

EYT 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 3.A.1.10. Kuralı verilmiĢ bir örüntüde örüntüyü geniĢletir.   KSY 

BÖLÜM 6: SAYILARI KARġILAġTIRALIM 

3.A.1.11. 1000‟den küçük iki sayıyı karĢılaĢtırır.    Duyarlı 

VatandaĢlık 3.A.1.12. 1000‟den küçük en çok beĢ sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten 

büyüğe doğru sembol (<, >, =) kullanarak sıralar. 

 
<, >, = KSY 

BÖLÜM 7: RĠTMĠK SAYALIM 

3.A.1.13. 100 içinde altıĢar, yediĢer, sekizer ve dokuzar ileriye ve geriye doğru 

sayar. 

 
 KSY 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

BÖLÜM 8: EN YAKIN ONLUĞA YUVARLAMA 

3.A.1.14. En çok üç basamaklı sayıları en yakın onluğa yuvarlar.  Yuvarlama KSY  

BÖLÜM 9: SIRA BĠLDĠREN SAYILAR ve ROMEN RAKAMLARI 

3.A.1.15. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.  
 

TK 

KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 3.A.1.16. 20‟ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar.  Romen rakamları KSY 

3.A.1.17. Romen rakamlarının günlük yaĢamdaki kullanım alanlarını belirtir.   
 

KSY 

EYT 
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ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

BÖLÜM 10: SAYI PROBLEMLERĠ 

3.A.1.18. Sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar.   PÇ  

BÖLÜM 11: TOPLAMA YAPALIM 

3.A.2.1. Toplamanın elemanlarını (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.  
Toplam, toplanan 

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

3.A.2.2. Toplamı en çok üç basamaklı olan en çok beĢ sayı ile eldesiz ve eldeli 
toplama iĢlemini yapar. 

 Eldesiz ve eldeli 
toplama 

KSY 

3.A.2.3. Yan yana verilen bir toplama iĢlemini alt alta koyarak toplar.   KSY 

3.A.2.4. Ġki sayının (eldesiz veya eldeli) toplandığı iĢlemde verilmeyen toplananı 

bulur. 

 
 KSY 

3.A.2.5. Sonucu verilen (eldesiz veya eldeli) toplama iĢleminde verilmeyen 

rakamları bulur. 

 
 KSY 

3.A.2.6. Toplamı 1000‟i geçmeyen, 10 veya 10‟un katı olan sayıların toplamını 

zihinden bulur. 

 
Zihinden toplama KSY 

3.A.2.7. Toplamı 100‟ü geçmeyen iki sayıyı zihinden toplar.  Zihinden toplama KSY 

3.A.2.8. Toplamı 1000‟den az olan iki sayının toplamını yuvarlayarak tahmin eder.  Yuvarlama KSY 

3.A.2.9. Toplamı 1000‟den az olan iki sayının toplamının sonucunu tahminiyle 

karĢılaĢtırır. 

 
 KSY 

3.A.2.10. SonuçlandırılmıĢ bir toplama iĢleminde hata analizi yapar.   
 

KSY 

EYT 

3.A.2.11. Toplama iĢlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

BÖLÜM 12: ÇIKARMA YAPALIM 

3.A.3.1. Çıkarmanın elemanlarını (Eksilen, çıkan ve farkı) model üzerinde gösterir.  
Eksilen, çıkan ve fark 

KSY 

EYT 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

3.A.3.2. Onluk bozmanın anlamını modeller üzerinde açıklar.  
Onluk bozma 

KSY 

EYT 

3.A.3.3. 1000‟den küçük iki sayının farkını bulur.   KSY 

3.A.3.4. Yan yana verilen bir çıkarma iĢlemini alt alta koyarak çıkarır.   KSY 

3.A.3.5. Ġki sayının çıkarıldığı iĢlemde çıkanı bulur.    KSY 

3.A.3.6. Ġki sayının çıkarıldığı iĢlemde eksileni bulur.   KSY 

3.A.3.7. Toplama ile çıkarma arasındaki iliĢkiden yararlanarak eksileni bulur.    KSY 

3.A.3.8. Sonucu verilen onluk bozmayı gerektirmeyen bir çıkarma iĢleminde 

verilmeyen rakamları bulur. 

 
 KSY 

3.A.3.9. Onluk bozmayı gerektirmeyen, 1000‟den küçük ve 10‟un katı olan iki 
sayının farkını zihinden bulur. 

 
Zihinden çıkarma  KSY 

3.A.3.10. Ġki basamaklı sayılarla zihinden çıkarma iĢlemini yapar.  Zihinden çıkarma KSY 

3.A.3.11. 1000‟e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma iĢleminin sonucunu 

yuvarlayarak tahmin eder. 

 
Yuvarlama KSY 

3.A.3.12. 1000‟e kadar olan sayılarla yapılan çıkarma iĢleminin sonucunu 

tahminiyle karĢılaĢtırır. 

 
 KSY 
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ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

3.A.3.13. SonuçlandırılmıĢ bir çıkarma iĢleminde hata analizi yapar.  
 

KSY 

EYT 

 

3.A.3.14. Çıkarma iĢlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

3.A.3.15. Toplama ve çıkarma iĢlemini birlikte gerektiren problemleri çözer veya 

kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 13: ġEKĠL ÖRÜNTÜLERĠ ve SÜSLEMELER 

3.B.4.1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.  Örüntü  KSY Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
3.B.4.2. TamamlanmıĢ bir Ģekil örüntüsündeki genel kuralı bulur.   

 
KSY 

EYT 

3.B.4.3. Bir örüntüdeki iliĢkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı iliĢkiye sahip 
yeni örüntüler oluĢturur. 

 
 

KSY 
EYT 

3.B.4.4. TamamlanmıĢ bir süslemedeki kuralı bulur.   
Süsleme 

KSY 

EYT 

3.B.4.5. TamamlanmıĢ bir süslemede kuralı bozan parçayı bulur.  
 

KSY 
EYT 

3.B.4.6. Verilen bir grup geometrik Ģekillerle kendi kuralını kullanarak süsleme 

yapar. 

 
 KSY 

BÖÜM 14: ALIġ-VERĠġ YAPALIM 

3.C.4.1. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ  

 

ÜNĠTE 

2 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
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BÖLÜM 1: ÇARPMA ĠġLEMĠNĠN ELEMANLARI VE ÇARPIM TABLOSU UYGULAMALARI 

3.A.4.1. Ġki sayıyı çarpmanın anlamını modellerle ifade eder.  
Çarpma 

KSY 
EYT 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

3.A.4.2. Verilen sınırlar içerisinde çarpım tablosunu oluĢturur.  Çarpım tablosu  KSY 

3.A.4.3. 12‟ye kadar çarpım tablosunu kullanır.   KSY 

3.A.4.4. Çarpma iĢleminde “1” ve “0”ın etkisini kullanır.   KSY 

3.A.4.5. Çarpma iĢleminde eldenin ne anlama geldiğini açıklar.  Elde KSY 

3.A.4.6. Ġki basamaklı bir sayı ile bir rakamın çarpma iĢlemini yapar.   KSY 

3.A.4.7. Çarpımı 1000‟i geçmeyen bir çarpanı 10 veya 100 olan çarpma iĢlemini 

zihinden yapar. 

 
Zihinden çarpma KSY 

BÖLÜM 2: AÇI 

3.B.1.1. Açıya, çevresindeki modellerden örnekler verir.  Açı KSY Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

3.B.1.2. Açıyı modelleri ile çizer.   KSY 

3.B.1.3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.  Dik açı KSY 

3.B.1.4. Açıları dar açı, dik açı, geniĢ açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.  Dar açı, dik açı, geniĢ 

açı ve doğru açı 
KSY 
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ÜNĠTE 

2 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

BÖLÜM 3: ÜÇGEN, KARE, DĠKDÖRTGEN ve ÇEMBER 

3.B.2.1. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi modellerini kullanarak çizer.  Üçgen, kare, 
dikdörtgen ve çember 

KSY 
Trafik ve 
Güvenlik  

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

3.B.2.2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.  Cetvel ve gönye KSY 

3.B.2.3. Üçgenin, karenin ve dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açılarını gösterir.  
Açı KSY 

BÖLÜM 4: TANGRAM ve ORĠGAMĠ ÇALIġMALARI 

3.B.2.4. Tangram kullanarak yeni modeller oluĢturur.  
Tangram 

KSY 

EYT 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 3.B.2.5. Basit düzeyde Origami çalıĢmaları yapar.   
Origami 

KSY 
EYT 

BÖLÜM 5: SĠMETRĠ 

3.B.3.1. Düzlemsel Ģekillerde, doğruya göre simetriyi belirler.  Düzlem, doğru, 

simetri 
KSY 

 

3.B.3.2. Simetrik Ģekiller oluĢturur.  Simetri KSY  

BÖLÜM 6: ZAMANI ÖLÇME 

3.C.5.1. Saati okur.   KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 3.C.5.2. Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.   KSY 

3.C.5.3. Zaman ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar.   PÇ 
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BÖLÜM 1: ÇARPMA UYGULAMALARI 

3.A.4.8. En çok iki basamaklı bir çift sayının 5 ile kısa yoldan 
çarpımını yapar.  

 
Çarpma KSY 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

3.A.4.9. Çarpımı 100‟ü geçmeyen bir çarpma iĢleminde verilmeyen 

çarpanı bulur. 

 
 KSY 

3.A.4.10. SonuçlandırılmıĢ bir çarpma iĢleminde hata analizi yapar.  

 

KSY 

EYT 

BD 

3.A.4.11. Biri çarpma iĢlemi olmak üzere en çok iki iĢlem gerektiren 

problemleri çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 2: BÖLME UYGULAMALARI 

3.A.5.1. Bölmenin anlamını modeller ile ifade eder. Tekrarlı çıkarma, paylaĢtırma, 

bölümleme calismalari yapilir.  
Çarpma 

KSY 

EYT 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
3.A.5.2. Çarpma ve bölme iĢlemi arasındaki iliĢkiyi açıklar.  

 
KSY 

EYT 

3.A.5.3. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 100 nesneyi; 

birerli, ikiĢerli, üçerli, dörderli, beĢerli ve onarlı gruplandırarak grup 

 
 KSY 
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ÜNĠTE 

3 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

sayısını belirtir. 

3.A.5.4. En çok 100 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eĢit 
olarak paylaĢtırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 

 
 KSY 

3.A.5.5. Ġki basamaklı sayıları bir basamaklı sayılara (kalansız) böler.  Kalansız bölme  KSY 

3.A.5.6. 10‟nun katı olan iki basamaklı bir sayıyı 10 ile kısa yoldan 

böler.  

 
 KSY 

3.A.5.7. SonuçlandırılmıĢ bir bölme iĢleminde hata analizi yapar.  

 

KSY 

EYT 

BD 

3.A.5.8. Bölme iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.    PÇ 

3.A.5.9. Çarpma ve bölme iĢlemi gerektiren problemleri çözer veya 

kurar. 

 
 PÇ 

3.A.5.10. Biri bölme olacak Ģekilde iki iĢlem gerektiren problemleri 

çözer veya kurar.  

 
 PÇ 

BÖLÜM 3: UZUNLUKLARI ÖLÇME 

3.C.1.1. Metre ve santimetre arasındaki iliĢkiyi açıklar.  Metre ve santimetre KSY Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

3.C.1.2. Metre ve santimetre arasında ondalık gösterim yazımını 

gerektirmeyen dönüĢümler yapar. 

 
 KSY 

3.C.1.3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder.  
 

KSY 

EYT 

3.C.1.4. Verilen bir nesnenin uzunluğunu, tahmini ile karĢılaĢtırır.  
 

KSY 

EYT 

3.C.1.5. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluğu ölçer.  Cetvel KSY 

3.C.1.6. Ölçüsü verilen bir uzunluğu cetvelle çizer.   KSY 

3.C.1.7. Metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemleri 

çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 4: ÇEVRE 

3.C.2.1. Çevrenin anlamını ifade eder.   
Çevre 

TK 

KSY 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

3.C.2.2. Düzlemsel Ģekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.   KSY 

3.C.2.3. Düzlemsel Ģekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri 

çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

 

 

 

 



 

 

 

48 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

 

ÜNĠTE 

4 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

K
E

S
ĠR

L
E

R
, 
G

E
O

M
E

T
R

Ġ 
4

 ,
 Ö

L
Ç

M
E

 v
e 

V
E

R
Ġ 

BÖLÜM 1: BASĠT KESĠRLER ve BĠRĠM KESĠR 

3.A.6.1. Paydası rakam olan herhangi bir basit kesri modeller 

üzerinde gösterir.  

 
Payda, basit kesir KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 3.A.6.2. Paydası rakam olan model üzerinde gösterilen herhangi bir 

basit kesri sayılarla ifade eder. 

 
Payda, basit kesir KSY 

3.A.6.3. Modeller üzerinde gösterilen bir basit kesri okur ve yazar.  Basit kesir KSY 

3.A.6.4. Sayısal olarak verilen bir basit kesri okur.   KSY 

3.A.6.5. OkunuĢu verilen bir basit kesri ifade eder.   KSY 

3.A.6.6. EĢ parçalara ayrılmıĢ bir bütünün her bir parçasının bir 

birim kesir olduğunu belirtir. 

 
Birim kesir KSY 

3.A.6.7. Bir basit kesrin kaç birim kesirden oluĢtuğunu ifade eder.  Basit kesir, birim 
kesir 

KSY 

3.A.6.8. Paydaları rakam ve birbirinin katı olan iki basit kesri 

modeller yardımıyla karĢılaĢtırır. 

 
 KSY 

3.A.6.9. Bir çokluğun birim kesir kadarını modeller yardımıyla 
bulur. 

 
 KSY 

BÖLÜM 2: ALAN 

3.C.3.1. Düzlemsel Ģekillerin alanlarını kareli formdan yararlanarak 

birim kareler biçiminde ifade eder. 

Alan tanımı verilmez 
Alan KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık  

 
3.C.3.2. Birim karelere ayrılmıĢ kare veya dikdörtgenin kaç birim 

kareden oluĢtuğunu çarpmadan yararlanarak ifade eder.  

Alan formulu verilmez, çarpma 

yardımıyla sezdirilir. 
Alan 

KSY 

EYT 

BÖLÜM 3: HAYDĠ TARTALIM 

3.C.6.1. Kilogram ve gramın kullanıldığı durumları belirtir.  Kilogram ve gram KSY Ekonomik Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
3.C.6.2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer veya kurar.  

Kilogram ve gram PÇ 

BÖLÜM 4: SIVILARI ÖLÇELĠM 

3.C.7.1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak 

tahminler yapar. 

 
Sıvı ölçme KSY 

Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 3.C.7.2. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak 

tahminini, ölçümüyle karĢılaĢtırır.  

 
 

KSY 

EYT 

3.C.7.3. Günlük yaĢamda standart sıvı ölçü birimlerinin nerelerde 
kullanıldığını ifade eder. 

 
 KSY 

3.C.7.4. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı 

problemleri çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 5: VERĠ TOPLAYALIM 

3.D.1.1. Verilen bir problemle ilgili veri toplar.  Veri BD Ekonomik Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
3.D.1.2. Bir problemle ilgili sütun grafiğini oluĢturur.  Sütun grafiği BD 

3.D.1.3. Bir problemle ilgili sütun grafiklerini yorumlar.  Sütun grafiği BD 
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3. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Üçüncü sınıf düzeyindeki öğrenciler Sayılar ve İşlemler alt öğrenme alanında üç basamaklı 

sayıları okurlar ve bu sayılarla çeşitli işlemler yaparlar. Bu düzeydeki öğrenciler sayıların basamak 

ve sayı değerlerini belirlerler. Verilen bir sayı örüntüsündeki ilişkiyi belirlerler, 1000’den küçük 

sayılarda semboller kullanılarak bu sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkilerini belirtirler. 

Bu düzeydeki öğrenciler toplamı en çok üç basamaklı olan sayıları eldeli veya eldesiz toplarlar. 

Ayrıca toplamı 100’u geçmeyen sayıları zihinden toplayabilirler. Bu seviyede öğrenciler 1000’den 

iki sayının farkını bulurlar. Yine çıkarma işleminde onluk bozmanın anlamını modeller yolu ile 

ifade ederler. İlk iki yıl yan yana yaptıkları çıkarma işlemini alt alta koyarak yaparlar. 3. sınıf 

düzeyinde öğrenciler çarpma işlemi yaparken 12’ye kadar çarpım tablosunu kullanırlar. Bu 

seviyedeki öğrenciler iki basamaklı bir sayı ile bir rakamı eldeli olarak çarparlar. Yine bu 

düzeydeki öğrenciler iki basamaklı sayıları tek basamaklı bir sayıya kalansız olarak bölebilirler. Bu 

öğrenciler kesir kavramını modellerle açıklarlar. Ayrıca paydaları rakam ve birbirinin katı olan iki 

basit kesri modeller yardımıyla karşılaştırırlar. Geometri alt öğrenme alanında öğrenciler açı 

kavramını modeller ve günlük yaşamdan örneklerle açıklarken üçgen, kare ve dikdörtgenin 

açılarını gösterirler. Yine bu düzeyde doğruya göre düzlemsel şekillerin simetrisini bulan 

öğrenciler verilen süslemelerdeki kuralı bulurlar. Ölçme alt öğrenme alanına yönelik öğrenciler 

düzlemsel şekillerde özellikle kareli kâğıtlar yardımıyla çevre ve alan hesaplamalarını yaparlar. 

Veri alt öğrenme alanında ise öğrenciler topladıkları veri ile ilgili sütun grafikleri çizerler, verilen 

sütun grafiklerini yorumlarlar.  

4. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  
 

4.A.  SAYILARLA ve İŞLEMLER  
    4.A.1.  Doğal  Say ı lar  
    4.A.2.  Doğal  Say ı lar la  Toplama  İ ş lemi  
    4.A.3.  Doğal  Say ı lar la  Ç ıkarma İ ş lemi  
    4.A.4.  Doğal  Say ı lar la  Çarpma  İ ş lemi  
    4.A.5.  Doğal  Say ı lar la  B ölme İ ş lemi  
    4.A.6.  Kes ir ler  
    4.A.7.  Ondal ık  Gösterim  

4.B.  GEOMETRİ  
4.B.1.  Açı  
4.B.2.  Üçgen, Kare ve  Dikd örtgen  
4.B.3.  C is imler  
4.B.4.  S imetri  
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4.B.5.  Örüntü ve Süs leme ler  

4.C.ÖLÇME  
4.C.1.  Uzunluk  Ölçme  
4.C.2 Çevre  
4.C .3.  A lan  
4.C.4.  Paralarımız  
4.C.5.  Zamanı Öl çme  
4.C.6.  Ağ ır l ık  Ölçme  
4.C.7.  S ıv ı lar ı  Ölçme  

 

4.D.  VERİ  

4. SINIF KAZANIMLARI 

4 .A.  SAYILA RLA ve  İŞLEMLER  
 
    4 .A.1 .  Do ğal  S ayı lar  

4.A.1.1  Rakamlar, doğal sayılar, sayma sayılarını tanır. 
4.A.1.2 En çok altı basamaklı bir doğal sayıyı çözümler. 
4.A.1.3 En çok altı basamaklı bir doğal sayıyı en yakın 10'luk  veya 100'lüğe yuvarlar. 
4.A.1.4 Doğal sayıları karşılaştırır. 
4.A.1.5 Doğal sayıları sıralar. 
4.A.1.6 Ardışık tek ve çift doğal sayıların özelliklerini ifade eder. 
4.A.1.7 Doğal sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar. 

 
    4 .A.2 .  Do ğal  S ayı lar l a  Topl am a İ ş le m i  
    4 .A.2 .1 .En çok altı basamaklı doğal sayıları akıcı bir biçimde toplar. (eldeli - eldesiz) 
    4 .A .2 .2 .  En çok altı basamaklı doğal sayılarla toplama işleminde  verilmeyen toplananı bulur.  
    4 .A.2 .3 .  En çok altı basamaklı doğal sayılarla sonucu verilen bir toplama işleminde  (eldeli - eldesiz) verilmeyen   

 rakamları bulur.  
    4 .A.2 .4 .  En çok altı basamaklı doğal sayılarla toplama işleminde hata analizi yapar.  
    4 .A.2 .5 .  Toplama işleminde değişme özelliğini kullanır. 
    4 .A.2 .6 .  Toplama işleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur. 
    4 .A.2 .7 .  Toplama işlemi gerektiren çok adımlı problem çözer veya kurar. 

 
    4 .A.3 .  Do ğal  S ayı lar l a  Ç ık arm a İ ş le m i  
      4.A.3.1. Çıkarma işleminin temel elemanlarını fark eder. (eksilen, çıkan, fark) 
      4.A.3.2. En çok altı basamaklı doğal sayılarla onluk bozmadan yararlanarak çıkarma işlemi yapar. 
      4.A.3.3. En çok altı basamaklı sayılarla çıkarma işleminde çıkanı bulur. 
      4.A.3.4. En çok altı basamaklı sayılarla çıkarma işleminde eksileni bulur. 
      4.A.3.5. En çok altı basamaklı doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulur.  
      4.A.3.6. En çok altı basamaklı doğal sayılarla çıkarma işleminde hata analizi yapar.  
      4.A.3.7. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkana aynı değeri eklemenin sonucu değiştirmediğini ifade eder. 
      4.A.3.8. Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkandan aynı değeri eksiltmenin sonucu değiştirmediğini ifade eder. 
      4.A.3.9. Çıkarma işleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur. 
      4.A.3.10. Toplama ve çıkarma ile ilgili problem çözer veya kurar. 
 
    4 .A.4 .  Do ğal  S ayı lar l a  Ç arpm a İ ş le m i  
      4.A.4.1. Çarpma işleminin temel elemanlarını fark eder. (çarpan, çarpım) 
      4.A.4.2. Küçük sayılardan oluşan bir çarpma işlemini modellerle ifade eder. 
      4.A.4.3. En çok üç basamaklı iki doğal sayıyı akıcı bir biçimde çarpar. 
      4.A.4.4. Doğal sayılarda 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarar. 
      4.A.4.5. Bir çarpma işleminde yuvarlamadan yararlanarak sonucu tahmin eder. 
      4.A.4.6. Çarpanlardan birinin birler basamağının sıfır olması avantajını çarpma işleminde kullanır. (AB x C0 formatı) 
      4.A.4.7. İkinci çarpanın onlar basamağında sıfır olması avantajını çarpma işleminde kullanır. (ABC x d0e formatı) 
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      4.A.4.8. Çarpanların her ikisinin de birler, onlar veya yüzler basamaklarında sıfır olması avantajını çarpma işleminde kullanır. 
      4.A.4.9. 5 veya 25 ile kolay çarpma yöntemlerini uygun olduğu çarpma işlemlerini yapar. 
      4.A.4.10. Sonuçlandırılmış bir çarpma işleminde eksik rakamları bulur. 
      4.A.4.11. Sonuçlandırılmış bir çarpma işleminde hata analizi yapar. 
      4.A.4.12. Çarpma işlemi gerektiren basit kat problemlerini çözer veya kurar. 
      4.A.4.13. Biri çarpma olan en çok iki işlemli problemleri çözer veya kurar. 

 
    4 .A.5 .  Do ğal  S ayı lar l a  Bölm e  İ ş le m i  
      4.A.5.1. Bölme işleminin temel elemanlarını fark eder. (bölünen, bölüm, bölen, kalan) 
      4.A.5.2. En çok üç basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 
      4.A.5.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları iki basamaklı doğal sayılara böler. 
      4.A.5.4. Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını tahmin eder. 
      4.A.5.5. Bir bölme işleminde bölen ile kalan arasında ilişki kurar. 
      4.A.5.6. Çarpma ile bölme arasında ilişki kurar. 
      4.A.5.7. Doğal sayıları 10 veya 10’un katları ile kısa yoldan böler. 
      4.A.5.8. Bir bölme işlemini çarpma ve toplama işlemlerinden yararlanarak bölüm, bölen ve kalan cinsinden ifade eder. 
      4.A.5.9. Yuvarlamadan yararlanarak bölme sonucunu tahmin eder. 
      4.A.5.10. Sonuçlandırılmış bir bölme işleminde hata analizi yapar. 
      4.A.5.11. Bölme işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
      4.A.5.12. Biri bölme olan en çok iki işlemli problemleri çözer veya kurar. 

 
    4 .A.6 .  K e s i r le r  

5.A.6.1 Kesirleri farklı modeller kullanarak ifade eder. 
5.A.6.2 Kesirleri okur. 
5.A.6.3 Okunuşu verilen bir kesri sayısal olarak ifade eder. 
5.A.6.4 Kesir çeşitlerini ayırt eder. 
5.A.6.5 Kesirleri sınıflandırır. 
5.A.6.6 Verilen bir kesre denk olan kesri ifade eder. 
5.A.6.7 Verilen bir kesri genişletir. 
5.A.6.8 Verilen bir kesri sadeleştirir. 
5.A.6.9 Tamsayılı bir kesri bileşik kesir biçiminde yazar. 
5.A.6.10 Bileşik bir kesri tamsayılı kesir biçiminde yazar. 
5.A.6.11 En çok üç kesri karşılaştırır. 
5.A.6.12 En çok üç kesri sıralar. 
5.A.6.13 Paydaları eşit iki basit kesri toplar. 
5.A.6.14 Paydaları eşit iki basit kesri çıkarır. 
5.A.6.15 Birim kesirden yararlanarak modeller yardımıyla bir bütünün istenilen kesir kadarını bulur. 
5.A.6.16 Kesirlerle ilgili problemler çözer veya kurar. 

 
    4 .A.7 .  On dal ık  G öst e r im   

4.A.7.1.   Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterim olduğunu 
belirtir.    

4.A.7.2.   Ondalık gösterimleri nokta kullanarak yazar.  
4.A.7.3.   Ondalık gösterimlerin  tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.  
4. A.7.4.   İki ondalık gösterimi karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 

 
  4 .B.  G EOMET Rİ  

 
 4.B.1. Açı 

4.B.1.1.       Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 
4.B.1.2.       Açıyı isimlendirir  ve sembolle gösterir.  
4.B.1.3.       Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar.  
4.B.1.4.       Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek açıları; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.  
4.B.1.5.       Ölçüsü verilen bir açıyı iletki yardimiyla çizer.  
4.B.1.6.       Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.  

 
4.B.2. Üçgen, Kare ve Dikdörtgen 

4.B.2.1.      Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir. 
4.B.2.2.      Kareli form kullanarak üçgen, kare ve dikdörtgen çizer. 
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4.B.2.3.      Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir.  
4.B.2.4.      Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 
4.B.2.5.      Kare ve dikdörtgenin köşegenini belirler.  
4.B.2.6.      Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 
4.B.2.7.      Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.  
4.B.2.8.      Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 
4.B.2.9.      Ücgenin eksik birakilmis bir açısını bulur.  
4.B.2.10.    Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.  

 
4.B.3. Cisimler 

4.B.3.1.  Kareli form veya izometrik kağıt kullanarak dikdörtgenler prizması çizer. 
4.B.3.2.  Dikdörtgenler prizması biçimindeki  modellerin açınımını kareli formlardan yararlanarak çizer. 
4.B.3.3.  Eş küplerden oluşan modellerdeki küp sayısını belirler. 

 
4.B.4. Simetri 

4.B.4.1.  Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.  
4.B.4.2.  Kareli formda çizili bir şeklin verilen bir simetri doğrusuna göre simetriğini belirler.  
 

4.B.5. Örüntü ve Süslemeler 
4.B.5.1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri  kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 

 döşeyerek süsleme yapar. 
4 .C .ÖLÇ ME  

4 .C .1 .  Uzunluk  Ölç m e  
5.C.1.1 Uzunluk ölçme birimlerinden mm, cm, m ve km'nin kullanım alanlarını belirtir. 
5.C.1.2 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 
5.C.1.3 Verilen bir uzunlugu farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.  
5.C.1.4 Bir  uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 
5 .C .1 .5  Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar. 

 
4 .C .2  Ç e vre 

4.C.2.1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.  
4.C.2.2. Kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları belirler.  
4.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.  
4.C.2.4. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.  
4.C.2.5. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
4 .C .3 .  A lan  

5.C.3.1 Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir şeklin alanını tahmin eder. 
5.C.3.2 Düzlemsel bir şeklin alanını birim kareye göre bulur. 
5.C.3.3 Kare ve dikdörtgenin alanını birim kare kullanarak hesaplar. 

 
4 .C .4 .  Para lar ım ız  

4.C.4.1. Paralarla ondalık gösterimi ilişkilendirir.  
4.C.4.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.  

 
4 .C .5 .  Z am anı  Ölç m e  

4.C.5.1.  Verilen bir saati hem dijital hem de analog saat kullanarak okur ve yazar.  
4.C.5.2.  Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.  
4.C.5.3.  Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 
4.C.5.3.  Yıl-ay-hafta-gün-saat arasındaki ilişkileri açıklar.  
4.C.5.5.  Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar.  

 
4 .C .6 .  Ağı r l ık  Ölç m e   

4.C.6.1.  Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.   
4.C.6.2.  Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. 
4.C.6.3.  Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
4 .C .7 .  S ıv ı lar ı  Ölç m e  

4.C.7.1.  Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.  
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4.C.7.2.  Ondalık gösterimine ihtiyaç olmayacak biçimde litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 
4.C.7.3.  Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.  
4.C.7.4.  Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
4 .D.  V ERİ  

4.D.1.  Sütun grafiği oluşturur. 
 4.D.2.  Sütün grafiğini yorumlar. 

4. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

 

ÖĞRENME 
ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  
EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 
ÇEYREK  
ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-
HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 

 
4.A.1.1 - 4.A.2.7 

4.A.3.1 - 4.A.3.10 
 

 
4.A.4.1 - 4.A.4.13 
4.A.5.1 - 4.A.5.12 

 

 
4.A.6.1 - 4.A.6.16 
4.A.7.1 - 4.A.7.4 

 
 

GEOMETRİ ve ÖLÇME 
 
 

4.B.1.1 - 4.B.1.6 
4.B.4.1 - 4.B.4.2 

4.B.5.1 
4.C.4.1 - 4.C.4.2 

4.C.5.1. - 4.C.5.5 
4.B.2.1 - 4.B.2.10 

4.B.3.1 - 4.B.3.3 
4.C.1.1 - 4.C.1.5 
4.C.2.1 - 4.C.2.5 
4.C.3.1 - 4.C.3.3 

4.C.6.1 - 4.C.6.3 
4.C.7.1 - 4.C.7.4 

 
 

VERİ 
 
 

   4.D.1 - 4.D.2 
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4.SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR TEMEL KAVRAMLAR BECERĠLER 
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BÖLÜM 1: DOĞAL SAYILARLA YENĠDEN  TANIġMA 

4.A.1.1  Rakamlar, doğal sayılar, sayma sayılarını 
tanır. 

 Rakamlar, doğal sayılar, 
sayma sayıları 

KSY 
Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.A.1.2 En çok altı basamaklı bir doğal sayıyı 

çözümler. 

 
 KSY 

4.A.1.3 En çok altı basamaklı bir doğal sayıyı en 
yakın 10'luk  veya 100'lüğe yuvarlar. 

 
 KSY 

4.A.1.4 Doğal sayıları karĢılaĢtırır.   KSY 

4.A.1.5 Doğal sayıları sıralar.   KSY 

4.A.1.6 ArdıĢık tek ve çift doğal sayıların özelliklerini 
ifade eder. 

 
 KSY 

4.A.1.7 Doğal sayılarla ilgili problemler çözer veya 

kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 2: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA 

4.A.2.1. En çok altı basamaklı doğal sayıları akıcı bir 

biçimde toplar.  

eldeli - eldesiz 
Toplama  KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.A.2.2. En çok altı basamaklı doğal sayılarla toplama 

iĢleminde  verilmeyen toplananı bulur.  

 
Toplanan  KSY 

4.A.2.3. En çok altı basamaklı doğal sayılarla sonucu 

verilen bir toplama iĢleminde  (eldeli - eldesiz) 

verilmeyen  rakamları bulur. 

 

 KSY 

4.A.2.4. En çok altı basamaklı doğal sayılarla toplama 
iĢleminde hata analizi yapar.  

 
 

KSY 
EYT 

4.A.2.5. Toplama iĢleminde değiĢme özelliğini kullanır.  DeğiĢme özelliği KSY 

4.A.2.6. Toplama iĢleminde yuvarlamadan yararlanarak 

tahminlerde bulunur. 

 
 KSY 

4.A.2.7. Toplama iĢlemi gerektiren çok adımlı problem 

çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 3: DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA 

4.A.3.1. Çıkarma iĢleminin temel elemanlarını fark 
eder. (eksilen, çıkan, fark) 

 
Eksilen, çıkan, fark KSY 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.A.3.2. En çok altı basamaklı doğal sayılarla onluk 

bozmadan yararlanarak çıkarma iĢlemi yapar. 

 
 KSY 

4.A.3.3. En çok altı basamaklı sayılarla çıkarma 
iĢleminde çıkanı bulur. 

 
Çıkan KSY 

4.A.3.4. En çok altı basamaklı sayılarla çıkarma  Eksilen KSY 
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iĢleminde eksileni bulur. 

4.A.3.5. En çok altı basamaklı doğal sayılarla yapılan 
çıkarma iĢleminde verilmeyen rakamları bulur.  

 
 KSY 

4.A.3.6. En çok altı basamaklı doğal sayılarla çıkarma 

iĢleminde hata analizi yapar.  

 
 

KSY 

EYT 

4.A.3.7. Bir çıkarma iĢleminde eksilen ve çıkana aynı 
değeri eklemenin sonucu değiĢtirmediğini ifade eder. 

 
 

KSY 
EYT 

4.A.3.8. Bir çıkarma iĢleminde eksilen ve çıkandan aynı 

değeri eksiltmenin sonucu değiĢtirmediğini ifade eder. 

 
 

KSY 

EYT 

4.A.3.9. Çıkarma iĢleminde yuvarlamadan yararlanarak 
tahminlerde bulunur. 

 
 

KSY 
EYT 

4.A.3.10. Toplama ve çıkarma ile ilgili problem çözer 

veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 4: AÇI 

 4.B.1.1.  Açının kenarlarını ve köĢesini belirtir.  Açı KSY Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

 4.B.1.2.  Açıyı isimlendirir  ve sembolle gösterir.    KSY 

 4.B.1.3.  Açıları, standart olmayan birimlerle ölçerek 

standart açı ölçme biriminin gerekliliğini açıklar. 

 
 KSY 

 4.B.1.4.  Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek 

açıları; dar, dik, geniĢ ve doğru açı olarak belirler.  

 
Dar, dik, geniĢ ve doğru açı KSY 

 4.B.1.5.  Ölçüsü verilen bir açıyı iletki yardimiyla çizer.   Iletki KSY 

 4.B.1.6.  Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini 
açıyı ölçerek kontrol eder.  

 
 

KSY 
EYT 

BÖLÜM 5: SĠMETRĠ 

 4.B.4.1.  Düzlemsel Ģekillerdeki simetri doğrularını 

belirler ve çizer.  

 
Simetri doğrusu KSY 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
 4.B.4.2.  Kareli formda çizili bir Ģeklin verilen bir 

simetri doğrusuna göre simetriğini belirler. 

 
Simetri KSY 

BÖLÜM 6: ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER 

 4.B.5.1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel 
bölgeleri  kullanarak ve boĢluk kalmayacak Ģekilde 

döĢeyerek süsleme yapar. 

 
Karesel, dikdörtgensel ve 

üçgensel bölge, süsleme 
KSY 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

BÖLÜM 7: PARALARIMIZ 

4.C.4.1. Paralarla ondalık gösterimi iliĢkilendirir.   

Ondalık gösterim 
KSY 

EYT 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

4.C.4.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.    PÇ  

BÖLÜM 8: DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA 
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4.A.4.1. Çarpma iĢleminin temel elemanlarını fark eder. 

(çarpan, çarpım) 

 
Çarpan, çarpım KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.A.4.2. Küçük sayılardan oluĢan bir çarpma iĢlemini 

modellerle ifade eder. 

 
 KSY 

4.A.4.3. En çok üç basamaklı iki doğal sayıyı akıcı bir 

biçimde çarpar. 

 
 KSY 

4.A.4.4. Doğal sayılarda 10, 100, 1000 ile kısa yoldan 

çarar. 

 
 KSY 

4.A.4.5. Bir çarpma iĢleminde yuvarlamadan 

yararlanarak sonucu tahmin eder. 

 
Yuvarlama KSY 

4.A.4.6. Çarpanlardan birinin birler basamağının sıfır 

olması avantajını çarpma iĢleminde kullanır.  

AB x C0 formatında AB sayısını C sayısı 

ile çarparak çıkan sonucun sağına bir 0 

ekler. 

 KSY 

4.A.4.7. Ġkinci çarpanın onlar basamağında sıfır olması 
avantajını çarpma iĢleminde kullanır.  

ABC x d0e formatı 
 KSY 

4.A.4.8. Çarpanların her ikisinin de birler, onlar veya 

yüzler basamaklarında sıfır olması avantajını çarpma 

iĢleminde kullanır. 

 

 KSY 

4.A.4.9. 5 veya 25 ile kolay çarpma yöntemlerini uygun 

olduğu çarpma iĢlemlerini yapar. 

 
 KSY 

4.A.4.10. SonuçlandırılmıĢ bir çarpma iĢleminde eksik 

rakamları bulur. 

 
Çarpma iĢlemi KSY 

4.A.4.11. SonuçlandırılmıĢ bir çarpma iĢleminde hata 

analizi yapar. 

 
Çarpma iĢlemi 

KSY 

EYT 

4.A.4.12. Çarpma iĢlemi gerektiren basit kat 

problemlerini çözer veya kurar. 

 
Çarpma iĢlemi PÇ 

4.A.4.13. Biri çarpma olan en çok iki iĢlemli 

problemleri çözer veya kurar. 

 
Çarpma iĢlemi PÇ 

BÖLÜM 9: DOĞAL SAYILARLA BÖLME 

4.A.5.1. Bölme iĢleminin temel elemanlarını fark eder. 
(bölünen, bölüm, bölen, kalan) 

 Bölünen, bölüm, bölen, 
kalan 

KSY 
Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.A.5.2. En çok üç basamaklı doğal sayıları bir 

basamaklı doğal sayılara böler. 

 
Bölme iĢlemi KSY 

4.A.5.3. En çok üç basamaklı doğal sayıları iki 
basamaklı doğal sayılara böler. 

 
Bölme iĢlemi KSY 

4.A.5.4. Bir bölme iĢleminde bölümün basamak sayısını 

tahmin eder. 

 
Bölme iĢlemi KSY 

4.A.5.5. Bir bölme iĢleminde bölen ile kalan arasında 
iliĢki kurar. 

 
Kalan KSY 

4.A.5.6. Çarpma ile bölme arasında iliĢki kurar.   KSY 

4.A.5.7. Doğal sayıları 10 veya 10‟un katları ile kısa  Bölme iĢlemi KSY 
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yoldan böler. 

4.A.5.8. Bir bölme iĢlemini çarpma ve toplama 
iĢlemlerinden yararlanarak bölüm, bölen ve kalan 

cinsinden ifade eder. 

 
Bölme iĢlemi KSY 

4.A.5.9. Yuvarlamadan yararlanarak bölme sonucunu 

tahmin eder. 

 
Yuvarlama 

KSY 

EYT 

4.A.5.10. SonuçlandırılmıĢ bir bölme iĢleminde hata 

analizi yapar. 

 

Bölme iĢlemi 

KSY 

EYT 

BD 

4.A.5.11. Bölme iĢlemi gerektiren problemleri çözer 
veya kurar. 

 
Bölme iĢlemi PÇ 

4.A.5.12. Biri bölme olan en çok iki iĢlemli problemleri 

çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 10: ZAMANI ÖLÇME 

4.C.5.1.  Verilen bir saati hem dijital hem de analog 

saat kullanarak okur ve yazar.  

 
Dijital ve analog saat 

TK 

KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.C.5.2.  Dakika ile saniye arasındaki iliĢkiyi açıklar.   Dakika, saniye KSY 

4.C.5.3.  Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki 
dönüĢümleri yapar. 

 
Saat, dakika, saniye KSY 

4.C.5.3.  Yıl-ay-hafta-gün-saat arasındaki iliĢkileri 

açıklar.  

 
Yıl-ay-hafta-gün-saat KSY 

4.C.5.5.  Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı 
problemleri çözer veya kurar.  

 
 PÇ 

BÖLÜM 11: ÜÇGEN, KARE ve DĠKDÖRTGEN 

 4.B.2.1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir.  Üçgen, kare ve dikdörtgen KSY Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

 4.B.2.2. Kareli form kullanarak üçgen, kare ve 
dikdörtgen çizer. 

 
 KSY 

 4.B.2.3. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını 

isimlendirir.  

 
 KSY 

 4.B.2.4. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini 
belirler. 

 
Kenar, açı KSY 

 4.B.2.5. Kare ve dikdörtgenin köĢegenini belirler.   KöĢegen KSY 

 4.B.2.6. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre 

sınıflandırır. 

 
Üçgen KSY 

 4.B.2.7. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.    KSY 

 4.B.2.8. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını 

belirler. 

 
Açı KSY 

4.B.2.9. Üçgenin eksik birakilmis bir açısını bulur.    KSY 

 4.B.2.10. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik 

üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.  

 
 KSY 
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BÖLÜM 12: CĠSĠMLER 

 4.B.3.1.  Kareli form veya izometrik kağıt kullanarak 
dikdörtgenler prizması çizer. 

 
Dikdörtgenler prizması KSY 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
 4.B.3.2.  Dikdörtgenler prizması biçimindeki  

modellerin açınımını kareli formlardan yararlanarak 

çizer. 

 

 KSY 

 4.B.3.3.  EĢ küplerden oluĢan modellerdeki küp sayısını 

belirler. 

 
Küp KSY 

BÖLÜM 13: UZUNLUK ÖLÇME 

4.C.1.6. Uzunluk ölçme birimlerinden mm, cm, m ve 
km'nin kullanım alanlarını belirtir. 

 
mm, cm, m ve km KSY 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.C.1.7. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve 

metre-kilometre arasındaki iliĢkileri açıklar. 

 
mm, cm, m ve km KSY 

4.C.1.8. Verilen bir uzunlugu farklı uzunluk ölçme 
birimleriyle ifade eder.  

 
 KSY 

4.C.1.9. Bir  uzunluğu en uygun uzunluk ölçme 

birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak 

kontrol eder. 

 

 
KSY 

EYT 

4.C.1.10. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı 

problemleri çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 14: ÇEVRE 

4.C.2.1. Düzlemsel Ģekillerin çevre uzunluklarını 
belirler.  

 
Çevre  KSY 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.C.2.2. Kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları 

belirler.  

 
 KSY 

4.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları ile 
kenar uzunlukları arasındaki iliĢkiyi belirler.  

 
 KSY 

4.C.2.4. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik 

Ģekiller oluĢturur.  

 
 KSY 

4.C.2.5. Düzlemsel Ģekillerin çevre uzunluklarını 
hesaplamayla ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
 PÇ 

BÖLÜM 15: ALAN 

4.C.3.4. Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir 

Ģeklin alanını tahmin eder. 

 
Alan 

KSY 

EYT 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
4.C.3.5. Düzlemsel bir Ģeklin alanını birim kareye göre 

bulur. 

 
 KSY 

4.C.3.6. Kare ve dikdörtgenin alanını birim kare 

kullanarak hesaplar. 

 
 KSY 
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BÖLÜM 1: TEMEL KESĠR KAVRAMLARI 

4.A.6.17. Kesirleri farklı modeller kullanarak ifade eder.  Kesir KSY Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

4.A.6.18. Kesirleri okur.  Kesir KSY 

4.A.6.19. OkunuĢu verilen bir kesri sayısal olarak ifade eder.  Kesir KSY 

4.A.6.20. Kesir çeĢitlerini ayırt eder.  Kesir KSY 

4.A.6.21. Kesirleri sınıflandırır.  Kesir KSY 

BÖLÜM 2: KESĠRLERĠ FARKLI BĠÇĠMLERDE ĠFADE ETME 

4.A.6.22. Verilen bir kesre denk olan kesri ifade eder.  Denk kesir KSY Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

4.A.6.23. Verilen bir kesri geniĢletir.  Kesir KSY 

4.A.6.24. Verilen bir kesri sadeleĢtirir.  Kesir KSY 

4.A.6.25. Tamsayılı bir kesri bileĢik kesir biçiminde yazar.  BileĢik kesir KSY 

4.A.6.26. BileĢik bir kesri tamsayılı kesir biçiminde yazar.  Tamsayılı kesir KSY 

BÖLÜM 3: KESĠRLER KARġILAġTIRMA 

4.A.6.27. En çok üç kesri karĢılaĢtırır.  Kesir KSY Duyarlı 

VatandaĢlık 4.A.6.28. En çok üç kesri sıralar.  Kesir KSY 

BÖLÜM 4: KESĠRLERLE ĠġLEMLER 

4.A.6.29. Paydaları eĢit iki basit kesri toplar.  Kesir, toplama KSY Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

4.A.6.30. Paydaları eĢit iki basit kesri çıkarır.  Kesir, çıkarma  KSY 

4.A.6.31. Birim kesirden yararlanarak modeller yardımıyla bir bütünün istenilen kesir 

kadarını bulur. 

 
Kesir KSY 

4.A.6.32. Kesirlerle ilgili problemler çözer veya kurar.   PÇ 

 

ÜNĠTE 

3 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

O
N

D
A

L
IK

 K
E

S
ĠR

L
E

R
, 

Ö
L

Ç
M

E
 2

 v
e 

V
E

R
Ġ 

BÖLÜM 1: ONDALIK KESĠRLERLE TANIġMA 

4.A.7.1.  Bir bütün 10 ve 100 eĢ parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin 

ondalık kesir olduğunu belirtir.    

 
Ondalık gösterim KSY 

 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

4.A.7.2.  Ondalık gösterimleri nokta kullanarak yazar.   Ondalık gösterim KSY 

4.A.7.3.  Ondalık gösterimlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.   Ondalık gösterim KSY 

4. A.7.4.  Ġki ondalık gösterimi karĢılaĢtırarak aralarındaki iliĢkiyi büyük, küçük veya 

eĢit sembolüyle gösterir. 

 
Ondalık gösterim KSY 

BÖLÜM 2: TARTMA 

4.C.6.1.  Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.    Ton KSY Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

4.C.6.2.  Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki iliĢkileri belirtir.  Ton, kilogram, 

gram,miligram 
KSY 

4.C.6.3.  Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer veya kurar.   PÇ 
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BÖLÜM 3: SIVILARI ÖLÇME 

4.C.7.1.  Litre ve mililitre arasındaki iliĢkiyi belirtir.   Litre ve mililitre KSY Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

4.C.7.2.  Ondalık gösterime ihtiyaç olmayacak biçimde litre ve mililitre arasında 

dönüĢümler yapar. 

 
Litre ve mililitre KSY 

4.C.7.3.  Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve 

ölçme yaparak tahminini kontrol eder.  

 

Litre ve mililitre 

KSY 

EYT 
BD 

4.C.7.4.  Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer veya kurar.   PÇ 

BÖLÜM 4: SÜTUN GRAFĠKLERĠ 

4.D.1.  Sütun grafiği oluĢturur.  
Sütun grafiği 

KSY 
BD 

Trafik ve 
Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

4.D.2.  Sütün grafiğini yorumlar.  

Sütun grafiği 
KSY 

BD 
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4. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Dördüncü sınıf düzeyindeki öğrenciler Sayılar ve İşlemler alt öğrenme alanında en çok altı 

basamaklı doğal sayıları çözümlerler ve yuvarlamalar yaparlar. Bu seviyedeki öğrenciler en çok 

dört basamaklı doğal sayılarda eldeli veya eldesiz toplama işlemini akıcı olarak yaparlar.  

Çıkarma işleminde ise öğrenciler en çok dört basamaklı doğal sayılarla onluk bozmadan 

yararlanarak işlemi yaparlar. Bu düzeyde en çok üç basamaklı iki sayıyı akıcı bir bicimde çarpar. 

Bölme işleminde ise bölen ile kalan arasındaki ilişkiyi belirler ve en çok üç basamaklı doğal sayıyı 

iki basamaklı sayılara böler. Kesirlere yönelik olarak bu düzeyde genişletme ve sadeleştirme 

işlemleri yaparken kesir çeşitlerini ayırt eder ve sınıflandırır. Bu seviyede öğrenciler paydaları 

eşit basit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yaparlar. Yine bu düzeydeki öğrenciler paydaları 

10 ve 100 olan kesirlerden ondalık gösterim kavramına geçiş yaparlar. Verilen iki ondalık 

gösterimi karşılaştırabilirler. Geometri alt öğrenme alanına yönelik olarak öğrenciler açıların 

özelliklerini belirlerler, standart ölçme araçlarıyla ölçümler yaparlar. Bu düzeydeki öğrenciler 

üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırırlar.  Ayrıca kareli formlar kullanarak 

dikdörtgenler prizmasının açılımını çizer, verilen es küplerden oluşturulmuş bir modelin de 

çizimini yaparlar.  Ölçme alt öğrenme alanında öğrenciler, standart ölçme birimleriyle uzunluk, 

ağırlık, sıvı ölçümleri yaparken birim kareler kullanarak alan hesaplamaları yaparlar.  

5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

5.A.  SAYILARLA ve  İŞLEMLER  
    5.A.1. Sayılar 
    5.A.2. Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 
    5.A.3. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 
    5.A.5. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi 
    5.A.5. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi 
    5.A.6. Kesirler 
    5.A.7. Ondalık Gösterim  
    5.A.8. Yüzde 

 

5.B. GEOMETRİ 
5.B.1. Nokta, Doğru, Doğru Parçası ve Işın 
5.B.2. Açı 
5.B.3. Üçgen 
5.B.5. Dörtgen, Kare ve Dikdörtgen 
5.B.5. Cisimler 
5.B.6. Simetri 
5.B.7. Örüntü ve Süslemeler 

5.C.ÖLÇME 
5.C.1. Uzunluk Ölçme 
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5.C.2 Çevre 
5.C.3. Alan 
5.C.5. Paralarımız 
5.C.5. Zamanı Ölçme 
5.C.6. Tartma 
5.C.7. Sıvıları Ölçme 

 

5.D. VERİ 

5. SINIF KAZANIMLARI 

5 .A.  SAYILA R ve  İŞLE MLER  
    5 .A.1 .  Sa yı lar  

5.A.1.1  Rakamlar, doğal sayılar, sayma sayılarını tanır. 
5.A.1.2 En çok dokuz basamaklı bir doğal sayıyı çözümler 
5.A.1.3 En çok dokuz basamaklı bir doğal sayıyı en yakın 10'luk, 100'lük  veya 1000'liğe yuvarlar. 
5.A.1.5 Doğal sayıları karşılaştırır. 
5.A.1.5 Doğal sayıları sıralar. 
5.A.1.6 Ardışık tek ve çift doğal sayıların özelliklerini ifade eder. 
5.A.1.7 Doğal sayılarla ilgili problemler çözer veya kurar. 

 
    5 .A.2 .  Do ğal  S ayı lar l a  Topl am a İ ş le m i  

5.A.2.1 En çok dokuz basamaklı doğal sayıları akıcı bir biçimde toplar. (eldeli - eldesiz) 
5.A.2.2 En çok dokuz basamaklı doğal sayılarla toplama işleminde  verilmeyen toplananı bulur.  
5.A.2.3 En çok dokuz basamaklı doğal sayılarla toplama işleminde  verilmeyen rakamları bulur.  
5.A.2.4 En çok dokuz basamaklı doğal sayılarla toplama işleminde  hata analizi yapar.  
5.A.2.5 Toplama işleminde değişme özelliğini kullanır. 
5.A.2.6 Toplama işleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur. 
5.A.2.7 Toplama işlemi gerektiren çok adımlı problem çözer veya kurar. 

 
    5 .A.3 .  D o ğal  S ayı lar l a  Ç ık arm a İ ş le m i  

5.A.3.1 Çıkarma işleminin temel elemanlarını fark eder. (eksilen, çıkan, fark) 
5.A.3.2 En çok dokuz basamaklı doğal sayılarla onluk bozmadan yararlanarak çıkarma işlemi yapar. 
5.A.3.3 En çok dokuz basamaklı sayılarla çıkarma işleminde çıkanı bulur. 
5.A.3.4 En çok dokuz basamaklı sayılarla çıkarma işleminde eksileni bulur. 
5.A.3.5 En çok dokuz basamaklı doğal sayılarla çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulur.  
5.A.3.6 En çok dokuz basamaklı doğal sayılarla çıkarma işleminde  hata analizi yapar.  
5.A.3.7 Çıkarma işleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur. 
5.A.3.8 Toplama ve çıkarma ile ilgili problem çözer veya kurar. 

 
    5 .A.5 .  Do ğal  S ayı lar l a  Ç arpm a İ ş le m i  

5.A.4.1 Çarpma işleminin temel elemanlarını fark eder. (çarpan, çarpım) 
5.A.4.2 Küçük sayılardan oluşan bir çarpma işlemini modellerle ifade eder. 
5.A.4.3 En çok üç basamaklı iki doğal sayıyı akıcı bir biçimde çarpar. 
5.A.4.4 Doğal sayılarda 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarar. 
5.A.4.5 Bir çarpma işleminde yuvarlamadan yararlanarak sonucu tahmin eder. 
5.A.4.6 5 veya 25 ile kolay çarpma yöntemlerini uygun olduğu çarpma işlemlerini yapar. 
5.A.4.7 Bir çarpma işleminde eksik rakamları bulur. 
5.A.4.8 Sonuçlandırılmış bir çarpma işleminde hata analizi yapar. 
5.A.4.9 Çarpma işlemi gerektiren basit kat problemlerini çözer veya kurar. 
5.A.4.10 Biri çarpma olan en çok iki işlemli problemleri çözer veya kurar. 

 
    5 .A.5 .  Do ğal  S ayı lar l a  Bölm e  İ ş le m i  

5.A.5.1 Bölme işleminin temel elemanlarını fark eder. (bölüm, bölen, kalan) 
5.A.5.2 En çok dört basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler. 
5.A.5.3 En çok dört basamaklı doğal sayıları iki basamaklı doğal sayılara böler. 
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5.A.5.4 Bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını tahmin eder. 
5.A.5.5 Bir bölme işleminde bölen ile kalan arasında ilişki kurar. 
5.A.5.6 Çarpma ile bölme arasında ilişki kurar. 
5.A.5.7 Doğal sayıları 10 veya 10’un katları ile kısa yoldan böler. 
5.A.5.8 Bir bölme işlemini çarpma ve toplama işlemlerinden yararlanarak bölüm, bölen ve kalan çinsinden ifade eder. 
5.A.5.9 Yuvarlamadan yararlanarak bölme sonucunu tahmin eder. 
5.A.5.10 Sonuçlandırılmış bir bölme işleminde hata analizi yapar. 
5.A.5.11 Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında böleni yorumlar. 
5.A.5.12 En çok iki işlem içeren parantezli işlemlerin sonucunu bulur. 
5.A.5.13 Bölme işlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 
5.A.5.14 Biri bölme olan en çok iki işlemli problemleri çözer veya kurar. 

 
    5 .A.6 .  K e s i r le r  

5.A.6.1 Kesirleri farklı modeller kullanarak ifade eder. 
5.A.6.2 Kesirleri okur. 
5.A.6.3 Okunuşu verilen bir kesri sayısal olarak ifade eder. 
5.A.6.4 Kesir çeşitlerini ayırt eder. 
5.A.6.5 Kesirleri sınıflandırır. 
5.A.6.6 Verilen bir kesre denk olan kesri ifade eder. 
5.A.6.7 Verilen bir kesri genişletir. 
5.A.6.8 Verilen bir kesri sadeleştirir. 
5.A.6.9 Tamsayılı bir kesri bileşik kesir biçiminde yazar. 
5.A.6.10 Bileşik bir kesri tamsayılı kesir biçiminde yazar. 
5.A.6.11 En çok üç kesri karşılaştırır. 
5.A.6.12 En çok üç kesri sıralar. 
5.A.6.13 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar. 
5.A.6.14 Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin katı olan iki kesri çıkarır. 
5.A.6.15 Birim kesirden yararlanarak modeller yardımıyla bir bütünün istenilen kesir kadarını bulur. 
5.A.6.16 Modeller yardımıyla kesri verilen bir bütünü bulur. 
5.A.6.17 Kesirlerle ilgili problemler çözer veya kurar. 
 

    5 .A.7 .  On dal ık  G öst e r im   
5.A.7.1.  Bir bütün 10, 100 ve 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu  belirtir.    
5.A.7.2.  Ondalık gösterimleri virgül kullanarak yazar.  
5.A.7.3.  Ondalık gösterimlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.  
5. A.7.5.  İki ondalık gösterimi karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 
5.A.7.5.  Ondalık iki gösterimle ilgili toplama veya çıkarma işlemi yapar. 
5.A.7.6.  Ondalık gösterimle ilgili problem çözer veya kurar. 

 
    5 .A.8 .  Yüzde  

5.A.8.1.  Yüzde, kesir ve ondalık gösterim arasında ilişki kurar. 
5.A.8.2.  Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırır. 
5.A.8.3.  Bir çokluğun yüzdesini bulur. 

 
    5 .B.  G EOME TRİ  

5.B.1. Nokta, Doğru, Doğru Parçası ve Işın 
5. B.1.1. Noktaların birbirine göre konumlarını belirler. 
5.B.1.2. Doğru, Işın ve Doğru Parçasını ifade eder. 
5.B.1.3. İki doğrunun birbirine göre durumunu ifade eder. 
5.B.1.4. Bir doğruya paralel doğru parçası çizer. 
5.B.1.5. Bir doğruya eşit uzunlukta doğru parçası çizer. 
 

5.B.2. Açı 
5.B.2.1.  Açının kenarlarını ve köşesini belirtir. 
5.B.2.2.  Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir.  
5.B.2.3.  Dik açıdan yararlanarak verilen bir açıyı  dar, geniş veya doğru açı olarak isimlendirir.  
5.B.2.4.  Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.  
5.B.2.5.  Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.  
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5.B.3. Üçgen 
5.B.3.1. Çokgeni tanımlar. 
5.B.3.2. Kareli form kullanarak üçgen çizer. 
5.B.3.3. Üçgenin kenar ve açı özelliklerini belirler. 
5.B.3.4. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 
5.B.3.5. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.  
5.B.3.6. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 
5.B.3.7. Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen çizer.  

 
5.B.5. Dörtgen, Kare ve Dikdörtgen 
5.B.5.1. Dörtgeni tanımlar. 
5.B.5.2. Dörtgenin iç açıları toplamını belirler. 
5.B.5.3. Kareli form kullanarak kare, dikdörtgen ve paralelkenar çizer. 
5.B.5.4. Paralelkenar çizer ve iç açılarını belirler. 
5.B.5.5. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 
5.B.5.6. Eşkenar dörtgeni tanımlar. 
5.B.5.7. Kareli form kullanarak eşkenar dörtgen çizer. 
5.B.5.8. Yamuğu tanımlar. 
5.B.5.9. Kareli form kullanarak yamuk çizer. 
5.B.5.10. Köşegeni belirler.  
5.B.5.11. Dörtgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 
5.B.5.12. Dörtgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.  

 
5.B.5. Cisimler 
5.B.5.1.  Kareli form veya izometrik kağıt kullanarak dikdörtgenler prizması çizer. 
5.B.5.2.  Dikdörtgenler prizması biçimindeki  modellerin açınımını kareli formlardan yararlanarak çizer. 
5.B.5.3.  Eş küplerden oluşan modellerdeki küp sayısını belirler. 
 

5.B.6. Simetri 
5.B.6.1.  Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.  
5.B.6.2.  Kareli formda çizili bir şeklin verilen bir simetri doğrusuna göre simetriğini belirler.  
 

5.B.7. Örüntü ve Süslemeler 
5.B.7.1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri  kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde 

döşeyerek süsleme yapar. 
5.B.7.2.  Kuralı verilen bir örüntüyü genişletir. 
5.B.7.3.  Örüntüyle ilgili problem çözer veya kurar. 

 
5 .C .ÖLÇ ME  
 
    5.C.1. Uzunluk Ölçme 

5.C.1.1 Uzunluk ölçme birimlerinden mm, cm, m ve km'nin kullanım alanlarını belirtir. 
5.C.1.2 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar. 
5.C.1.3 Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.  
5.C.1.4 Bir  uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 
5 .C .1 .5  Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer veya kurar. 

 
5 .C .2  Ç e vre  

5.C.2.1. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirler.  
5.C.2.2. Kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları belirler.  
5.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi belirler.  
5.C.2.4. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturur.  
5.C.2.5. Dikdörtgenlerden oluşan kompozit şekillerin çevre uzunluğunu bulur. 
5.C.2.6. Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
5 .C .3 .  A lan  

5.C.3.1 Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir şeklin alanını tahmin eder. 
5.C.3.2 Düzlemsel bir şeklin alanını birim kareye göre bulur. 
5.C.3.3 cm

2
, m

2
 ve km

2
 ölçü birimlerinin ne amaçla kullanıldığını ifade eder. 

5.C.3.4 Kare ve dikdörtgenin alanını bulur. 
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5.C.3.5 Dik üçgenin alanını bulur. 
5.C.3.6 Dikdörtgen veya üçgenlerden oluşan kompozit şekillerin alanını bulur. 
5.C.3.7 Dikdörtgen veya diküçgenden oluşan düzlemsel şekillerin alanı ile ilgili problem çözer veya kurar. 

 
5 .C .5 .  Para lar ım ız  

5.C.5.1. Paralarla ondalık gösterimi ikişlilendirir.  
5.C.5.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.  

 
5 .C .5 .  Z am anı  Ölç m e  

5.C.5.1.  Dakika ile saniye arasındaki ilişkiyi açıklar.  
5.C.5.2.  Saat-dakika, dakika-saniye arasındaki dönüşümleri yapar. 
5.C.5.3.  Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.  
5.C.5.4.  Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.  

 
5 .C .6 .  Tart m a  

5.C.6.1.  Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.   
5.C.6.2.  Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir. 
5.C.6.3.  Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
5 .C .7 .  S ıv ı lar ı  Ölç m e  

5.C.7.1.  Litre ve mililitre arasındaki ilişkiyi belirtir.  
5.C.7.2.  Ondalık gösterime ihtiyaç olmayacak biçimde litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar. 
5.C.7.3.  Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.  
5.C.7.4.  Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 
5 .D.  V ERİ  

5.D.1. Araştırma sorusu oluşturur. 
5.D.2. Veri toplar. 
5.D.3. Veri düzenler. 
5.D.4.  Çizgi grafiği oluşturur. 

 5.D.5.  Çizgi grafiğini yorumlar. 

5. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

ÖĞRENME 
ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  
EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 
ÇEYREK  
ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-
HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 

 
5.A.1.1 - 5.A.1.7 
5.A.2.1 - 5.A.2.7 
5.A.3.1 - 5.A.3.8 

 
 

5.A.4.1 - 5.A.4.10 
5.A.5.1 - 5.A.5.16 

 
5.A.6.1 - 5.A.6.17 
5.A.7.1 - 5.A.7.7 
5.A.8.1 - 5.A.8.5 

 
 

GEOMETRİ ve ÖLÇME 
 
 

5.B.6.1 - 5.B.6.2 
5.B.7.1 - 5.B.7.3 

 

5.C.5.1 - 5.C.5.4 
5.B.1.1 - 5.B.1.5 
5.B.2.1 - 5.B.2.6 

 

5.B.3.1 - 5.B.3.9 
5.B.5.1 - 5.B.5.12 
5.C.1.1 - 5.C.1.4 
5.C.2.1 - 5.C.2.6 
5.C.3.1 - 5.C.3.7 
5.C.5.1 - 5.C.5.3 
5.C.4.1 - 5.C.4.2 
5.C.6.1 - 5.C.6.3 
5.C.7.1 - 5.C.7.4 

 

 
 

VERİ 
   5.D.1 - 5.D.5 
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5. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

 

D
O

Ğ
A

 S
A

Y
IL

A
R

L
A
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L
E

M
L

E
R

, 
G

E
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Ġ 
1

 v
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L
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E
 1

 

BÖLÜM 1: DOĞAL SAYILARLA ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

5.A.1.1. Rakamlar, doğal sayılar, 
sayma sayılarını ayırt eder. 

 Rakamlar 
Doğal sayılar 

Sayma sayıları  

O 
Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 5.A.1.2. En çok dokuz basamaklı 

bir doğal sayıyı çözümler. 

Büyük sayıları gerçek yaĢamla iliĢkilendirerek anlamlandırmalarına yardımcı 

olacak çalıĢmalar yapılır. 
Doğal sayılar O 

5.A.1.3. En çok dokuz basamaklı 

bir doğal sayıyı en yakın 10'luk, 

100'lük  veya 1000'liğe yuvarlar. 

 

Doğal sayılar O 

5.A.1.4. Doğal sayıları 
karĢılaĢtırır. 

 
Doğal sayılar EYD 

5.A.1.5. Doğal sayıları sıralar.  Doğal sayılar EYD 

5.A.1.6. ArdıĢık tek ve çift doğal 

sayılarla ilgili problemler çözer 
veya kurar. 

 Tek sayı  

Çift sayı  
Doğal sayılar 

EYD 

PC  

5.A.1.7. Doğal sayılarla ilgili 

problemler çözer veya kurar. 

 
Doğal sayılar 

EYD 

PC 

BÖLÜM 2: DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA 

5.A.2.1. En çok dokuz basamaklı 

doğal sayıları akıcı bir biçimde 

toplar. (eldeli - eldesiz) 

Örnek toplama stratejileri: Onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme 

(35+27=35+20+7); üzerine sayma (48+13=48+10+3); sayıları 10‟u referans 

alarak parçalama (17+9=17+3+6=20+6); kolay toplanan sayılardan baĢlama 

(12+39+28=12+28+39=40+39). 

Doğal sayılar 

Toplama iĢlemi  
O 

 

5.A.2.2. En çok dokuz basamaklı 

doğal sayılarla toplama 

iĢleminde  verilmeyen toplananı 

bulur.  

 

Doğal sayılar 

Toplama iĢlemi  
O 

 

5.A.2.3. En çok dokuz basamaklı 

doğal sayılarla toplama 

iĢleminde  verilmeyen rakamları 

bulur.  

 

Doğal sayılar 

Toplama iĢlemi  
O 

 

5.A.2.4. En çok dokuz basamaklı 

doğal sayılarla toplama 

iĢleminde  hata analizi yapar. 

 
Doğal sayılar 

Toplama iĢlemi  
EYD 

 

5.A.2.5. Toplama iĢleminde 
değiĢme özelliğini kullanır. 

 
Toplama iĢlemi O  

 

5.A.2.6. Toplama iĢleminde 

yuvarlamadan yararlanarak 

Tahmin becerilerinin geliĢmesi için tahminlerin, iĢlem sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırılması gerekir. 
Toplama iĢlemi EYD 

 



 

 

 

67 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

tahminlerde bulunur. 

5.A.2.7. Toplama iĢlemi 
gerektiren çok adımlı problem 

çözer veya kurar. 

 
Toplama iĢlemi 

EYD 
PC  

 

BÖÜM 3: DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA 

5.A.3.1. Çıkarma iĢleminin 
temel elemanlarını fark eder. 

(eksilen, çıkan, fark) 

 Çıkarma iĢlemi 
Eksilen 

Çıkan 

Fark  

O 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.A.3.2. En çok dokuz basamaklı 
doğal sayılarla onluk bozmadan 

yararlanarak çıkarma iĢlemi 

yapar. 

 
Çıkarma iĢlemi 

Onluk bozma  
O 

5.A.3.3. En çok dokuz basamaklı 
sayılarla çıkarma iĢleminde 

çıkanı bulur. 

Örnek çıkarma stratejileri: Onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarmak (45–22 
=45–20–2); onar onar eksiltme (38–23=38–10–10–3). 

Çıkarma iĢlemi 
Çıkan  

O 

5.A.3.4. En çok dokuz basamaklı 

sayılarla çıkarma iĢleminde 
eksileni bulur 

 
Çıkarma iĢlemi  

Eksilen  
O 

5.A.3.5. En çok dokuz basamaklı 

doğal sayılarla çıkarma 

iĢleminde verilmeyen rakamları 
bulur. 

 

Çıkarma iĢlemi  O 

5.A.3.6. En çok dokuz basamaklı 

doğal sayılarla çıkarma 

iĢleminde hata analizi yapar. 

 

Çıkarma iĢlemi  EYD 

5.A.3.7. Çıkarma iĢleminde 

yuvarlamadan yararlanarak 

tahminlerde bulunur. 

Tahmin becerilerinin geliĢmesi için tahminlerin, iĢlem sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırılması gerekir. 
Çıkarma iĢlemi  EYD 

5.A.3.8. Toplama ve çıkarma ile 

ilgili problem çözer veya kurar. 

 Toplama iĢlemi 

Çıkarma iĢlemi  

EYD 

PC 

BÖLÜM 4: DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA 

5.A.4.1. Çarpma iĢleminin temel 

elemanlarını fark eder. (çarpan, 
çarpım) 

 

Çarpma iĢlemi  

Çarpan  
Çarpım  

O 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 5.A.4.2. Küçük sayılardan 

oluĢan bir çarpma iĢlemini 

modellerle ifade eder. 

 Çarpma iĢlemi  
O 

EYD 

5.A.4.3 En çok üç basamaklı iki 

doğal sayıyı akıcı bir biçimde 

çarpar. 

 Çarpma iĢlemi O 
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ÜNĠTE 
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ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

5.A.4.4 Doğal sayılarda 10, 100, 

1000 ile kısa yoldan çarpar. 
 

Doğal sayılar 

Çarpma iĢlemi 
O 

5.A.4.5 Bir çarpma iĢleminde 

yuvarlamadan yararlanarak 

sonucu tahmin eder. 

Tahmin becerilerinin geliĢmesi için tahminlerin, iĢlem sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırılması gerekir. 
Çarpma iĢlemi EYD 

5.A.4.6 5 veya 25 ile kolay 
çarpma yöntemlerini uygun 

olduğu çarpma iĢlemlerini yapar. 

5 ile çarpmak için sonuna 0 ekleyip yarısını alır.  
25 ile çarpmak için sayiyi 4 ile çarpıp yanına 00 ekler.  

Çarpma iĢlemi O 

5.A.4.7 SonuçlandırılmıĢ bir 

çarpma iĢleminde verilmeyen 
öğeleri bulur. 

 Çarpma iĢlemi O 

5.A.4.8 SonuçlandırılmıĢ bir 

çarpma iĢleminde hata analizi 

yapar. 

 Çarpma iĢlemi EYD 

5.A.4.9 Çarpma iĢlemi 

gerektiren basit kat 

problemlerini çözer veya kurar. 

 Çarpma iĢlemi  
EYD 

PC 

5.A.4.10 Biri çarpma olan en 
çok iki iĢlemli problemleri çözer 

veya kurar. 

 Çarpma iĢlemi 
EYD 
PC 

BÖLÜM 5: DOĞAL SAYILARLA BÖLME 

5.A.5.1. Bölme iĢleminin temel 
elemanlarını fark eder. (bolunen, 

bölüm, bölen, kalan)  

Bölme iĢlemi 
Bölünen 

Bolum 

Bölen  

Kalan  

O 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.A.5.2. En çok dört basamaklı 

doğal sayıları bir basamaklı 

doğal sayılara böler. 

Kalanlı bölme iĢlemlerinde ondalık gösterimlere girilmez. 
Bölme iĢlemi 

Doğal sayılar  
O 

5.A.5.3. En çok dört basamaklı 

doğal sayıları iki basamaklı 

doğal sayılara böler. 

Kalanlı bölme iĢlemlerinde ondalık gösterimlere girilmez. 
Bölme iĢlemi 

Doğal sayılar  
O 

5.A.5.4. Bir bölme iĢleminde 

bölümün basamak sayısını 
tahmin eder. 

 
Bölme iĢlemi 
Bolum   

EYD 

5.A.5.5. Bir bölme iĢleminde 

bölen ile kalan arasında iliĢki 

kurar. 

 
Bölme iĢlemi 

Kalan  
KYS 

5.A.5.6. Çarpma ile bölme 

arasında iliĢki kurar. 
 

Bölme iĢlemi 

Çarpma iĢlemi  
EYD 

5.A.5.7. Doğal sayıları 10 veya 10, 100, 1000 ve katlarıyla bölme yaparken sayının sonundan 0 çıkarılır. Bölme iĢlemi O 
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BECERĠLER 
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10‟un katları ile kısa yoldan 

böler. 

Doğal sayılar  

5.A.5.8. Bir bölme iĢlemini 

çarpma ve toplama iĢlemlerinden 

yararlanarak bölüm, bölen ve 

kalan cinsinden ifade eder. 

Problem durumunun bağlamına göre kalan ihmal edilir ya da yuvarlanır. 

Örneğin 23 kiĢilik bir sınıf etkinlik sırasında altıĢarlı gruplara ayrıldığında 

kaç tane grup oluĢacağını bulurken kalan ihmal edilir. 23 öğrencinin katıldığı 

bir izci ekibinin 6 adet odada konaklayabilmesi için çadırlarda kaçar kiĢinin 
kalabileceğini belirlerken kalan yuvarlanır.  

Bölme iĢlemi 

Çarpma iĢlemi  

Bolum 

Bölen 
Kalan   

O 

5.A.5.9. Yuvarlamadan 

yararlanarak bölme sonucunu 

tahmin eder. 

Tahmin becerilerinin geliĢmesi için tahminlerin, iĢlem sonuçlarıyla 

karĢılaĢtırılması gerekir. 
Bölme iĢlemi EYD 

5.A.5.10. SonuçlandırılmıĢ bir 

bölme iĢleminde verilmeyen 

öğeleri bulur. 

Bir bölme iĢleminde verilmeyen öğeyi bulmaya yönelik çalıĢmalar yapılır; 

örneğin, 3 × ? = 24 ifadesinde 3‟ü hangi sayı ile çarptığımızda 24 edeceğinin 

bulunması için 24‟ ü n 3‟e bölünmesi gerektiği gösterilebilir. 

Bölme iĢlemi 

Doğal sayılar  
O 

5.A.5.11. SonuçlandırılmıĢ bir 
bölme iĢleminde hata analizi 

yapar. 

 Bölme iĢlemi EYD 

5.A.5.12. Bölme iĢlemine iliĢkin 

problem durumlarında böleni 
yorumlar. 

 
Bölme iĢlemi 

Bölen   
EYD 

5.A.5.13. En çok iki iĢlem içeren 

parantezli iĢlemlerin sonucunu 

bulur. 

Parantezin rolünü anlamaya ve parantezi kullanmaya yönelik çalıĢmalara yer 

verilir. 
Bölme iĢlemi O 

5.A.5.14. Bölme iĢlemi 

gerektiren problemleri çözer 

veya kurar. 

 Bölme iĢlemi 
EYD 

PC 

5.A.5.15. Biri bölme olan en çok 
iki iĢlemli problemleri çözer 

veya kurar. 

 Bölme iĢlemi 
EYD 
PC 

5.A.5.16. Dört iĢlem içeren 

problemleri çözer veya kurar (en 

çok üç iĢlem) 

 Bölme iĢlemi 
EYD 
PC 

BÖLÜM 6: SĠMETRĠ 

5.B.6.1.  Düzlemsel Ģekillerdeki 

simetri doğrularını belirler ve 
çizer.  

 Simetri  O 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 5.B.6.2.  Kareli formda çizili bir 

Ģeklin verilen bir simetri 

doğrusuna göre simetriğini 
belirler. 

 Simetri  O 

BÖLÜM 7: ÖRÜNTÜ ve SÜSLEMELER 

5.B.7.1. Uygun karesel,  Süsleme KSY Ekonomik 
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dikdörtgensel ve üçgensel 

bölgeleri kullanarak ve boĢluk 

kalmayacak Ģekilde döĢeyerek 

süsleme yapar. 

Kare 

Dikdörtgen  

Üçgen    

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.B.7.2.  Kuralı verilen bir 

örüntüyü geniĢletir. 
Aritmetik dizilere yer verilmez.  Örüntü   KSY 

5.B.7.3.  Örüntüyle ilgili 

problem çözer veya kurar. 
 Örüntü   

EYD 

PC 

BÖLÜM 8: ZAMAN 

5.C.5.1.  Dakika ile saniye 
arasındaki iliĢkiyi açıklar.  

   
Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
5.C.5.2.  Saat-dakika, dakika-

saniye arasındaki dönüĢümleri 

yapar. 

   

5.C.5.3.  Yıl-ay-hafta-gün-saat 

arasındaki iliĢkileri açıklar.  
   

5.C.5.4.  Zamanı ölçme 

birimlerinin kullanıldığı 
problemleri çözer ve kurar.  

Problem çözmede bağlam olarak içeriğe yedirilecek (gün- ay -yıl) Zaman ölçme  
EYD 

PC 

BÖLÜM 9: NOKTA, DOĞRU ARÇASI, DOĞRU ve IġIN 

5. B.1.1. Noktaların birbirine 

göre konumlarını belirler. 

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir noktanın diğer bir noktaya göre 

konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder. 
Nokta O  

Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.B.1.2. Doğru, IĢın ve Doğru 

Parçasını ifade eder. 
Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumları ele alınarak 

sembolle gösterilir. 

Doğru 

IĢın 

Doğru parçası  

O  

5.B.1.3. Ġki doğrunun birbirine 
göre durumunu ifade eder. 

 Doğru  
O 
KYS 

5.B.1.4. Bir doğruya paralel 

doğru parçası çizer. 
Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğruya paralel doğru parçası çizer.  

Doğru 

Doğru parçası  
O  

5.B.1.5. Bir doğruya eĢit 
uzunlukta doğru parçası çizer. 

Kareli veya noktalı kâğıt üzerinde bir doğruya eĢit uzunlukta doğru parçası 
çizer. 

Doğru 
Doğru parçası  

O  

BÖLÜM 10: AÇILAR 

5.B.2.1.  Açının kenarlarını ve 

köĢesini belirtir.   

Açı 

Kenar 
KöĢe   

O  

Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.B.2.2.  Açıyı isimlendirir ve 

sembolle gösterir.  
 Açı  O  

5.B.2.3.  Dik açıdan yararlanarak 
verilen bir açıyı dar, geniĢ veya 

doğru açı olarak isimlendirir.  

 Açı çeĢitleri  O  

5.B.2.4.  Ölçüsü verilen bir açıyı  Açı  O  



 

 

 

71 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

ÜNĠTE 

1 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

çizer.  

5.B.2.5.  Açıların ölçülerini 
tahmin eder ve tahminini açıyı 

ölçerek kontrol eder.  

 Açı  EYD 

5.B.2.6. Açılarla ilgili problem 

çözer veya kurar. 
 Açı  

EYD 

PC 

BÖLÜM 11: ÜÇGEN 

5.B.3.1. Çokgeni tanımlar.  Ġç bükey (konkav) çokgenler ele alınmaz. Ayrıca iç açıların toplamı ve 

köĢegen sayısına değinilmez. 
Çokgen  O  

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

5.B.3.2. Kareli form kullanarak 
üçgen çizer. 

 Üçgen O 

5.B.3.3. Üçgenin kenar ve açı 

özelliklerini belirler. 
 Üçgen O 

5.B.3.4. Üçgenleri kenar 
uzunluklarına göre sınıflandırır. 

 
Üçgen 
Kenar 

KSY 

5.B.3.5. Üçgenleri açı ölçülerine 

göre sınıflandırır.  
Dik açılı üçgeni referans alarak diğer üçgenleri sınıflandırır.  

Üçgen 

Açı  
KSY 

5.B.3.6. Üçgenin iç açılarının 
ölçülerinin toplamını belirler. 

Uygun modeller ve ispatlar ile anlamlandırma yapılır.  
Üçgen 
Açı 

O 

5.B.3.7. Bir üçgende verilmeyen 

açının ölçüsünü hesaplar. 
 

Üçgen 

Açı  
O 

5.B.3.8. Açıölçer, gönye veya 
cetvel kullanarak dik üçgen 

çizer.  

 Üçgen O 

5.B.3.9. Üçgende açı ile ilgili 

problem çözer veya kurar. 
 

Üçgen 

Açı  

EYD 

PC 
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 BÖLÜM 1: KESĠRLER 

5.A.6.1. Kesirleri farklı modeller kullanarak ifade 

eder. 
   

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
5.A.6.2. Kesirleri okur.  Kesirler O 

5.A.6.3. OkunuĢu verilen bir kesri sayısal olarak 

ifade eder. 
 Kesirler O 

5.A.6.4. Kesir çeĢitlerini ayırt eder.  Kesirler O 

5.A.6.5. Kesirleri sınıflandırır.  Kesirler O 

5.A.6.6. Verilen bir kesre denk olan kesri ifade 

eder. 
 

Kesirler 

Denk kesirler 
O 
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5.A.6.7. Verilen bir kesri geniĢletir.  Kesirler O 

5.A.6.8. Verilen bir kesri sadeleĢtirir. SadeleĢtirme ve geniĢletmenin kesrin değerini 

değiĢtirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler 

oluĢturur. 

Kesirler O 

5.A.6.9. Tamsayılı bir kesri bileĢik kesir biçiminde 

yazar. 
 

Kesirler 

BileĢik kesir  
O 

5.A.6.10. BileĢik bir kesri tamsayılı kesir biçiminde 

yazar. 
 

Kesirler 

BileĢik kesir  
O 

5.A.6.11. En çok üç kesri karĢılaĢtırır. Gerçek yaĢam durumlarında bu iĢlemler yorumlanır. Kesirler KYS 

5.A.6.12. En çok üç kesri sıralar. Gerçek yaĢam durumlarında bu iĢlemler yorumlanır. Kesirler KYS 

5.A.6.13. Paydaları eĢit veya birinin paydası 

diğerinin katı olan iki kesri toplar. 
Gerçek yaĢam durumlarında bu iĢlemler yorumlanır. 

Kesirler 

Toplama iĢlemi  
O 

5.A.6.14. Paydaları eĢit veya birinin paydası 

diğerinin katı olan iki kesri çıkarır. 
Gerçek yaĢam durumlarında bu iĢlemler yorumlanır. 

Kesirler 

Çıkarma iĢlemi  
O 

5.A.6.15. Birim kesirden yararlanarak modeller 

yardımıyla bir bütünün istenilen kesir kadarını 
bulur. 

 

Kesirler 

Birim kesir 
Bütün  

EYD 

5.A.6.16. Modeller yardımıyla kesri verilen bir 

bütünü bulur. 
 Kesirler EYD 

5.A.6.17. Kesirlerle ilgili problemler çözer veya 
kurar. 

 Kesirler 
EYD 
PC 

BÖLÜM 2: ONDALIK GÖSTERĠM  

5.A.7.1.  Bir bütün 10, 100 ve 1000 eĢ parçaya 

bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin 
ondalık gösterim olduğunu belirtir.    

Kesirleri paydası 10, 100 ve 1000 olacak Ģekilde 

geniĢletirken modeller kullanmaya yönelik çalıĢmalar 
da yapılır.  

Ondalık gösterim  O 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 5.A.7.2.  Ondalık gösterimleri virgül kullanarak 

yazar.  

Ondalık gösterimleri tam sayılı kesirlerle iliĢkilendirir. 

Örneğin 3 1/2 = 3,5 gibi eĢitliklerin anlaĢılmasına 

yönelik çalıĢmalar yapılır. 

Ondalık gösterim O 

5.A.7.3.  Ondalık gösterimlerin tam kısmını, kesir 

kısmını ve basamak adlarını belirtir.  

Ondalık gösterimlerin okunuĢları üzerinde durulur. 

Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık ifadelerle 

sınırlı kalınır. 

Ondalık gösterim O 

5.A.7.4. Ondalık gösterimlerin basamak ve sayı 
değerlerini bulur.  

Ondalık gösterim 
Sayı değeri 

Basamak değeri  

O 

5. A.7.5.  Ġki ondalık gösterimi karĢılaĢtırarak 

aralarındaki iliĢkiyi büyük, küçük veya eĢit 
sembolüyle gösterir. 

Sayı doğrusundan yararlanır.  Ondalık gösterim EYD 

5.A.7.6.  Ondalık iki gösterimle ilgili toplama veya 

çıkarma iĢlemi yapar.  

Ondalık gösterim 

Toplama iĢlemi 

Çıkarma iĢlemi  

O 

5.A.7.7.  Ondalık gösterimle ilgili problem çözer 

veya kurar. 
 Ondalık gösterim 

EYD 

PC 

 BÖLÜM 3: YÜZDE 
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5.A.8.1.  Yüzde, kesir ve ondalık gösterim arasında 

iliĢki kurar. 
Gerçek yaĢam durumlarına yer verilir.  

Modeller yardımıyla iliĢkilendirme yapılır.  

Yüzde  

Kesir  

Ondalık gösterim  

KYS 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 5.A.8.2.  Yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri 

karĢılaĢtırır.  

Yüzde  

Kesir  

Ondalık gösterim  

KYS 

5.A.8.3.  Bir çokluğun yüzdesini bulur. %100‟den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı 

kalınır.  
Yüzde O  

5.A.8.4. Yüzdesi verilen bir çokluğun bütününü 

bulur.  
 Yüzde O  

5.A.8.5. Yüzde ile ilgili problem çözer veya kurar. 
 Yüzde 

EYD 

PC 

 

ÜNĠTE 

3 
ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 

TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

G
E

O
M

E
T

R
Ġ 

2
, 
Ö

L
Ç

M
E

 2
 v

e 
V

E
R

Ġ 

BÖLÜM 1: DÖRTGENLER 

5.B.5.1. Dörtgeni tanımlar.   Dörtgen  O Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.B.5.2. Dörtgenin iç açıları toplamını belirler. 
 

Dörtgen  
Açı  

O 

5.B.5.3. Kareli form kullanarak kare, dikdörtgen ve paralelkenar 

çizer.  

Kare 

Dikdörtgen 

Paralelkenar  

O 

5.B.5.4. Paralelkenar çizer ve iç açılarını belirler. 
 

Paralelkenar 

Açı   
O 

5.B.5.5. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 

Kare, dikdörtgenin özel bir durumu olarak ele 
alınır. 

Kare 

Dikdörtgen 
Paralelkenar  

Açı  

KSY 

5.B.5.6. EĢkenar dörtgeni tanımlar.  EĢkenar dörtgen   O 

5.B.5.7. Kareli form kullanarak eĢkenar dörtgen çizer.  EĢkenar dörtgen   O 

5.B.5.8. Yamuğu tanımlar. Yamuk tanıtılırken kenar çiftlerinden en az 

birinin paralel olduğu vurgulanır, çeĢitlerine 

girilmez. 

Yamuk    O 

5.B.5.9. Kareli form kullanarak yamuk çizer.  Yamuk    O 

5.B.5.10. KöĢegeni belirler.   KöĢegen     O 

5.B.5.11. Dörtgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 
 

Dörtgen 

Kenar     
KSY 

5.B.5.12. Dörtgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 
 

Dörtgen 
Açı      

KSY 

BÖLÜM 2: UZUNLUK ÖLÇME 

5.C.1.6 Uzunluk ölçme birimlerinden mm, cm, m ve km'nin  mm, cm, m ve  Trafik ve 
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kullanım alanlarını belirtir. km Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.C.1.7 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-

kilometre arasındaki iliĢkileri açıklar. 
 

mm, cm, m ve 

km 
 

5.C.1.8 Verilen bir uzunlugu farklı uzunluk ölçme birimleriyle 
ifade eder.  

   

5.C.1.9 Bir  uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle 

tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 
   

5.C.1.5 Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri 
çözer veya kurar. 

 

   

BÖLÜM 3: ÇEVRE 

5.C.2.1. Düzlemsel Ģekillerin çevre uzunluklarını belirler.    Çevre   O Trafik ve 
Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

5.C.2.2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları belirler.  

 

Çevre   

Üçgen  

Kare 

Dikdörtgen  

O 

5.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar 

uzunlukları arasındaki iliĢkiyi belirler.   

Çevre   

Kare 

Dikdörtgen 

KSY 

5.C.2.4. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik Ģekiller 
oluĢturur.  

Sınıf içi etkinliklerde kullanılmak üzere 
öğrencilere geometri tahtası yaptırılabilir.  

Çevre   KSY 

5.C.2.5. Dikdörtgenlerden oluĢan kompozit Ģekillerin çevre 

uzunluğunu bulur. 
 

Çevre   

Dikdörtgen 
KSY 

5.C.2.6. Düzlemsel Ģekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla 
ilgili problemleri çözer veya kurar. 

 Çevre   
EYD 
PC 

BÖLÜM 4: ALAN 

5.C.3.1. Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir Ģeklin 

alanını tahmin eder. 
 Alan   EYD 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
5.C.3.2. Düzlemsel bir Ģeklin alanını birim kareye göre bulur.  Alan   KSY 

5.C.3.3. cm2, m2 ve km2 ölçü birimlerinin ne amaçla 

kullanıldığını ifade eder. 

Gerçek yaĢam durumlarından örneklere yer 

verilir.  
Alan   O 

5.C.3.4. Kare ve dikdörtgenin alanını bulur. 
 

Alan   
Kare 

Dikdörtgen  

O 

5.C.3.5. Dik üçgenin alanını bulur. 
 

Alan   

Dik üçgen  
O 

5.C.3.6. Dikdörtgen veya dik üçgenlerden oluĢan kompozit  

Ģekillerin alanını bulur. 
Geometri tahtası, noktalı kâğıt ve benzeri 

araçlarla yapılan çalıĢmalara yer verilir. 

Alan 

Dikdörtgen 

Dik üçgen  

KSY 

5.C.3.7. Dikdörtgen veya dik üçgenden oluĢan düzlemsel 
Ģekillerin alanı ile ilgili problem çözer veya kurar. 

 

 
Alan 
Dikdörtgen 

Dik üçgen  

EYD 

PC 

BÖLÜM 5: CĠSĠMLER 
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5.B.5.1.  Kareli form veya izometrik kağıt kullanarak 

dikdörtgenler, kare ve üçgen prizması, küp çizer. 
 

Dikdörtgenler 

prizması  

Kare prizma 

Küp  

O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.B.5.2.  Dikdörtgenler prizması, kare ve üçgen prizması, küp 

biçimindeki modellerin açınımını kareli formlardan yararlanarak 

çizer. 
 

Dikdörtgenler 

prizması  

Kare prizma 

Küp  

KSY 

5.B.5.3.  EĢ küplerden oluĢan modellerdeki küp sayısını belirler.  Küp  KSY 

BÖLÜM 6: PARALARIMIZ 

5.C.4.1. Paralarla ondalık gösterimi ikiĢlilendirir.     Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.C.4.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.  
   

BÖLÜM 7: TARTMA 

5.C.6.1.  Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.      Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

5.C.6.2.  Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram 

arasındaki iliĢkileri belirtir. 
   

5.C.6.3.  Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri 

çözer veya kurar. 
   

BÖLÜM 8: SIVILARI ÖLÇME 

5.C.7.1.  Litre ve mililitre arasındaki iliĢkiyi belirtir.     Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

5.C.7.2.  Ondalık gösterime ihtiyaç olmayacak biçimde litre ve 

mililitre arasında dönüĢümler yapar. 
   

5.C.7.3.  Bir kaptaki sıvının miktarını, litre ve mililitre 

birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol 

eder.  

   

5.C.7.4.  Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer veya kurar.    

BÖLÜM 9: VERĠ 

5.D.1. AraĢtırma sorusu oluĢturur. Bir kiĢinin tuttuğu takımın ne olduğu sorusu 

araĢtırma sorusu değildir fakat 

bir sınıftaki öğrencilerin tuttuğu takımların 
neler olduğu bir araĢtırma sorusudur. 

AraĢtırma 

sorusu  
O 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
5.D.2. Veri toplar. Sürekli ve süreksiz kavramları hissettirilir. Veri KSY  

 

5.D.3. Veri düzenler.  Veri KSY  

5.D.4. Çizgi grafiği oluĢturur.  Çizgi grafiği  KSY  

5.D.5. Çizgi grafiğini yorumlar.  Çizgi grafiği  KSY  
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5. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Beşinci sınıfta öğrenciler Sayılar ve İşlemler alt öğrenme alanında rakamlar, doğal sayılar, sayma 

sayılarını ayırt ederler. Bu düzeydeki öğrenciler en çok dokuz basamaklı `bir doğal sayıyı 

çözümlerler. Ayrıca bu seviyedeki öğrenciler en çok beş basamaklı doğal sayıları akıcı bir biçimde 

eldeli ve eldesiz toplarken en çok beş basamaklı doğal sayılarla onluk bozmadan çıkarma ismi 

yaparlar. Beşinci sınıf düzeyindeki öğrenciler en çok üç basamaklı iki sayıyı akıcı bir bicimde 

çarparlar ve en çok dört basamaklı doğal sayıları iki basamaklı doğal sayılara bölerler. Bu 

seviyedeki öğrenciler tamsayılı bir kesri bileşik kesir biçiminde ve bileşik bir kesri tamsayılı kesir 

biçiminde yazarlar. Ayrıca birim kesirden yararlanarak modeller yardımıyla bir bütünün istenilen 

kesir kadarını bulurlar. Beşinci sınıf düzeyindeki öğrenciler ondalık gösterimlerle toplama ve 

çıkarma işlemlerini yapar; yüzde, kesir ve ondalık gösterimleri karşılaştırırlar. Geometri alt 

öğrenme alanında öğrenciler, doğru, ışın ve doğru parçasını ifade ederler. Açı ölçümleri ile ilgili 

işlemler yapan öğrenciler; üçgende verilmeyen açının ölçüsünü hesaplar, dörtgen çeşitlerini ve 

özelliklerini belirler ve dörtgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırırlar. Ölçme alt öğrenme 

alanında ise öğrenciler, üçgen, kare ve dikdörtgenin  çevre uzunlukları belir, standart ölçü 

birimleri ile alan hesaplamaları yaparlar. Ayrıca dikdörtgen veya dik üçgenlerden oluşan 

kompozit şekillerin alanını bulurlar. 

6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

6.A. Sayılar ve İşlemler 
6.A.1. Doğal Sayılar ve İşlemler  
6.A.2. Üslü İfadeler  
6.A.3. Çarpanlar ve Katlar 
6.A.4. Kesirler ve İşlemler  
6.A.5. Ondalık Gösterim  
6.A.6. Oran 

 

6.B. Cebir  
 
6.C. Geometri 

6.C.1. Açılar  
6.C.2. Üçgenler  
6.C.3. Çevre ve Alan 

 
6.D. Veri Toplama ve Sunma 

 

 



 

 

 

78 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

6. SINIF KAZANIMLARI 

6.A. Sayılar ve İşlemler 
6.A.1. Doğal Sayılar ve İşlemler  
6.A.1.1. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 
6.A.1.2. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya 
yönelik işlemler yapar. 
6.A.1.3. İki sayı arasında kaç doğal sayı olduğunu belirtir.  
6.A.1.4. En çok 12 basamaklı bir doğal sayıyı bölüklere ayırır. 
6.A.1.5. En çok 6 basamaklı bir doğal sayının basamak ve sayı değerlerini okur ve yazar. 
6.A.1.6. En çok 6 basamaklı bir doğal sayının çözümlenmiş biçimini okur ve yazar. 
6.A.1.7. Verilen bir sayının basamağı değiştirildiğinde sayı değerinin ne kadar değiştiğini belirtir.  
6.A.1.8. Verilen bir doğal sayıyı 10, 100 ve 1000’ler basamağına göre yuvarlar. 
6.A.1.9. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 
6.A.1.10. Toplama işlemi yaparken  yuvarlama yaparak işlemin sonucu tahmin eder.  
6.A.1.11. Yuvarlama ile yaptığı tahminini, toplama işleminin sonucu ile karşılaştırır.  
6.A.1.12. Çıkarma işlemi yaparken  yuvarlama yaparak işlemin sonucu tahmin eder. 
6.A.1.13. Yuvarlama ile yaptığı tahminini, çıkarma işleminin sonucu ile karşılaştırır.  
6. A.1.14. Çarpma işlemi yaparken  yuvarlama yaparak işlemin sonucu tahmin eder. 
6. A.1.15.  Yuvarlama ile yaptığı tahminini, çarpma işleminin sonucu ile karşılaştırır.  
6.A.1.16. 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4 ve 8 ile bölünebilme kurallarından yararlanarak işlem yapar.  
6.A. 1.17. 0’a bölme işleminin sonucunu açıklar. 
6.A. 1.18. Bölme işlemi yaparken  yuvarlama yaparak işlemin sonucu tahmin eder. 
6.A. 1.19. Yuvarlama ile yaptığı tahminini, bölme işleminin sonucu ile karşılaştırır. 
6.A. 1.20. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.  
6.A.1.21. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 
6.A. 1.22. Dört işlem gerektiren problemleri işlem sırasına göre çözer ve kurar.  
 
6.A.2. Üslü İfadeler  
6.A.2.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 
6.A.2.2. Üslü niceliklerin değerini belirler. 
6.A.2.3. Doğal sayıları üslü biçimde yazar. 
6.A.2.4. 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvvetleri seklinde verilen sayıyı üslü biçimde yazar.  
6.A.2.5. Sıfırdan farklı bir doğal sayının 0. kuvvetinin anlamını açıklar.  
6.A.2.6. Üslü sayıları karşılaştırır.  
 
6.A.3. Çarpanlar ve Katlar 
6.A.3.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 
6.A.3.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 
6.A.3.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler. 
6.A.3.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 
6.A.3.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler. (problemlere yer verilmez.) 
 
6.A.4. Kesirler ve İşlemler  
6.A.4.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 
6.A.4.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 
6.A.4.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 
6.A.4.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 
6.A.4.5. Bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi 
anlamlandırır. 
6.A.4.6. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 
6.A.4.7. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 
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6.A.4.8. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 
6.A.4.9. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 
 
6.A.5. Ondalık Gösterim  
6.A.5.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 
6.A.5.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 
6.A.5.3. Bir ondalık gösterimi modelle gösterir.  
6.A.5.4. Bir ondalık gösterimin tam ve kesir kısmını belirtir.   
6.A.5.5. Paydası 10 veya 10un kuvveti şeklindeki sayıları ondalık gösterime çevirir. 
6.A.5.6. Ondalık gösterimlerin rakamlarının basamak ve sayı değerlerini belirtir.  
6.A.5.7. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 
6.A.5.8. En çok 3 ondalık gösterimi karşılaştırır.  
6.A.5.9. Devirli ondalık gösterimlerin açılımını yapar.  
6.A.5.10. Ondalık gösterimleri verilen sayıları binde birler basamağına kadar yuvarlar. 
6.A.5.11. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama işlemi yapar. 
6.A.5.12. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çıkarma işlemi yapar. 
6.A.5.13. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 
6.A.5.14. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma işlemini yapar. 
6.A.5.15. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. 
6.A.5.16. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme işlemini yapar.  
6.A.5.17. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 
6.A.5.18. Ondalık gösterimlerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 
 
6.A.6. Oran 
6.A.6.1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.  
6.A.6.2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer veya kurar.  
6.A.6.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 
 
6.B. Cebir  

6.B.1. Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen 
terimini bulur. 
6.B.2. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye 
uygun sözel bir durum yazar. 
6.B.3. Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için 
hesaplar. 
6.B.4. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. 
6.B.5. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 
6.B.6. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 
 
6.C. Geometri 

6.C.1. Açılar  

6.C.1.5. Açıyı okur. 
6.C.1.6. Açı çeşitlerini ifade eder. (dik, dar, doğru, tam, komşu, bütünler, tümler, ters açılar) 
6.C.1.7. Kareli veya noktalı kağıt üzerinde 90 derecelik bir açıyı referans alarak oluşturulmuş bir açının çeşidini ifade 
eder. 
6.C.1.8. Ölçüsü verilen bir açıyı iletki yardımıyla çizer. 
6.C.1.9. Bir açının tümlerini ve bütünlerini hesaplar. 
6.C.1.10. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini 
inceler. 
6.C.1.11. Açıyla ilgili problemleri çözer. 
6.C.1.12. Açıyla ilgili problemler kurar. 
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6.C.2. Üçgenler  
6.C.2.1. Çokgeni kenar sayısına göre isimlendirir. (üçgen, dörtgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eşkenar dörtgen, 
yamuk, 5gen, 6gen...) 
6.C.2.2. Doğru açıdan yola çıkarak üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu kanıtlar.  
6.C.2.3. Üçgende verilmeyen bir iç açı ölçüsünü belirler. 
6.C.2.4. Üçgende iç açı ve dış açı ilişkisini kurar. 
6.C.2.5. Kenarlarına göre üçgen çeşitlerini belirler. 
6.C.2.6. Açılarına göre üçgen çeşitlerini belirler. 
6.C.2.7. Üçgenle ilgili problemler çözer. 
6.C.2.8. Üçgenle ilgili problemler kurar. 
 
6.C.3. Çevre ve Alan 
6.C.3.1. Verilen bir çokgenin çevre uzunluğunu bulur.  
6.C.3.2. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu kısa yoldan hesaplar. 
6.C.3.3. Dikdörtgen veya üçgenden oluşan şekillerin çevre uzunluklarını hesaplar. 
6.C.3.4. Dikdörtgenin alanını hesaplar. 
6.C.3.5. Dik üçgenin alanı hesaplar. 
6.C.3.6. Üçgende yükseklik ve taban ilişkisi kurar. 
6.C.3.7. Üçgenin alanını taban ve yükseklik ilişkisiyle hesaplar. 
6.C.3.8. Dikdörtgen veya üçgenden oluşan şekillerin alanını hesaplar. 
6.C.3.9. Düzgün olmayan şekillerin alanlarını grid formu kullanarak yaklaşık olarak hesaplar. 
6.C.3.10. Alan birimlerinde çevirmeler yapar. 
6.C.3.11. Alanla ilgili görsel tahminde bulunur. 
 
6.D. Veri Toplama ve Sunma 
 
6.D.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur. 
6.D.2. Verilen araştırma sorusuna uygun veri toplar.  
6.D.3. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu veya sütun grafiğinden uygun olanla gösterir.  
6.D.4. Grafiksel gösterimi verilen veriyi yorumlar. (yanlış çizilmiş grafikler incelenmeli) 
6.D.5. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 
6.D.6. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. 
6.D.7. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. 
 

6. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

ÖĞRENME 

ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  

EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 

ÇEYREK  

ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 

ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 

ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-

HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 
 
 

6.A1, 6.A.2, 6.A.3 
6.A.4 

6.A.5 
6.A.6 

 

 
GEOMETRİ ve ÖLÇME 

 

 
 

6.C.1 
6.C.2 

6.C.3.1, 6.C.3.2, 
6.C.3.3,  

6.C.3.4 - 6.C.3.11 

 
CEBİR 

 
6.B.1, 6.B.2 

 
6.B.3, 6.B.4 

 
6.B.5, 6.B.6 

 

 
VERİ 

   6.D 
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6. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Ü
n

it
e 

1
: 

S
a

y
ıl

a
r 

v
e 

ĠĢ
le

m
le

r 
 

 

Bölüm 1: Doğal Sayılar ve ĠĢlemler 

Doğal Sayı Dünyası      

6.A.1.4. En çok 12 basamaklı bir 

doğal sayıyı bölüklere ayırır. 

 Doğal sayı  

Bölük  
O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
6.A.1.6. En çok 6 basamaklı bir 

doğal sayıyı okur ve yazar. 

 
Doğal sayı O 

6.A.1.5. En çok 6 basamaklı bir 

doğal sayının basamak ve sayı 

değerlerini okur ve yazar. 

 Doğal sayı 

Basamak 

değeri  

O 

6.A.1.7. Verilen bir sayının 
basamağı değiĢtirildiğinde sayı 

değerinin ne kadar değiĢtiğini 

belirtir.  

 
Doğal sayı 
Basamak 

değeri 

KSY 

6.A.1.8. Verilen bir doğal sayıyı 10, 
100 ve 1000‟ler basamağına göre 

yuvarlar. 

 
Doğal sayı EYD 

Doğal sayılarla akıcı iĢlemler      

6.A.1.10. Toplama iĢlemi yaparken 

yuvarlama yaparak iĢlemin sonucu 

tahmin eder.  

Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur. 
Toplama 
iĢlemi  

EYD 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 6.A.1.11. Yuvarlama ile yaptığı 

tahminini, toplama iĢleminin sonucu 
ile karĢılaĢtırır.  

 
Toplama 

iĢlemi  
KSY 

6.A.1.12. Çıkarma iĢlemi yaparken 

yuvarlama yaparak iĢlemin sonucu 

tahmin eder. 

Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur. 
Çıkarma 

iĢlemi  
EYD 

6.A.1.13. Yuvarlama ile yaptığı 

tahminini, çıkarma iĢleminin sonucu 

ile karĢılaĢtırır.  

 
Çıkarma 

iĢlemi  
KSY 

6.A.1.14. Çarpma iĢlemi yaparken 
yuvarlama yaparak iĢlemin sonucu 

tahmin eder. 

Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur. 
Çarpma iĢlemi  EYD 

6.A. 1.15.  Yuvarlama ile yaptığı 

tahminini, çarpma iĢleminin sonucu 
ile karĢılaĢtırır.  

 

Çarpma iĢlemi  KSY 

6.A.1.16. 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4 ve 8 ile 

bölünebilme kurallarından 

Örnek yöntemler; 10 ile bölme yaparken 

sayının sonundan 0 çıkarma; 8 ile çarpmak için üç kez iki katını alma; bir sayıyı 

Bölünebilme 

kuralları 
O 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

yararlanarak iĢlem yapar.  5‟e bölmek için iki katını alıp 10‟a bölme vb. 

6.A. 1.17. 0‟a bölme iĢleminin 
sonucunu açıklar. 

 
Bölme iĢlemi  KSY 

 

6.A. 1.18. Bölme iĢlemi yaparken 

yuvarlama yaparak iĢlemin sonucu 

tahmin eder. 

Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur. 

Bölme iĢlemi  EYD 

6.A. 1.19. Yuvarlama ile yaptığı 

tahminini, bölme iĢleminin sonucu 

ile karĢılaĢtırır. 

 

Bölme iĢlemi  KSY 

6.A. 1.20. ĠĢlem önceliğini dikkate 
alarak doğal sayılarla dört iĢlem 

yapar. 

ĠĢlemler yapılırken iĢlem özellikleri dikkate alınır.  
Doğal sayılar 
ĠĢlem önceliği  

O 

6.A.1.21. Doğal sayılarda ortak 

çarpan parantezine alma ve dağılma 
özelliğini uygulamaya yönelik 

iĢlemler yapar. 

4(2+7)=4·2+4·7 ve 4·2+4·7=4(2+7) gibi durumlar ayrı ayrı incelenir. Bunun 

gibi eĢitliklerin anlamlı öğrenilmesine katkı yapmak 
için modellerden yararlanılır. 

Örneğin, aĢağıdaki dikdörtgenin alanı 

hesaplanırken, parantez kullanmayla ilgili 

yukarıdaki eĢitlikler incelenebilir. 
 

 

 

 
 

 

Doğal sayılar 
Dört iĢlem 

O 

Doğal sayılarla problem zamanı      

6.A. 1.22. Dört iĢlem gerektiren 
problemleri iĢlem sırasına göre 

çözer ve kurar.  

ĠĢlemler yapılırken iĢlem özellikleri dikkate alınır.  
 

Doğal sayılar 
Dört iĢlem 

EYD 
PC 

 

Bölüm 2: Üslü Ġfadeler 

6.A.2.1. Bir doğal sayının kendisiyle 

tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak 

ifade eder.  

 

Üslü ifadeler O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 6.A.2.2. Üslü niceliklerin değerini 

belirler. 

 
Üslü ifadeler O 

 

6.A.2.5. Sıfırdan farklı bir doğal 

sayının 0. kuvvetinin anlamını 

açıklar.  

 Üslü ifadeler KSY 

6.A.2.3. Doğal sayıları üslü biçimde 
yazar. 

 Üslü ifadeler O 

6.A.2.4. 10, 100, 1000 gibi 10‟un 

kuvvetleri seklinde verilen sayıyı 
Örneğin, 5000=5.103, 700=7.102 Ģeklinde de ifade edilebilir. Üslü ifadeler O 

4 

2 7 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

üslü biçimde yazar.  

6.A.2.6. Üslü sayıları karĢılaĢtırır.  Üslü ifadeler KSY 

6.A.2.7. Üslü sayılarla iĢlem yapar.  Üslü ifadeler O 

Bölüm 3: Çarpanlar ve Katlar 

6.A.3.1. Doğal sayıların çarpanlarını 

ve katlarını belirler. 
 

Doğal sayılar 

Çarpanlar ve katlar  
O 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
6.A.3.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10‟a 

kalansız bölünebilme kurallarını 

açıklar ve kullanır. 

6‟ya kalansız bölünebilme kuralının 2 ve 3‟e kalansız bölünebilme kuralından 

yararlanılarak geliĢtirilebileceği dikkate alınır. 
Bölünebilme  O 

6.A.3.3. Asal sayıları özellikleriyle 
belirler. 

 Asal sayılar  KSY 

6.A.3.4. Doğal sayıların asal 

çarpanlarını belirler. 
 Asal sayılar O 

6.A.3.5. Ġki doğal sayının ortak 
bölenleri ile ortak katlarını belirler.  

Bu sınıf düzeyinde EKOK ve EBOB bulmaya yönelik problemlere yer verilmez. 
Doğal sayılar 
Ortak katlar 

KSY 

Ü
n

it
e 

2
: 

A
çı

la
r
  

Bölüm 1: 

6.B.1.1. Açıyı okur ve ifade eder. Açıyı baĢlangıç noktaları aynı olan iki ıĢının oluĢturduğu Ģekil olarak tanır ve 

sembolle gösterir. 
Açı  O 

Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

6.B.1.2. Açı çeĢitlerini ifade eder.  Dik, dar, tam, komĢu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keĢfeder. Açı çeĢitleri  O 

6.B.1.3. Kareli veya noktalı kağıt 

üzerinde 90 derecelik bir açıyı 

referans alarak oluĢturulmuĢ bir 
açının çeĢidini ifade eder. 

90 dereceden küçük görünüyorsa dar açı olduğunu; büyük görünüyorsa geniĢ 

açı olduğu fark ettirilir.  
Açı çeĢitleri  KSY 

Bölüm 2: 

6.B.1.4. Ölçüsü verilen bir açıyı 

iletki yardımıyla çizer. 
  Açı  O 

 

Bölüm 3: 

6.B.1.5. Bir açının tümlerini ve 

bütünlerini hesaplar. 
 

Tümler açı 

Bütünler açı  
O 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

6.B.1.6. Ġki paralel doğruyla bir 
keseninin oluĢturduğu yöndeĢ, ters, 

iç ters, dıĢ ters açıları belirleyerek 

özelliklerini inceler. 

Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumları ele alındıktan sonra 
iki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye yönelik 

çalıĢmalara 

da yer verilir. Bunu yaparken doğruların ortak kesenle yaptığı açıların eĢ olma 

durumlarından yararlanılabilir. 

YöndeĢ açı 

Ters açılar  
KSY 

Bölüm 4: 

6.B.1.7. Açıyla ilgili problemleri 

çözer. 
 Açı  

EYD 

PC 

 

6.B.1.8. Açıyla ilgili problemler 
kurar. 

 Açı  
EYD 
PC 

 

Ü
n

i

te
 

3
: 

 Bölüm 1: 

6.C.1. Aritmetik dizilerin kuralını Bu tür durumlarda değiĢken kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanır. Aritmetik dizi O Duyarlı 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

ifade eder.  Aritmetik diziler incelenerek dizinin kuralını bir değiĢken ile (örneğin n 

cinsinden) 

yazmaya yönelik çalıĢmalar yapılır. 

Günlük yaĢam durumlarında ve Ģekil örüntülerindeki iliĢkileri aritmetik diziye 

dönüĢtürerek kuralı bulmaya yönelik çalıĢmalar yapılır. 

DeğiĢken  VatandaĢlık 

6.C.2. Kuralı verilen dizinin 
istenilen terimini/terimlerini bulur. 

Örneğin verilen aritmetik dizinin kuralından yola çıkarak dizinin 6. terimini 
bulur. 

Dizi 
Terim  

EYD 

Bölüm 2: 

6.C.3. Sözel olarak verilen bir 

duruma uygun cebirsel ifade yazar. 

Cebirsel ifadelerde kullanılan harflerin sayıları temsil ettiği ve “değiĢken” 

olarak 
adlandırıldığı belirtilir. En az bir değiĢken ve iĢlem içeren ifadelerin “cebirsel 

ifadeler” olduğu vurgulanır. 

Cebirsel ifade EYD 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

6.C.4. Verilen bir cebirsel ifadeye 

uygun sözel bir durum yazar. 

Verilen cebirsel ifadedeki değiĢkenleri günlük yaĢam durumlarına uygun sözel 

ifadelere dönüĢtürür.  
Cebirsel ifade EYD 

Bölüm 3: Kesirler ve ĠĢlemler  

6.D.1. Kesirleri karĢılaĢtırır, sıralar 

ve sayı doğrusunda gösterir. 

Kesirleri sıralarken uygun stratejilerin kullanılmasına yönlendirilir. Bu sınıf 

düzeyinde kullanılabilecek stratejiler: kesirlerin bütüne olan yakınlıkları, 

yarımdan büyük veya küçük olmaları, yarıma olan yakınlıkları, birim kesirlerin 
karĢılaĢtırılması, payda eĢitleme (denk kesirlerin dikkate alınması). 

Kesirler KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

6.D.2. Kesirlerle toplama ve 

çıkarma iĢlemlerini yapar. 
Gerçek yaĢam durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalıĢmalar 

teĢvik edilir. 

Kesirler  

Toplama iĢlemi 

Çıkarma iĢlemi  

O 

6.D.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin 

çarpma iĢlemini yapar ve 

anlamlandırır. 

Örneğin 3. 1/4 ifadesinin 3 tane 1/4‟ün toplamı anlamına geldiği ve 1/4. 3 

ifadesinin de 3‟ ün 1/4 kadarı olduğu ve bu iĢlemlerin aynı sonucu verdiği fark 

ettirilir. 

Gerçek yaĢam durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalıĢmalar 
yaptırılır. 

Bir doğal sayı 1‟den büyük bir kesirle çarpıldığında sonucun bu sayıdan büyük, 

1‟den küçük bir kesirle çarpıldığında ise küçük olduğunu anlamaya yönelik 

çalıĢmalara yer verilir. 

Kesirler 
Çarpma iĢlemi  

O 
KSY 

6.D.4. Ġki kesrin çarpma iĢlemini 

yapar ve anlamlandırır. 

Örneğin 1/2 . 3/4 ifadesinin 3/4'un 1/2„si (yani yarısı) ve 3/4 . 1/2 ifadesinin 

1/2‟nin 3/4'u anlamına geldiği vurgulanır. 

Gerçek yaĢam durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalıĢmalar 

yaptırılır. 

Kesirler 

Çarpma iĢlemi  

O 

KSY 

6.D.5. Bir doğal sayıyı bir birim 

kesre ve bir birim kesri bir doğal 

sayıya böler, bu iĢlemi 

anlamlandırır. 

Örneğin, 5 † 1/2 ifadesinin 5‟in içinde kaç tane 1/2 olduğu; 1/2 † 2 ifadesinin 

de 1/2‟yi 2‟ye bölmek (yani 1/2 ‟nin yarısı) olduğu modellerle fark ettirilir. 

Kesirler 

Bölme iĢlemi  

O 

KSY 

6.D.6. Bir doğal sayıyı bir kesre ve 

bir kesri bir doğal sayıya böler, bu 

iĢlemi anlamlandırır. 

Örneğin 4 † 3/4 ifadesinin 4‟ün içinde kaç tane 3/4 olduğu; 3/4 † 4 ifadesinin de 

3/4‟ü 4‟e bölmek olduğu modellerle fark ettirilir. Kesirlerde bölme iĢlemi 

anlamlandırılırken basit iĢlemlere yer verilir. 

Bir doğal sayı 1‟den büyük bir kesirle bölündüğünde sonucun bu sayıdan küçük, 

Kesirler 

Bölme iĢlemi  

O 

KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

1‟den küçük bir kesre bölündüğünde ise büyük olduğunu anlamaya yönelik 

çalıĢmalara yer verilir. 

6.D.7. Ġki kesrin bölme iĢlemini 

yapar ve anlamlandırır. 

Bölme iĢlemi anlamlandırılırken büyük kesrin küçük kesre bölündüğü ve 

sonucun 

tam sayı çıktığı basit iĢlemler üzerinde durulur. Örneğin, 1/2 † 1/4 ifadesinin, 

yarımın içinde kaç tane çeyrek olduğu anlamına geldiği modellerle ele alınır. 

Kesirler 

Bölme iĢlemi  

O 

KSY 

 

6.D.8. Kesirlerle yapılan iĢlemlerin 

sonucunu tahmin eder. 
 

Kesirler 

Dört iĢlem 

O 

KSY 

6.D.9. Kesirlerle iĢlem yapmayı 

gerektiren problemleri çözer. 
 Kesirler 

EYD 

PC 

Bölüm 4: Geometri (Üçgenler)  

6.E.1. Çokgeni kenar sayısına göre 

isimlendirir.  

 

üçgen, dörtgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eĢkenar dörtgen, yamuk, 5gen, 

6gen... 

Ġç bükey (konkav) çokgenler ele alınmaz. Ayrıca iç açıların toplamı ve köĢegen 
sayısına değinilmez. 

Çokgen  KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

6.E.2. Doğru açıdan yola çıkarak 

üçgenin iç açıları toplamının 180 

derece olduğunu kanıtlar. 

ÇeĢitli yöntemlerle üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğu ispatlanır. 

Örneğin, kağıt katlama yöntemi. 

Doğru açı  

Üçgen  
KSY 

6.E.3. Üçgende verilmeyen bir iç açı 

ölçüsünü belirler. 
 

Üçgen  

Açı  
KSY 

6.E.4. Üçgende iç açı ve dıĢ açı 

iliĢkisini kurar.  

Üçgen 

Ġç açı 
DıĢ açı  

KSY 

6.E.5. Kenarlarına göre üçgen 

çeĢitlerini belirler. 
 Üçgen çeĢitleri  KSY 

6.E.6. Açılarına göre üçgen 
çeĢitlerini belirler. 

Ayrıca, ölçüleri verilen üç açıyla üçgen oluĢturup oluĢturulamayacağına karar 
vermeye yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Üçgen çeĢitleri  KSY 

6.E.7. Üçgenle ilgili problemler 

çözer. 
 Üçgen  

EYD 

PC 

6.E.8. Üçgenle ilgili problemler 

kurar. 
 Üçgen  

EYD 

PC 

Bölüm 5: Cebir 2 

6.F.1. Cebirsel ifadenin değerlerini 

değiĢkenin alacağı farklı doğal sayı 
değerleri için hesaplar. 

 Cebirsel ifadeler O 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

6.F.2. Basit cebirsel ifadelerin 

anlamını açıklar. 

Bu sınıf düzeyinde 3a, a/2, (a+4)/3 biçimindeki ifadelerin anlamlandırılmasına 

yönelik çalıĢmalara yer verilir.  
Cebirsel ifadeler O 

Ü
n

it
e 

4
: 

 Bölüm1: Ondalık Gösterim ve ĠĢlemler  

6.G.1. Bölme iĢlemi ile kesir 

kavramını iliĢkilendirir. 

Kesir gösteriminin aynı zamanda bölme iĢlemini de ifade ettiği fark ettirilir. 

örneğin 5/3 ifadesi aynı zamanda 5‟in 3‟e bölümü anlamını da ifade eder.  

Bu çıktı kapsamında tam bölünemeyen doğal sayılarla bölme iĢlemi yapmaya 

Kesir 

Bölme iĢlemi  
KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 



 

 

 

86 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

yönelik çalıĢmalara da yer verilir. Bölme iĢleminde nokta kullanımı üzerinde 

durulur. Noktadan sonra en çok üç basamaklı sayılarla sınırlı kalınır. 

VatandaĢlık 

6.G.2. Ondalık gösterimleri verilen 

sayıları çözümler. 

Örneğin  

123.45= 1.100+2.10+3+4.1/10+5.1/100 

123.45=1.100+2.10+3+4.0.1+5.0.01 

Ondalık gösterim  O 

6.G.3. Bir ondalık gösterimi 
modelle gösterir.  

 Ondalık gösterim KSY 

6.G.4. Bir ondalık gösterimin tam ve 

kesir kısmını belirtir.   
Tam ve kesir kısmın ne anlama geldiği modeller üzerinde keĢfettirilir.  Ondalık gösterim EYD 

6.G.5. Paydası 10 veya 10un kuvveti 
Ģeklindeki sayıları ondalık 

gösterime çevirir. 

Ayrıca kesirli sayıların paydalarını 10 ve 10‟nun kuvvetleri Ģeklinde 
geniĢletilerek ondalık sayıya çevrilmesi de yapılır.  

Ondalık gösterim O 

6.G.6. Ondalık gösterimin 

rakamlarının basamak ve sayı 
değerlerini belirtir.  

Ayrıca, ondalık gösterimlerin okunuĢları çalıĢılır. Kesir kısmı en çok üç 

basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır. 

Ondalık gösterim 

Rakam değeri 
Basamak değeri  

KSY 

6.G.8. En çok 3 ondalık gösterimi 

karĢılaĢtırır.  

Uygun kesir modellerinden yararlanılır. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan 

ondalık ifadelerle sınırlı kalınır. 
Ondalık gösterim KSY 

6.G.9. Devirli ondalık gösterimlerin 
açılımını yapar.  

 
Devirli ondalık 
gösterim 

O 

6.G.10. Ondalık gösterimleri verilen 

sayıları binde birler basamağına 

kadar yuvarlar. 

Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur. Ondalık gösterim EYD 

6.G.11. Ondalık gösterimleri verilen 

sayılarla toplama iĢlemi yapar. 
Toplama iĢleminin anlamlandırılmasına yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Ondalık gösterim 

Toplama iĢlemi  
O 

6.G.12. Ondalık gösterimleri verilen 

sayılarla çıkarma iĢlemi yapar. 
Çıkarma iĢleminin anlamlandırılmasına yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Ondalık gösterim 

Çıkarma iĢlemi  
O 

6.G.13. Ondalık gösterimleri verilen 

sayılarla çarpma iĢlemi yapar. 

Çarpma iĢleminin anlamlandırılmasına yönelik çalıĢmalara yer verilir. Örneğin, 

virgülün hangi basamağa neden konulacağı gibi durumlar incelenir. 

Bir doğal sayı 1‟den küçük bir ondalık ifadeyle çarpıldığında sonucun o sayıdan 

küçük olduğunun fark edilmesine yönelik çalıĢmalara yer verilir. Çarpma 

iĢleminde 

sıfırın özel durumu dikkate alınır. 

Ondalık gösterim 

Çarpma iĢlemi  
O 

6.G.14. Ondalık gösterimleri verilen 

sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa 
yoldan çarpma iĢlemini yapar. 

10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpımın eldeki 0 sayısı kadar virgül 
kaydırıldığı çeĢitli örnekler sonrasında fark ettirilir.  

Ondalık gösterim 
Çarpma iĢlemi  

O 

6.G.15. Ondalık gösterimleri verilen 

sayılarla bölme iĢlemi yapar. 
Bölme iĢleminin anlamlandırılmasına yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Ondalık gösterim 

Bölme iĢlemi  
O 

6.G.16. Ondalık gösterimleri verilen 
sayılarla 10, 100 ve 1000 ile kısa 

yoldan bölme iĢlemini yapar. 

10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan bölme iĢleminde eldeki 0 sayısı kadar virgül 

kaydırıldığı çeĢitli örnekler sonrasında fark ettirilir. 

Ondalık gösterim 

Bölme iĢlemi  
O 

6.G.17. Sayıların ondalık  Ondalık EYD 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

gösterimleriyle yapılan iĢlemlerin 

sonucunu tahmin eder. 

gösterim 

Dört iĢlem 

6.G.18. Ondalık gösterimlerle dört 

iĢlem yapmayı gerektiren 

problemleri çözer ve kurar. 

 

Ondalık 

gösterim 

Dört iĢlem 

EYD 

PC 

Bölüm 2: Oran 

6.H.1. Ġki nicelik arasındaki iliĢkiyi 

oran olarak ifade eder.  

Gerçek yaĢam durumlarından yola çıkılarak iliĢkilerin oranı hakkında çalıĢmalar 

yaptırılır. 
Oran KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
6.H.2. Tablo kullanarak oran 

problemlerini çözer veya kurar.  
 Oran 

EYD 

PC 

6.H.3. Aynı veya farklı birimlerdeki 

iki çokluğun birbirine oranını 

belirler. 

Tanıdığı birimler arasında donuĢum gerektiren problemlere yer verilebilir.  

Gerçek yaĢam durumlardan örnekler kullanılır. Örneğin km/sa gibi.  
Oran KSY 

Bölüm 3: Geometri (Çevre) 

6.I.1. Verilen bir çokgenin çevre 

uzunluğunu bulur.  
 

Çokgen 

Çevre  
O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

6.I.2. Dikdörtgenin çevre 

uzunluğunu kısa yoldan hesaplar. 
Örneğin, 2(a+b) stratejisini kullanır.  

Dikdörtgen 

Çevre  
O 

6.I.3. Dikdörtgen veya üçgenden 

oluĢan Ģekillerin çevre uzunluklarını 

hesaplar. 

 

Dikdörtgen 

Üçgen 

Çevre  

KSY 

Bölüm 4: Cebir 3 

6.J.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve 

çıkarma iĢlemleri yapar. 
Terim, sabit terim ve katsayı kavramları ele alınır. Cebirsel ifadelerle toplama 

ve çıkarma iĢleminde uygun modeller kullanılır. 

Cebirsel ifade 

Toplama 

iĢlemi 

Çıkarma 
iĢlemi 

O 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

6.J.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel 

ifadeyi çarpar. 
Örneğin, 3(x+7)=3x+21 

Cebirsel ifade 

Çarpma iĢlemi 
O 

Ü
n

it
e 

5
: 

Bölüm 1: Geometri (Alan) 

6.K.1. Dikdörtgenin alanını 

hesaplar. 
 

Dikdörtgen 

Alan  
O 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

6.K.2. Dik üçgenin alanı hesaplar. 
 

Dik üçgen  

Alan  
O 

6.K.3. Üçgende yükseklik ve taban 

iliĢkisi kurar. GeniĢ açılı üçgenlerdeki yükseklikler de ele alınır. 

Üçgen 

Yükseklik  

Taban 

KSY 

6.K.4. Üçgenin alanını taban ve 
yükseklik iliĢkisiyle hesaplar. 

 
Üçgen 
Alan 

O 

6.K.5. Dikdörtgen veya üçgenden 

oluĢan Ģekillerin alanını hesaplar. 
 

Dikdörtgen 

Üçgen 
KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Alan 

6.K.6. Düzgün olmayan Ģekillerin 
alanlarını grid formu kullanarak 

yaklaĢık olarak hesaplar. 

Düzgün olmayan Ģekilleri dikdörtgen ve dik üçgenlere ayırarak alanını yaklaĢık 

olarak hesaplar.  

Düzgün 
olmayan 

Ģekiller 

Alan  

KSY 

6.K.7. Alan birimlerinde çevirmeler 
yapar. 

Alan ölçme birimlerini tanır, m2–km2, m2–cm2–mm2 birimlerini birbirine 
dönüĢtürür. 

Alan birimleri O 

6.K.8. Alanla ilgili görsel tahminde 

bulunur. 

Üçgen, dikdörtgen ve paralelkenardan oluĢan bileĢik Ģekillerin (örneğin, açık 

zarf) alanlarını içeren problemlere yer verilir. 
Alan birimleri KSY 

Bölüm 2: Veri Toplama ve Sunma 

6.L.1. Ġki veri grubunu 

karĢılaĢtırmayı gerektiren araĢtırma 

soruları oluĢturur. 

Süreksiz veri gruplarıyla sınırlı kalınır. Örneğin, sınıfımızdaki kız ve erkek 

öğrencilerin en sevdikleri yemekler nelerdir? BeĢ büyük ilde 1994 ve 2014 

yıllarında 

Öğretim yapan kaç okul vardır? Sürekli ve süreksiz kavramlarına girilmez. 

AraĢtırma 

sorusu 

EYD 

KSY 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 
6.L.2. Verilen araĢtırma sorusuna 

uygun veri toplar.  
Veriler doğrudan öğrenciler tarafından toplanarak veya çeĢitli kaynaklardan 

alınarak elde edilebilir. 

AraĢtırma 

sorusu 

Veri toplama 

EYD 

KSY 

6.L.3. Ġki gruba ait verileri ikili 
sıklık tablosu veya sütun 

grafiğinden uygun olanla gösterir. 

Farklı gösterimlerin birbirlerine üstün ve zayıf yönleri üzerinde durulur. 
Sıklık tablosu 
Sütun grafiği  

EYD 
KSY 

6.L.4. Grafiksel gösterimi verilen 

veriyi yorumlar.  
Veri yorumlamada yanlıĢ çizilmiĢ grafikler incelenmeli.  Veri KSY 

6.L.5. Bir veri grubuna ait aritmetik 

ortalamayı hesaplar ve yorumlar. 
Aritmetik ortalamanın günlük yaĢam durumlarındaki yeri ve önemi tartıĢılır.  

Aritmetik 

ortalama 

O 

KSY 

6.L.6. Bir veri grubuna ait açıklığı 

hesaplar ve yorumlar. 
Açıklığın günlük yaĢam durumlarındaki yeri ve önemi tartıĢılır. Açıklık 

O 

KSY 

6.L.7. Ġki gruba ait verileri 

karĢılaĢtırmada ve yorumlamada 

aritmetik ortalama ve açıklığı 

kullanır. 

Aritmetik ortalama ve açıklığı gerçek yaĢam durumlarında yorumlamaya 

yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Aritmetik 

ortalama 

Açıklık 

KSY 
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6. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Sayılar ve İşlemler alt öğrenme alanında bu düzeydeki öğrenciler, işlem önceliğini dikkate alarak 

problemler çözerler. Ayrıca doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini 

uygulamaya yönelik işlemler yaparlar. Bu düzeydeki öğrenciler en çok 12 basamaklı bir doğal 

sayıyı bölüklere ayırırken en çok 6 basamaklı bir doğal sayının basamak ve sayı değerlerini okur 

ve yazarlar. Ayrıca 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4 ve 8 ile bölünebilme kurallarından yararlanarak işlemler 

yaparlar. Bu seviyedeki öğrenciler bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik 

olarak ifade eder ve üslü sayıları karşılaştırırlar. Bu düzeydeki öğrenciler doğal sayıların 

çarpanlarını ve katlarını belirlerken asal sayıları da özellikleri ile ifade ederler. Ayrıca 

problemlere yer vermemek koşuluyla bu düzeyde doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını 

belirleme çalışmaları da yapılır. Altıncı sınıf düzeyindeki öğrenciler, bir doğal sayı ile bir kesrin 

çarpma işlemini yapar; bir doğal sayıyı bir birim kesre ve bir birim kesri bir doğal sayıya böler, bir 

doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya bölerler. Yine bu düzeydeki öğrenciler ondalık 

gösterimlerle ilgili dört işlem yaparken oran kavramını da modellerle açıklar ve tablolar 

kullanarak oran problemleri çözerler. Cebir alt öğrenme alanında öğrenciler aritmetik dizilerin 

kurallarını ifade eder, sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel 

ifadeye uygun sözel bir durum yazar, cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemlerini yaparlar. 

Geometri alt öğrenme alanında öğrenciler, iki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu 

yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini incelerler ve üçgenlerle ilgili 

problemler çözer veya kurarlar. Bu düzeydeki öğrenciler, üçgende yükseklik ve taban ilişkisi 

yardımı ile alan problemleri çözerler. Ayrıca düzgün olmayan şekillerin alanlarını grid formu 

kullanarak yaklaşık olarak hesaplarlar. Veri alt öğrenme alanına ilişkin olarak ise bu düzeyde 

öğrenciler, araştırma sorusu oluşturur, buna uygun veri toplar, bir veri grubuna ait ortalama ve 

açıklığı hesaplar.  
 

7. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

7. A. SAYILAR VE İŞLEMLER  
7.A.1.Tam Sayılar: 
7.A.2.Rasyonel Sayılar 
7.A.3. Oran-Orantı 
7.A.4. Yüzdeler  
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7.B. CEBIR 
7.B.1. Eşitlik ve Denklem  
7.B.2. Doğrusal Denklemler 
 

7.C. GEOMETRİ VE ÖLÇME  
7.C.1. Açılar  
7.C.2. Çokgenler  
7.C.3. Çember ve Daire   
7.C.4. Dönüşüm Geometrisi  
7.C.5. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri  
 

7. D. VERİ  

7. SINIF KAZANIMLARI 

7. A. SAYILAR VE İŞLEMLER  
7.A.1.Tam Sayılar: 
7.A.1.1. Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir. 
7.A.1.2. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 
7.A.1.3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 
7.A.1.4. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. 
7.A.1.5. Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar. 
7.A.1.6. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 
7.A.1.7. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 
7.A.1.8. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 
7.A.1.9. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 
 
7.A.2.Rasyonel Sayılar : 
7.A.2.1. Rasyonel sayıları ifade eder. 
7.A.2.2. Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterir. 
7.A.2.3. Tamsayılı bir kesri bileşik kesre dönüştürür. 
7.A.2.4. Bileşik kesri tamsayılı kesre dönüştürür. 
7.A.2.5. Paydaları eşit olan veya olmayan kesirleri sıralar. 
7.A.2.6. Paydaları eşit olan veya olmayan kesirlerde toplama işlemini sayı doğrusu kullanarak yapar 
7.A.2.7. Paydaları eşit olan veya olmayan kesirlerde toplama işlemi gerektiren problemleri çözer. 
7.A.2.8. Rasyonel sayılarda toplama işleminin özelliklerini uygular. 
7.A.2.9. Paydaları eşit olan veya olmayan kesirlerde çıkarma işlemini sayı doğrusu kullanarak yapar. 
7.A.2.10. Paydaları eşit olan veya olmayan kesirlerde çıkarma işlemi gerektiren problemleri çözer. 
7.A.2.11. Rasyonel sayılarda çıkarma işleminin özelliklerini uygular.( birleşme ve değişme özelliklerinin 

bulunmadığını açıklar) 
7.A.2.12. Bir rasyonel sayıyı ondalık gösterim olarak ilişkilendirir. 
7.A.2.13. Rasyonel sayılarda çarpma işlemini yapar. 
7.A.2.14. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin özelliklerini kullanır. 
7.A.2.15. Rasyonel sayılarda çarpma işlemi gerektiren problemleri çözer. 
7.A.2.16. Kesirlerde çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemleri yapar. 
7.A.2.17. Rasyonel sayılarda bölme işlemini yapar. 
7.A.2.18. Rasyonel sayılarda bölme işlemi ile ilgili özelliklerini kullanır. 
7.A.2.19. Rasyonel sayılarda bölme işlemi gerektiren problemleri çözer. 
7.A.2.20. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 
7.A.2.21. Kesirlerde dört işlemi kullanarak karışık işlemlerde işlem sırasını belirler. 
 
7.A.3. Oran-Orantı  



 

 

 

91 Temel  Eğitim Matematik Dersi 1-8. Sınıflar Öğretim Programı  

7.A.3.1. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 
7.A.3.2. Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına 
karar verir. 
7.A.3.3. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder.  
7.A.3.4. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 
7.A.3.5. Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir. 
7.A.3.6. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer.  
 
7.A.4. Yüzdeler  
7.A.4.1. Yüzde kavramını ifade eder. 
7.A.4.2. Yüzdeyi kesir olarak yazar. 
7.A.4.3. Yüzdeyi ondalık gösterim olarak yazar. 
7.A.4.4. Kesirleri yüzde olarak ifade eder. 
7.A.4.5. Ondalık gösterimleri yüzde olarak yazar. 
7.A.4.6. Verilen yüzdeyi kesir olarak tahmin eder. 
7.A.4.7. Verilen kesri yüzdelik olarak tahmin eder. 
7.A.4.8. Ondalık gösterimi yüzdelik olarak tahmin eder. 
7.A.4.9. Yüzde ile ilgili problemleri çözer veya kurar. 
 
7.B. CEBIR 
7.B.1. Eşitlik ve Denklem  
7.B.1.1. Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri 
kurar. 
7.B.1.2. Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 
7.B.1.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 
7.B.1.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 
 
7.B.2. Doğrusal Denklemler 
7.B.2.1. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 
7.B.2.2. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo, grafik 
ve denklem ile ifade eder. 
7.B.2.3. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 
 
7.C. GEOMETRİ VE ÖLÇME  
7.C.1. Açılar  
7.C.1.1. Bir açıya eş bir açı çizer. 
7.C.1.2. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. 
7.C.1.3. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirler. 
7.C.1.4. Eş, tümler veya bütünler olanlarını belirler. 
7.C.1.5. Açılarla ilgili problemleri çözer. 
 
7.C.2. Çokgenler  
7.C.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. 
7.C.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler. 
7.C.2.3. Çokgenlerin iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. 
7.C.2.4. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin açı özelliklerini belirler. 
7.C.2.5. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur. 
7.C.2.6. Alan ile ilgili problemleri çözer. 
7.C.2.7. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu kareli kâğıt üzerinde çizer. 
7.C.2.8. Dörtgenlerde çevre kavramını açıklar ve hesaplar. 
7.C.2.9. Dörtgenlerin çevre uzunluğunu hesaplar. 
7.C.2.10. Dörtgenlerde alan ve çevre ilişkisi ile ilgili problemler çözer. 

 
7.C.3. Çember ve Daire   
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7.C.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler.  
7.C.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. 
7.C.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. 
 
7.C.4. Dönüşüm Geometrisi  
7.C.4.1. Düzlemsel şekilleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler. 
7.C.4.2. Bir şekle eş şekiller oluşturur. 
7.C.4.3. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini çizer. 
7.C.4.4. Ötelemede şekil üzerindeki her bir noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüşüme tabi olduğunu keşfeder. 
7.C.4.5. Ötelemede şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder. 
7.C.4.6. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.  
7.C.4.7. Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karşılık gelen noktaların simetri doğrusuna olan 

uzaklıklarının eşit olduğunu keşfeder. 
7.C.4.8. Yansımada şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder. 
7.C.4.9. Düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur. 
 
7.C.5. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri  
7.C.5.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. 
7.C.5.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur. 
 
7. D. VERİ  
7.D.1. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar. 
7.D.2. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar. 
7.D.3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca (medyan) ve tepe değeri (mod) elde eder ve yorumlar. 
7.D.4. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi 
grafiğiyle gösterir. 
7.D.5. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği veya çizgi 
grafiği gösterimleri arasında dönüşümler yapar. 

 

7. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

ÖĞRENME 
ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  
EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 
ÇEYREK  
ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-
HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 

 
 

7.A1, 7.A.2 
 
 

7.A.3, 7.A.4   

 
CEBİR 

 

 
 

7.B.1 
 
 

 
7.B.2 

 
   

 
 

GEOMETRİ ve ÖLÇME 
 
 

 7.C.1, 7.C.2 7.C.3, 7.C.4, 7.C.5  

 
 

VERİ 
 
 

   7.D 
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7. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Ü
n

it
e 

1
: 

 S
a
y

ıl
a

r 
 

 

Bölüm 1: Sayılar ve ĠĢlemler  

7.A.1.1. Tam sayıları yorumlar ve sayı 

doğrusunda gösterir. 

Günlük yaĢam durumlarında tam sayılara yönelik ihtiyaç fark 
ettirilir. Pozitif ve negatif tam sayıların zıt yön ve değerleri ifade 

etmede kullanıldığı vurgulanır. 

(Örneğin, asansörde katların belirtilmesi, sıfırın altında ve 

üstünde hava sıcaklıkları vb.). 

Tam sayılar EYD 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

7.A.1.2. Bir tam sayının mutlak değerini 

belirler ve anlamlandırır. 

Mutlak değerin sayı doğrusunda ve gerçek yaĢamda (asansör, 

termometre, banka hesabı vb.) ne anlama geldiği üzerinde 

durulur. 

Tam sayılar 

Mutlak 

değer 

KSY 

7.A.1.3. Tam sayıları karĢılaĢtırır ve sıralar. 
Tam sayıları karĢılaĢtırma ve sıralamayla ilgili gerçek yaĢam 
durumlarını içeren çalıĢmalara yer verilir. 

Tam sayılar  KSY 

7.A.1.4. Tam sayılarla toplama ve çıkarma 

iĢlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. 

Tam sayıların kullanıldığı asansör, termometre gibi araçlar 

yatay ve dikey sayı doğrusuyla iliĢkilendirilerek toplama ve 

çıkarma iĢlemlerine yer verilir. 

Tam sayılar  

Toplama 

iĢlemi 
Çıkarma 

iĢlemi 

EYD 

PC 

7.A.1.5. Tam sayılarda çıkarma iĢleminin 
eksilenin ters iĢaretlisi ile toplamak anlamına 

geldiğini kavrar. 

a–b = a+(–b) olduğu sayma pulu gibi modeller aracılığıyla 

incelenir. Toplamları 
0 olan ters iĢaretli tam sayılar ile iĢlemlere yer verilir. 

Tam sayılar  

Toplama 
iĢlemi 

Çıkarma 

iĢlemi 

KSY 

7.A.1.6. Toplama iĢleminin özelliklerini akıcı 

iĢlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 

Örneğin, 4+6+(–4)= ? toplamında sırasıyla değiĢme, birleĢme, 
ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri kullanılarak iĢlem Ģu 

Ģekilde yapılır: 

4+6+(–4) = 4+((–4)+6) = (4+(–4))+6=0+6 

Burada iĢlem özelliklerinin adı verilmeden öğrenci tarafından 
bilinmesi sağlanır. 

Toplama iĢleminin değiĢme, birleĢme, ters eleman ve etkisiz 

eleman özellikleri ele alınır. 

Toplama 

iĢlemi 
O 

7.A.1.7. Tam sayılarla çarpma ve bölme 

iĢlemlerini yapar. 

Bir sayıyı -1 ile çarpmanın veya bölmenin sayının iĢaretini 
değiĢtirdiği vurgulanır. 

Tam sayılarla çarpma ve bölme iĢleminin anlamlandırılmasına 

yönelik uygun modellerle yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 

Tam sayılar  
Çarpma 

iĢlemi 

Bölme 

iĢlemi 

O 

7.A.1.8. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı 

çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 

Kuvvetin tek veya çift doğal sayı olması durumları incelenir. Tam sayılar 

Üslü 

ifadeler  

KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

7.A.1.9. Tam sayılarla iĢlemler yapmayı 

gerektiren problemleri çözer. 

 
Tam sayılar 

EYD 

PC 

Bölüm 2: Rasyonel Sayılar 

7.A.2.1. Rasyonel sayıları ifade eder. 
Her tam sayının paydası 1 olan bir rasyonel sayı olduğu 

vurgulanır. 

Rasyonel 

sayılar 
O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

7.A.2.2. Rasyonel sayıları sayı doğrusunda 
gösterir. 

 Rasyonel 
sayılar 

O 

7.A.2.3. Tamsayılı bir kesri bileĢik kesre 

dönüĢtürür. 

 Kesirler  

BileĢik 

kesir 

KSY 

7.A.2.4. BileĢik kesri tamsayılı kesre 

dönüĢtürür. 

 Kesirler  

BileĢik 

kesir 

KSY 

7.A.2.5. Paydaları eĢit olan veya olmayan 
kesirleri sıralar. 

 
Kesirler  KSY 

7.A.2.6. Paydaları eĢit olan veya olmayan 

kesirlerde toplama iĢlemini sayı doğrusu 

kullanarak yapar. 

 Kesirler  

Toplama 

iĢlemi  

EYD 

7.A.2.7. Paydaları eĢit olan veya olmayan 

kesirlerde toplama iĢlemi gerektiren 

problemleri çözer. 

 Kesirler  

Toplama 

iĢlemi  

EYD 

PC 

7.A.2.8. Rasyonel sayılarda toplama iĢleminin 

özelliklerini uygular. 

Rasyonel sayılarda toplama iĢleminin değiĢme, birleĢme, etkisiz 
eleman ve ters eleman özellikleri incelenir. 

Rasyonel 
sayılar 

Toplama 

iĢlemi 

O 

7.A.2.9. Paydaları eĢit olan veya olmayan 
kesirlerde çıkarma iĢlemini sayı doğrusu 

kullanarak yapar. 

 Kesirler 
Çarpma 

iĢlemi 

EYD 

7.A.2.10. Paydaları eĢit olan veya olmayan 

kesirlerde çıkarma iĢlemi gerektiren 

problemleri çözer. 

 Kesirler 

Çarpma 

iĢlemi 

EYD 

PC 

7.A.2.11. Rasyonel sayılarda çıkarma iĢleminin 

özelliklerini uygular. 

BirleĢme ve değiĢme özelliklerinin bulunmadığını açıklar. Rasyonel 

sayılar 

Çıkarma 
iĢlemi 

O 

7.A.2.12. Bir rasyonel sayıyı ondalık gösterim 

olarak iliĢkilendirir. 

Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimler üzerinde durulur. Rasyonel 

sayılar 

Ondalık 
gösterim 

KSY 

7.A.2.13. Rasyonel sayılarda çarpma iĢlemini 

yapar. 

Çarpma ve bölme iĢlemlerinde 0‟ın, 1‟in ve –1‟in etkisi 

incelenir. 

Rasyonel 

sayılar 
O 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

Çarpma 

iĢlemi 

7.A.2.14. Rasyonel sayılarda çarpma iĢleminin 

özelliklerini kullanır. 

Rasyonel sayılarda değiĢme, birleĢme ve yutan eleman 

özellikleri ile çarpmanın, toplama ve çıkarma iĢlemleri üzerine 

dağılma özelikleri incelenir. 

Çarpımları 1 olan iki rasyonel sayının çarpma iĢlemine göre 
birbirinin tersi olduğu vurgulanır. 

Rasyonel 

sayılar 

Çarpma 

iĢlemi 

O 

7.A.2.15. Rasyonel sayılarda çarpma iĢlemi 

gerektiren problemleri çözer. 
 

Rasyonel 

sayılar 

Çarpma 
iĢlemi 

EYD 

PC 

7.A.2.16. Kesirlerde çarpmanın toplama iĢlemi 

üzerine dağılma özelliğini uygulamaya yönelik 

iĢlemleri yapar.  

Kesirler 

Çarpma 

iĢlemi 
Toplama 

iĢlemi 

O 

7.A.2.17. Rasyonel sayılarda bölme iĢlemini 

yapar. Çarpma ve bölme iĢlemlerinde 0‟ın, 1‟in ve –1‟in etkisi 
incelenir. 

Rasyonel 

sayılar 
Bölme 

iĢlemi 

O 

7.A.2.18. Rasyonel sayılarda bölme iĢlemi ile 

ilgili özelliklerini kullanır. Rasyonel sayılarda bölme iĢleminde ters çevirip çarpma yöntemi 
keĢfettirilir.  

Rasyonel 

sayılar 
Bölme 

iĢlemi 

O 

7.A.2.19. Rasyonel sayılarda bölme iĢlemi 

gerektiren problemleri çözer. 
 

Rasyonel 

sayılar 
Bölme 

iĢlemi 

EYD 
PC 

7.A.2.20. Kesirlerle yapılan iĢlemlerin 

sonucunu tahmin eder. 
 Kesirler EYD 

7.A.2.21. Kesirlerde dört iĢlemi kullanarak 

karıĢık iĢlemlerde iĢlem sırasını belirler. 

Kesir çizgisi kullanılarak verilen iĢlemlerde, iĢlem önceliğinin 

kesir çizgisine göre belirlendiği vurgulanır. 

Kesirler 

Dört iĢlem 
EYD 

Ü
n

it
e 

2
: 

C
eb

ir
 

Bölüm 1: EĢitlik ve Denklem (sadece tamsayı katsayılar) 

7.B.1.1. Gerçek yaĢam durumlarına uygun 
birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri 

kurar. 

 Denklemler KSY 
Trafik ve 
Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

7.B.1.2. Denklemlerde eĢitliğin korunumu 

ilkesini anlar. 

6+5 = □+4 gibi eĢitliklerin bozulmaması için □ yerine gelecek 

sayıyı bulmaya yönelik çalıĢmalar yapılır. 
EĢitliğin her iki tarafına aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması 

ya da iki tarafın aynı sayıyla çarpılması veya bölünmesi 

durumunda eĢitliğin korunması ele alınır. 

Ekleme ve çıkarma durumlarında eĢitliğin korunduğunu 

Denklemler KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

göstermek için terazi veya benzeri denge modellerine yer verilir. 

7.B.1.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 
denklemleri çözer. 

Bu düzeyde denklemlerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir. Denklemler O 

7.B.1.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 

denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 
 Denklemler 

EYD 

PC 

Ü
n

it
e 

3
: 

C
eb

ir
 

Bölüm 1:  Doğrusal Denklemler 

7.B.2.1. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır 

ve sıralı ikilileri gösterir. 

Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek yaĢam 

durumlarını iliĢkilendirmeye yönelik çalıĢmalar yapılır.  

Koordinat 

sistemi 
O 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

7.B.2.2. Aralarında doğrusal iliĢki bulunan iki 

değiĢkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl 
değiĢtiğini tablo, grafik ve denklem ile ifade 

eder. 

 Denklemler KSY 

7.B.2.3. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 
 

Doğrusal 

denklemler 
KSY 

Ü
n

it
e 

4
: 

S
a

y
ıl

a
r 

 

Bölüm 1: Oran-Orantı (birimsel dönüĢümler kullanılsın) 

7.A.3.1. Birbirine oranı verilen iki çokluktan 

biri verildiğinde diğerini bulur. 

Günlük yaĢam durumlarına iliĢkin örnekler üzerinde çalıĢmalar 

yapılır. 
Oran O 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

7.A.3.2. Gerçek yaĢam durumlarını, tabloları 
veya doğru grafiklerini inceleyerek iki 

çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. 

Ġki oran eĢitliğinin orantı olarak adlandırıldığı vurgulanır. Doğru 
orantılı çokluklar ele alınır. Doğru orantılı çokluklara ait 

grafiklerin orijinden geçtiği dikkate alınır. 

Orantı EYD 

7.A.3.3. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki 

iliĢkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder. 

Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir iliĢki 

olduğu dikkate alınır. 
Örneğin, bir sınıfta kızların sayısının erkeklere oranı 4:5 ise 

kızların sayısı 4‟ün, erkeklerin sayısı ise 5‟in aynı katı olduğu 

dikkate alınır. 

Doğru 
orantı 

KSY 

7.A.3.4. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı 
sabitini belirler ve yorumlar. 

Gerçek yaĢam durumları, bunlara iliĢkin tablolar veya doğru 
grafikleri incelenerek orantı sabitini belirlenir. 

Doğru 
orantı 

O 

7.A.3.5. Gerçek yaĢam durumlarını ve tabloları 

inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup 

olmadığına karar verir. 

Ters orantılı çoklukların çarpımının sabit olduğunu keĢfetmeye 

yönelik çalıĢmalara yer verilir. 
Ters orantı EYD 

Bölüm 2: Yüzdeler (birimsel dönüĢümler kullanılsın) 

7.A.4.1. Yüzde kavramını ifade eder. Gerçek yaĢam durumlarda yüzde kavramının önemi fark ettirilir. 

Gazete, dergi ve kitaplarda gecen yüzde ile ilgili örnekler 

tartıĢılır.  

Yüzde  O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 7.A.4.2. Yüzdeyi kesir olarak yazar. 

 
Yüzde 

Kesirler 
KSY 

7.A.4.3. Yüzdeyi ondalık gösterim olarak yazar. 

 

Yüzde 

Ondalık 
gösterim 

KSY 

7.A.4.4. Kesirleri yüzde olarak ifade eder. 
 

Kesir  

Ondalık 
KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

gösterim 

7.A.4.5. Ondalık gösterimleri yüzde olarak 
yazar.  

Yüzde 
Ondalık 

gösterim 

KSY 

7.A.4.6. Verilen yüzdeyi kesir olarak tahmin 

eder. 

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik 

çalıĢmalara yer verilir. 

Yüzde 

Kesir  
KSY 

7.A.4.7. Verilen kesri yüzdelik olarak tahmin 

eder. 

Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik 

çalıĢmalara yer verilir. 

Yüzde 

Kesir  
KSY 

7.A.4.8. Ondalık gösterimi yüzdelik olarak 

tahmin eder. 
Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik 

çalıĢmalara yer verilir. 

Yüzde 

Ondalık 
gösterim 

KSY 

7.A.4.9. Yüzde ile ilgili problemleri çözer veya 

kurar. 

Basit (bileĢik olmayan) faiz problemleri de ele alınır. Formül 

vermeyi gerektirmeyen faiz problemleriyle sınırlı kalınır. 
Yüzde 

EYD 

PC 

Ü
n

it
e 

5
: 

G
eo

m
et

ri
 

Bölüm 1: Açılar 

7.C.1.1. Bir açıya eĢ bir açı çizer.  Açı  O Duyarlı 

VatandaĢlık 7.C.1.2. Bir açıyı iki eĢ açıya ayırarak açıortayı 

belirler. 
 Açıortay  O 

7.C.1.3. Ġki paralel doğruyla bir keseninin 
oluĢturduğu yöndeĢ, ters, iç ters, dıĢ ters açıları 

belirler. 

Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumları ele 
alınır. 

Ġki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye 

yönelik çalıĢmalara da yer verilir. Bunu yaparken doğruların 

ortak kesenle yaptığı açıların eĢ olma durumlarından 
yararlanılabilir. 

YöndeĢ açı  

Ters açı 

Ġç ters açı 

DıĢ ters açı  

O 

7.C.1.4. EĢ, tümler veya bütünler olanlarını 

belirler. 
 

Tümler açı 

Bütünler açı  
O 

7.C.1.5. Açılarla ilgili problemleri çözer. 
 Açı  

EYD 
PC 

Bölüm 2: Çokgenler 

7.C.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı 

özelliklerini açıklar. Yalnızca dıĢbükey çokgenler incelenir. 

Çokgen 

Açı 
Kenar  

O 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

7.C.2.2. Çokgenlerin köĢegenlerini, iç ve dıĢ 

açılarını belirler. 
 

Çokgen 

Ġç Açı 

DıĢ açı  
KöĢegen  

O 

7.C.2.3. Çokgenlerin iç açılarının ve dıĢ 

açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. Ġç açılar toplamını keĢfetmeye yönelik çalıĢmalar yapılır. 

Çokgen 

Ġç Açı 

DıĢ açı 

O 

7.C.2.4. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve 

eĢkenar dörtgenin açı özelliklerini belirler. 

Kenarların oluĢturduğu açılarla birlikte eĢkenar dörtgen, kare ve 

dikdörtgende köĢegenlerin oluĢturduğu açılar da incelenir. 

Kare dikdörtgenin ve eĢkenar dörtgenin özel bir durumu olarak 

Dikdörtgen  

Paralelkenar 

Yamuk  

O 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

ele alınır.  

Dikdörtgen ve eĢkenar dörtgen, paralelkenarın özel halleri 

olarak ele alınır.  

Dikdörtgen, eĢkenar dörtgen ve paralelkenar da yamuğun özel 

durumları olarak ele alınır. 

EĢkenar 

dörtgen  

Açı  

7.C.2.5. EĢkenar dörtgen ve yamuğun alan 
bağıntılarını oluĢturur. 

 

EĢkenar 
dörtgen 

Yamuk 

Alan  

EYD 

7.C.2.6. Alan ile ilgili problemleri çözer. Üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk veya eĢkenar 
dörtgenden oluĢan bileĢik Ģekillerin alanlarını bulmayı 

gerektiren problemlere yer verilir. 

Dikdörtgenin çevre uzunluğuyla alanını iliĢkilendirmeye yönelik 

çalıĢmalara yer verilir.  
Aynı alana sahip farklı dikdörtgenlerin çevre uzunlukları ile 

aynı çevre uzunluğuna sahip farklı dikdörtgenlerin alanları 

incelenir. 

Alan  
EYD 

PC 

7.C.2.7. Dikdörtgen, paralelkenar, eĢkenar 
dörtgen ve yamuğu kareli kâğıt üzerinde çizer. 

 

Dikdörtgen  
Paralelkenar 

Yamuk  

EĢkenar 

dörtgen  

O 

7.C.2.8. Dörtgenlerde çevre kavramını açıklar 

ve hesaplar. 

Günlük yaĢam durumlarından yola çıkarak çevre kavramı 

keĢfettirilir.  

Dörtgen 

Çevre  
EYD 

7.C.2.9. Dörtgenlerin çevre uzunluğunu 

hesaplar. 
 

Dörtgen 

Çevre  
O 

7.C.2.10. Dörtgenlerde alan ve çevre iliĢkisi ile 

ilgili problemler çözer.  

Dörtgen 

Alan  

Çevre  

KSY 

Ü
n

it
e 

6
: 

G
eo

m
et

ri
  

Bölüm 1: Çember ve Daire  

7.C.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü 

yayları ve ölçüleri arasındaki iliĢkileri belirler.  

Çember 

Merkez açı 

Yay  

KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 7.C.3.2. Çemberin ve çember parçasının 
uzunluğunu hesaplar. 

Merkez açı ile çember parçasının uzunluğu iliĢkilendirilirken 

orandan yararlanılabilir.  

Çember 
Çember 

parçası  

O 

7.C.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını 

hesaplar. 
Merkez açı ile daire diliminin alanı iliĢkilendirilirken orandan 
yararlanılabilir. 

Daire 

Daire dilimi 
Alan  

O 

Bölüm 2: DönüĢüm Geometrisi 

7.C.4.1. Düzlemsel Ģekilleri karĢılaĢtırarak eĢ Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. EĢlik  KSY Duyarlı 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

olup olmadıklarını belirler. Günlük yaĢam durumlardan örneklerle karĢılaĢtırmalar 

yapılabilir.  

VatandaĢlık 

7.C.4.2. Bir Ģekle eĢ Ģekiller oluĢturur. Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. EĢlik KSY 

7.C.4.3. Düzlemde nokta, doğru parçası ve 

diğer Ģekillerin öteleme altındaki görüntülerini 

çizer. Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 

Düzlem 

Nokta 

Doğru 
parçası 

Öteleme  

O 

7.C.4.4. Ötelemede Ģekil üzerindeki her bir 

noktanın aynı yön ve büyüklükte bir dönüĢüme 
tabi olduğunu keĢfeder. 

Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 
Nokta 

Öteleme   
EYD 

7.C.4.5. Ötelemede Ģekil ile görüntüsünün eĢ 

olduğunu keĢfeder. 
Günlük yaĢam durumlardan örneklere yer verilir.  

Öteleme  

EĢlik  
EYD 

7.C.4.6. Düzlemde nokta, doğru parçası ve 
diğer Ģekillerin yansıma sonucu oluĢan 

görüntüsünü oluĢturur. Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 

Düzlem 
Nokta 

Doğru 

parçası 

Yansıma   

O 

7.C.4.7. Yansımada Ģekil ile görüntüsü üzerinde 

birbirlerine karĢılık gelen noktaların simetri 

doğrusuna olan uzaklıklarının eĢit olduğunu 

keĢfeder. 

Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 
Yansıma  

Simetri 
EYD 

7.C.4.8. Yansımada Ģekil ile görüntüsünün eĢ 

olduğunu keĢfeder. 
Günlük yaĢam durumlardan örnekler verilir.  

Yansıma 

EĢlik  
EYD 

7.C.4.9. Düzlemsel bir Ģeklin ardıĢık ötelemeler 

ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan 
görüntüsünü oluĢturur. 

Kareli ve noktalı kâğıt ile yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 

Desen, motif ve benzeri görsellerde öteleme veya yansıma 
dönüĢümlerini belirlemeye yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Öteleme  

Yansıma  
O 

Bölüm 3: Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri 

7.C.5.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden 

iki boyutlu görünümlerini çizer. 

EĢ küplerden oluĢturulmuĢ yapılar ve bilinen geometrik cisimler 

kullanılır. Çizim için uygun kareli kâğıtlar kullanılır. Yapıların 

farklı yönlerden görünümlerinin iliĢkilendirilmesi istenir (ön-

arka ve sağ-sol görüntülerinin simetrik olması gibi). 

Üç boyutlu 
cisimler 

Ġki boyut  

EYD 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

7.C.5.2. Farklı yönlerden görünümlerine iliĢkin 

çizimleri verilen yapıları oluĢturur. 
EĢ küplerden oluĢturulmuĢ yapılar ve bilinen geometrik cisimler 
kullanılır. 

 Üç boyutlu 

cisimler 
Ġki boyut 

EYD 

Ü
n

it
e 

7
: 

V
er

i 
 Bölüm 1: Veri 

7.D.1. Bir veri grubuna iliĢkin daire grafiğini 

oluĢturur ve yorumlar.  

Veri 

Daire 
grafiği  

EYD 

Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
7.D.2. Verilere iliĢkin çizgi grafiği oluĢturur ve 

yorumlar. 
 

Veri 

Çizgi 
EYD 
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grafiği  VatandaĢlık 

7.D.3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca 
(medyan) ve tepe değeri (mod) elde eder ve 

yorumlar. 

Günlük yaĢam durumlarında ortalama, ortanca ve tepe değerinin 
kullanım alanları tartıĢılır. Belli bir veri grubu için bu 

değerlerden hangisinin daha kullanıĢlı olduğunu anlamaya 

yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

Veri 
Ortalama 

Ortanca 

Tepe değeri  

EYD 

7.D.4. AraĢtırma sorularına iliĢkin verileri 
uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, 

sütun grafiği veya çizgi grafiğiyle gösterir. 
Farklı gösterimlerin birbirlerine üstün ve zayıf yönleri üzerinde 

durulur. 

AraĢtırma 
sorusu 

Veri 

Grafik  

Tablo 

KSY 

7.D.5. AraĢtırma sorularına iliĢkin verileri 

uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, 

sütun grafiği veya çizgi grafiği gösterimleri 

arasında dönüĢümler yapar. 

Farklı gösterimlerin birbirlerine üstün ve zayıf yönleri üzerinde 

durulur. 

AraĢtırma 

sorusu 

Veri 

Grafik  
Tablo 

EYD 
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7. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Sayılar ve İşlemler alt öğrenme alanında bu düzeydeki öğrenciler tam sayıları ve rasyonel sayıları 

yorumlar, karşılaştırır ve tamsayılarla ilişkili problemler çözerler. Bu düzeyde öğrenciler, doğru 

ve ters orantı arasındaki farkı belirler, günlük yaşam durumlarına yönelik problemler çözerler. 

Cebir alt öğrenme alanına ilişkin öğrenciler birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer; 

koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir ve doğrusal denklemlerin grafiğini 

çizerler. Geometri alt alanına yönelik ise öğrenciler çokgenlerin özelliklerini belirlerler; eşkenar 

dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluştururlar. Çembere yönelik ise merkez açıları, gördüğü 

yayları ve ölçüleri arasındaki ilişkileri belirlerler. Ayrıca dairenin ve daire diliminin alanını 

hesaplarlar. Düzlemde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme altındaki görüntülerini 

çizen öğrenciler, düzlemsel bir şeklin ardışık ötelemeler ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan 

görüntüsünü oluştururlar. Veri alt öğrenme alanına ilişkin olarak ise bu düzeyde öğrenciler, 

araştırma sorusu oluşturur, buna uygun veri toplar, bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve 

tepe değerini hesaplar. 

8. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

Öğrenme Alanları ve Alt Öğrenme Alanları  

8.A.  SAYILAR 
8.A.1. Çarpanlar ve Katlar 
8.A.2. Üslü İfadeler 
8.A.3. Kareköklü İfadeler 
 

8.B. CEBIR 
8.B.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 
8.B.2. Doğrusal Denklemler 
8.B.3. Denklem Sistemleri 
8.B.4. Eşitsizlikler 
 

8.C. GEOMETRİ VE ÖLÇME 
8.C.1. Üçgenler 
8.C.2. Dönüşüm Geometrisi 
8.C.3. Eşlik ve Benzerlik 
8.C.4. Trigonometri 
8.C.5. Geometrik Cisimler 
 

8.D. VERİ 
 
8.E. OLASILIK 
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8. SINIF KAZANIMLARI 

8.A.  SAYILAR 
8.A.1. Çarpanlar ve Katlar 
8.A.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı 
şeklinde yazar. 
8.A.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri 
çözer. 
8.A.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. 
 
8.A.2. Üslü İfadeler 
8.A.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar. 
8.A.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 
8.A.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 
8.A.2.4. Sayıları 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 
8.A.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır. 
 
 
8.A.3. Kareköklü İfadeler 
8.A.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır. 
8.A.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 
8.A.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 
8.A.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir. 
8.A.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

8.A.3.6. Kareköklü bir ifadeyi   √   şeklinde yazar ve  √  şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. 
8.A.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir. 
8.A.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 
8.A.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 
 
8.B. CEBIR 
 
8.B.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler 
8.B.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar. (x.x = x2; 3x.2x = 6x2; 3.2x = 6x; y2.x = y.y.x gibi...) 
8.B.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. (kuvvetin en çok 2 olacağı ve katsayıların tamsayılarla sınırlı olması 
durumu) 

8.B.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar. (sadece (a  b)2 = a2  2ab + b2 ve a2 - b2) 

8.B.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. (sadece ortak çarpan parantezine alınabilecek iki kare farkı ve  a2  2ab + 
b2 modeli. ) 
 
8.B.2. Doğrusal Denklemler 
8.B.2.1. Doğrusal ilişki içeren gerçek yaşam durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi oluşturur ve yorumlar. 
8.B.2.2. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tabloları eğimle ilişkilendirir. 
8.B.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değişkeni diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder. 
8.B.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. (katsayılar rasyonel olabilir.) 
 
8.B.3. Denklem Sistemleri 
8.B.3.1. İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerini çözer. 
8.B.3.2. İki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların 
grafikleri arasında ilişki kurar. 
 
8.B.4. Eşitsizlikler 
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8.B.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına uygun matematik cümleleri 
yazar. 
8.B.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. 
8.B.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 
 
8.C. GEOMETRİ VE ÖLÇME 
 
8.C.1. Üçgenler 
8.C.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 
8.C.1.2. Üçgenin alanını hesaplar. 
8.C.1.3. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. 
8.C.1.4. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 
8.C.1.5. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer. 
8.C.1.6. Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 
 
8.C.2. Dönüşüm Geometrisi 
8.C.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki görüntülerini oluşturur.  
8.C.2.2. Dönmede şekil üzerindeki her bir noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat veya tersi yönünde 
dönüşüme tabi olduğunu ve şekil ile görüntüsünün eş olduğunu keşfeder. 
8.C.2.3. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca 
öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini belirleyerek çizer. 
8.C.2.4. Şekillerin en çok iki ardışık öteleme, yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan görüntülerini oluşturur. 
 
8.C.3. Eşlik ve Benzerlik 
8.C.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir; eş ve benzer şekillerin kenar ve açı özelliklerini belirler. 
8.C.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler; bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 
8.C.3.3. Benzerlikte öklid bağıntılarından yararlanır. 
 
8.C.4. Trigonometri 
8.C.4.1. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını ifade eder. 
8.C.4.2. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını ile ilgili problem çözer. 
 
8.C.5. Geometrik Cisimler 
8.C.5.1. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 
8.C.5.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 
8.C.5.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 
8.C.5.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 
8.C.5.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 
8.C.5.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. 
 
8.D. VERİ 
8.D.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur ve yorumlar. 
8.D.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, sütun grafiği, çizgi grafiği 
veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasında dönüşümler yapar. 
 
8.E. OLASILIK 
8.E.1.1 Bir olaya ait olası durumları belirler. 
8.E.1.2 “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder; örnek verir. 
8.E.1.3 Eşit şansa sahip olaylarda her bir çıktının eşit şansa sahip olduğunu açıklar. 
8.E.1.4 Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları 

yorumlar. 
8.E.1.5 Basit olayların olma olasılığını hesaplar.  
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8. SINIF GENEL KONU AKIŞI 

ÖĞRENME 
ALANI  

BİRİNCİ ÇEYREK  
EYLÜL -EKİM -

KASIM 

İKİNCİ 
ÇEYREK  
ARALIK-

OCAK 

ÜÇÜNCÜ 
ÇEYREK  

ŞUBAT -MART  

DÖRDÜNCÜ 
ÇEYREK  

NİSAN -MAYIS-
HAZİRAN  

SAYILAR  ve İŞLEMLER 

 
 

8.A.1, 8.A.2, 8.A.3 
 
 

   

 
 

CEBİR 
 
 

 
8.B.1., 8.B.2 

 
8.B.3, 8.B.4   

 
 

GEOMETRİ ve ÖLÇME 
 
 

8.C.2 8.C.1 8.C.3, 8.C.4 8.C.5 

 
 

VERİ 
 
 

  8.D  

 
 

OLASILIK 
 
 

   8.E 
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7. SINIF ÜNİTE ÖRÜNTÜSÜ 

ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

 

Ü
n

it
e 

1
: 

S
a

y
ıl

a
r 

Bölüm 1: Çarpanlar ve Katlar 

8.A.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını 
bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü 

ifadelerin çarpımı Ģeklinde yazar. 

Örneğin, 144=24.32 
Çarpanlar 
Üslü ifadeler  

KSY 
Duyarlı 
VatandaĢlık 

8.A.1.2. Ġki doğal sayının en büyük ortak bölenini 

(EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) 
hesaplar; ilgili problemleri çözer. 

 
EBOB 

EKOK 

EYD 

PC 

8.A.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal 

olup olmadığını belirler. 

 Doğal sayılar  

Asal sayı  
KSY 

Bölüm 2: Üslü Ġfadeler 

8.A.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini 

hesaplar, üslü ifade Ģeklinde yazar. 

 Tam sayılar 

Üslü ifadeler 
KSY 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.A.2.2. Sayıların ondalık gösterimlerini 10‟un 

tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 

Örneğin, 23.56= 2.101+3.100+5.10-1+6.10-2 Ondalık 

gösterim  
O 

8.A.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, 

birbirine denk ifadeler oluĢturur. 

ax+ay=ax+y 

1/ax=a-x 

ax/ay=ax-y 

(ax)y=ax.y 
a0=1 

(a.b)k=ak.bk 

(a/b)k=ak/bk 

Üslü ifadeler O 

8.A.2.4. Sayıları 10‟un farklı tam sayı 
kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 

Örneğin, 23.4x105 sayısı 234x104 veya 2.34x106 seklinde 
ifade edilebilir.  

Ondalık 
gösterim  

O 

8.A.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel 

gösterimle ifade eder ve karĢılaĢtırır. 

a bir gerçek sayı, 1 ≤ |a| < 10 ve n bir tam sayı olmak 

üzere olmak üzere 

ax10n gösterimi “bilimsel gösterim”dir. Örneğin, 

6340000 sayısının bilimsel gösterimi 6.34×106 olarak 

ifade edilmektedir. 

Ondalık 

gösterim  
KSY 

Bölüm 3: Kareköklü Ġfadeler 

8.A.3.1. Tam kare doğal sayıları tanır.  Doğal sayılar O Duyarlı 
VatandaĢlık 

8.A.3.2. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların 

karekökleri arasındaki iliĢkiyi belirler. 

 Doğal sayılar 

Kareköklü 

sayılar  

KSY 

8.A.3.3. Tam kare olmayan sayıların karekök 
değerlerinin hangi iki doğal sayı arasında 

olduğunu belirler. 

Örneğin, √24 sayısı 4 ve 5 arasındadır.  Doğal sayılar 
Kareköklü 

sayılar  

KSY 

8.A.3.4. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve Tam kare olmayan sayıların kareköklerinin rasyonel sayı Gercek sayılar KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

irrasyonel sayılarla iliĢkilendirir. olarak belirtilemediğine (iki tam sayının oranı Ģeklinde 

yazılamadığına) dikkat çekilir. 

Rasyonel 

sayılar 

Ġrrasyonel 

sayılar  

8.A.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme 
iĢlemlerini yapar. 

 Kareköklü 

sayılar  
Çarpma iĢlemi 

Bölme iĢlemi  

O 

8.A.3.6. Kareköklü bir ifadeyi   √   Ģeklinde 

yazar ve  √  Ģeklindeki ifadede katsayıyı kök 
içine alır. 

 Doğal sayılar 

Kareköklü 
sayılar  

O 

8.A.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında, 

sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlara örnek 
verir. 

Örneğin, √12 sayisini doğal sayı yapan çarpanlara √3, 

2√3, √12 sayıları örnek verilebilir.  

Kareköklü 

sayılar  
Çarpma iĢlemi  

KSY 

8.A.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma 

iĢlemlerini yapar. 

 Kareköklü 

sayılar  

Toplama iĢlemi  
Çıkarma iĢlemi 

O 

8.A.3.9. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 

Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare 

olan ondalık gösterimlerin kareköklerini bulmaya yönelik 

çalıĢmalara yer verilir. 
Ondalık 

ifadeler 
Kareköklü 

sayılar  

O 

Ü
n
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Bölüm 1: Cebirsel Ġfadeler ve ÖzdeĢlikler 

8.B.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı 
biçimlerde yazar.  

Örneğin, x.x = x2; 3x.2x = 6x2; 3.2x = 6x; y2.x = y.y.x 

gibi. 

Cebirsel 

ifadeler 
KSY 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

8.B.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.  Bu düzeyde cebirsel ifadelerle çarpma iĢlemi yapılırken 

kuvvet en çok 2 olarak seçilir ve katsayılar ise 

tamsayıdır.  

Cebirsel 

ifadeler 

Çarpma iĢlemi 

O 

8.B.1.3. ÖzdeĢlikleri modellerle açıklar.  Bu düzeyde yalnızca (a  b)2 = a2  2ab + b2 ve a2 - b2 

durumlarına yer verilir.  
ÖzdeĢlikler KSY 

8.B.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. Bu düzeyde yalnızca ortak çarpan parantezine 

alınabilecek iki kare farkı ve  a2  2ab + b2 modeli 
çalıĢılır.  

Cebirsel 

ifadeler 
Çarpanlara 

O 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

ayırma 

Bölüm 2: Doğrusal Denklemler 

8.B.2.1. Doğrusal iliĢki içeren gerçek yaĢam 

durumlarına ait tablo, grafik ve denklemi 

oluĢturur ve yorumlar. 

Doğrunun eksenleri hangi noktalarda kestiği, eksenlere 

paralelliği, orijinden geçip geçmediği ve benzeri 

durumların gerçek yaĢamla iliĢkisi kurulur. 

Doğrunun grafiği yorumlanırken doğru üzerindeki 
noktaların x ve y koordinatları arasındaki iliĢki, eksenleri 

hangi noktalarda kestiği, orijinden geçip geçmediği, 

eksenlere paralelliği ve benzeri durumlar ele alınır. 

Bir değiĢkenin değerinin diğerine göre nasıl değiĢtiği, 
hangisinin bağımlı, hangisinin bağımsız değiĢken olduğu 

incelenir. 

Doğrusal 

denklemler 

EYD 

KSY 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.B.2.2. Doğrunun eğimini modellerle açıklar; 

doğrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili 
tabloları eğimle iliĢkilendirir. 

Eğimin her üç gösterimdeki yansımaları incelenir. 

Eğimin iĢaretinin ve büyüklüğünün anlamı üzerinde 
durulur. 

Doğrusal 

denklemler 
Eğim  

KSY 

8.B.2.3. Doğrusal denklemlerde bir değiĢkeni 

diğeri cinsinden düzenleyerek ifade eder. 
Örneğin, 2x+3y=4 → x=(4-3y)/2 

Doğrusal 

denklemler 
KSY 

8.B.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 
denklemleri çözer.  

Bu sınıf düzeyinde katsayılar rasyonel seçilebilir.  Denklem  KSY 

Bölüm 3: DönüĢüm Geometrisi 

8.C.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel 

Ģekillerin dönme altındaki görüntülerini oluĢturur.  

Nokta 

Doğru parçası 
Dönme  

O 

Ekonomik 

Katılım 
Duyarlı 

VatandaĢlık 8.C.2.2. Dönmede Ģekil üzerindeki her bir 

noktanın bir nokta etrafında belirli bir açıyla saat 

veya tersi yönünde dönüĢüme tabi olduğunu ve 
Ģekil ile görüntüsünün eĢ olduğunu keĢfeder. 

Dönme dönüĢümü tanımlanırken dönme merkezi ve 

dönme açısı terimleri tanıtılır. 
Dönme  KSY 

8.C.2.3. Koordinat sisteminde bir çokgenin 

öteleme, eksenlerinden birine göre yansıma, 

herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin 

etrafında dönme altındaki görüntülerini 

belirleyerek çizer. 

Kareli kâğıt veya koordinat sistemi üzerinde yapılacak 

çalıĢmalar yapılır. 

  

Öteleme 

Yansıma 

Dönme  

KSY 

8.C.2.4. ġekillerin en çok iki ardıĢık öteleme, 

yansıma veya dönme sonucunda ortaya çıkan 
görüntülerini oluĢturur. 

Ġki eĢ düzlemsel Ģekilden birinin diğerinin hangi 

dönüĢümler altındaki görüntüsü olduğunun 
belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılır.  

ÇeĢitli desenlerde ve süslemelerde bulunan dönüĢümleri 

belirlemeye yönelik çalıĢmalar yapılır. 

Öteleme 
Yansıma 

Dönme  

KSY 

Ü
n
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e 

3
: 
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 Bölüm 1: Denklem Sistemleri 

8.B.3.1. Ġki bilinmeyenli doğrusal denklem 

sistemlerini çözer. 
Yerine koyma veya yok etme yöntemleri kullanılır. 

Doğrusal 

denklem 
O 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.B.3.2. Ġki bilinmeyenli doğrusal denklem Gerçek yaĢamla iliĢkili problem durumlarının grafiğini Doğrusal KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere 

karĢılık gelen doğruların grafikleri arasında iliĢki 

kurar. 

yorumlamaya yönelik çalıĢmalara da yer verilir. denklem 

Bölüm 2: EĢitsizlikler 

8.B.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 

eĢitsizlik içeren günlük yaĢam durumlarına uygun 
matematik cümleleri yazar. 

 EĢitsizlik  
O 

KSY 

Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.B.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 

eĢitsizlikleri sayı doğrusunda gösterir. 
 EĢitsizlik  O 

8.B.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli 
eĢitsizlikleri çözer. 

En çok iki iĢlem gerektiren eĢitsizlikler seçilir. 
EĢitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılır veya 

bölünürse eĢitsizliğin yön değiĢtireceğinin fark 

edilmesine yönelik çalıĢmalara yer verilir. 

EĢitsizlik  O 

Ü
n

it
e 

4
: 

G
eo

m
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Bölüm 1: Üçgenler 

8.C.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve 

yüksekliği inĢa eder. 

Kağıt katlayarak, keserek veya kareli kağıt üzerinde 

çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluĢturma 

çalıĢmaları yapılır. 

EĢkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde 
kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini 

belirleme çalıĢmaları yapılır.  

Üçgen 

Kenarortay 

Açıortay 
Yükseklik  

O 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.C.1.2. Üçgenin alanını hesaplar. 
 

Üçgen 

Alan  
O 

8.C.1.3. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı 

veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu 

iliĢkilendirir. 

Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer 

verilebilir. 
Üçgen  KSY 

8.C.1.4. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu 
kenarların karĢısındaki açıların ölçülerini 

iliĢkilendirir. 

Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı 
ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki iliĢki de ele 

alınır. 

Üçgen KSY 

8.C.1.5. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen 

bir üçgeni çizer. 
 Üçgen O 

8.C.1.6. Pisagor bağıntısını oluĢturur; ilgili 

problemleri çözer. 
 

Pisagor 

bağıntısı  

EYD 

KSY 

Ü
n
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Bölüm 1: EĢlik ve Benzerlik 

8.C.3.1. EĢlik ve benzerliği iliĢkilendirir; eĢ ve 
benzer Ģekillerin kenar ve açı özelliklerini 

belirler. 

EĢ Ģekillerde karĢılık gelen kenar uzunluklarının ve açı 
ölçülerinin eĢit; benzer üçgenlerde ise karĢılık gelen açı 

ölçülerinin eĢit fakat kenar uzunluklarının orantılı olduğu 

vurgulanır. 

EĢlik 

Benzerlik 
KSY 

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.C.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını 
belirler; bir çokgene eĢ ve benzer çokgenler 

oluĢturur. 

Somut modellerle, kareli kâğıtla veya kâğıtları katlayarak 

yapılacak çalıĢmalara yer verilir. 

Çokgen 
EĢlik 

Benzerlik  

KSY 

8.C.3.3. Benzerlikte öklid bağıntılarından  Oklid bağıntısı KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

yararlanır. Benzerlik 

Bölüm 2: Trigonometri 

8.C.4.1. Dik üçgende dar açıların trigonometrik 

oranlarını ifade eder. 
 

Trigonometrik 

oranlar 
O 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 
8.C.4.2. Dik üçgende dar açıların trigonometrik 

oranlarını ile ilgili problem çözer. 
 

Trigonometrik 

oranlar 

EYD 

PC 

Ü
n

it
e 

6
: 

V
er

i 

Bölüm 1: Veri 

8.D.1. Bir veri grubuna iliĢkin histogram 

oluĢturur ve yorumlar. 
 Histogram KSY 

Trafik ve 

Güvenlik  

Ekonomik 
Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.D.2. AraĢtırma sorularına iliĢkin verileri 
uygunluğuna göre daire grafiği, sıklık tablosu, 

sütun grafiği, çizgi grafiği veya histogramla 

gösterir ve bu gösterimler arasında dönüĢümler 

yapar. 

Farklı gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayıf 

yönleri üzerinde durulur. 

Grafikler 

Histogram  
KSY 

Ü
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Bölüm 1: Geometrik Cisimler 

8.C.5.1. Dik prizmaları tanır ve temel özelliklerini 

elemanlarını belirler, inĢa eder ve açınımını çizer. 
Somut modellerle çalıĢmalara yer verilir. Dik prizma 

O 

KSY 

Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 
VatandaĢlık 

8.C.5.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını 
belirler, inĢa eder ve açınımını çizer. 

Somut modellerle çalıĢmalara yer verilir. 
Dik dairesel 
silindir 

O 
KSY 

8.C.5.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı 

bağıntısını oluĢturur; ilgili problemleri çözer. Somut modellerle çalıĢmalara yer verilir. 

Dik dairesel 

silindir 

Alan  

EYD 

PC 

8.C.5.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını 

oluĢturur; ilgili problemleri çözer. 
Somut modellerle çalıĢmalara yer verilir. 

 

Dik dairesel 

silindir 

Hacim   

EYD 

PC 

8.C.5.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını 
belirler, inĢa eder ve açınımını çizer. 

Somut modellerle çalıĢmalara yer verilir. Dik piramit 
O 
KSY 

8.C.5.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını 

belirler, inĢa eder ve açınımını çizer. 

 
 

Somut modellerle çalıĢmalara yer verilir. Dik koni 
O 

KSY 
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Bölüm 1: Olasılık 

8.E.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler.  Örneğin bir madeni para atıldığında olası durumların yazı 

ve tura olacağı vurgulanır. 
Olay  KSY 

Trafik ve 

Güvenlik  
Ekonomik 

Katılım 

Duyarlı 

VatandaĢlık 

8.E.1.2. “Daha fazla”, “eĢit”, “daha az” olasılıklı 

olayları ayırt eder; örnek verir. 
Günlük yaĢam durumlardan örnekler ile fark ettirilir.  

Olasılık 

Olay  
KSY 

8.E.1.3. EĢit Ģansa sahip olaylarda her bir çıktının 

eĢit Ģansa sahip olduğunu açıklar. 

EĢit Ģansa sahip olan ve olmayan olayları ayırt etmeye 

yönelik çalıĢmalara yer verilir.  
Olasılık  KSY 

8.E.1.4. Olasılık değerinin 0-1 arasında olduğunu 

anlar ve kesin (1) ile imkânsız (0) olayları 

yorumlar. 

 

Olasılık 

Kesin olay 

Ġmkansız olay 

KSY 
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ÜNĠTE ÖĞRENME ÇIKTILARI AÇIKLAMALAR 
TEMEL 

KAVRAMLAR 
BECERĠLER 

ARA 

DĠSĠPLĠNLER 

8.E.1.5. Basit olayların olma olasılığını hesaplar. Bu sınıf düzeyinde ayrık olan ve olmayan olay 

kavramına girilmez. 

Olasılık 

Olay  
O 
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8. SINIF ÖĞRENME ALANLARININ ELE ALINIŞI 

Sekizinci sınıf düzeyindeki öğrenciler Sayılar ve İşlemler alt öğrenme alanında çarpanlar ve 

katlara ilişkin problemler çözerken tamsayıların kuvvetlerini hesaplar ve üslü nicelik olarak ifade 

ederler. Ayrıca bu düzeyde öğrenciler tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki 

ilişkiyi belirler; gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir; ve kareköklü 

ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yaparlar. Cebir alt öğrenme alanında öğrenciler, 

cebirsel ifadelerin çarpımını yapar; çarpanlara ayırır ve özdeşlikleri modellerle açıklarlar. Yine bu 

düzeyde öğrenciler doğrunun eğimini modellerle açıklar; doğrusal denklemleri, grafiklerini ve 

ilgili tabloları eğimle ilişkilendirirler. Öğrenciler, iki bilinmeyenli doğrusal denklem sistemlerinin 

çözümlerini yapar ve bu çözümler ile bu denklemlere karşılık gelen doğruların grafikleri arasında 

ilişki kurarlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük yaşam durumlarına 

uygun matematik cümleleri yazan öğrenciler Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri sayı 

doğrusunda gösterirler. Geometri ve Ölçme alt öğrenme alanlarına ilişkin olarak ise öğrenciler 

üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder; Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili 

problemleri çözer; nokta, doğru parçası ve diğer düzlemsel şekillerin dönme altındaki 

görüntülerini oluşturur; koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre 

yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafında dönme altındaki görüntülerini 

belirleyerek çizerler. Benzerlikte ise Öklid bağıntılarından yararlanan öğrenciler dik üçgende dar 

açıların trigonometrik oranlarını ile ilgili problem çözerler. Bu alt öğrenme alanında öğrenciler 

son olarak dik prizmaları, dik dairesel silindirleri, dik piramidi ve dik koniyi tanır ve temel 

özelliklerini elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizerler. Veri alt öğrenme alanında bu 

düzeydeki öğrenciler histogram çizer ve yorumlarlar. Ayrıca bir olaya ait olası durumları 

belirlerken basit olayların olma olasılığını hesaplarlar.  

 

 

 


