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4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 

• 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.  

• 10 000’e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 

• 10 000’e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar.  

• 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirler ve 
çözümler.  

• Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 

• Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 

• En çok altı basamaklı doğal sayıları büyük/küçük sembolü kullanarak sıralar. 

• Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.  

• En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.  

• En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 

• Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden 
çıkarır. 

• İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

• En çok dört basamaklı doğal sayıları 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 

• Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 

• Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 

• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 

• Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar.  

• Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 

• En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 
25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.  

• En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 

• En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile 
karşılaştırır.  

• Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer.  

• Üç basamaklı doğal sayıları en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.  

• En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler. 

• Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e zihinden böler.  

• Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 

• Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.  

• Doğal sayılarla en az bir bölme işlemi gerektiren problemleri çözer.  

• Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar. 

• Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.  

• Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar 

• Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir. 

• Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.  

• Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.  

• Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır. 

• Bir çokluğun belirtilen bir basit kesir kadarını belirler.  

• Paydaları eşit olan en çok üç kesri karşılaştırır.  

• Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapar. 

• Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer. 
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5. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 

• En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 

• En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. 

• Bu sayıları gerçek hayatla ilişkilendirme durumlarında karşılaştırma ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. 

• Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. 

• a) Sadece adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır. b) Şekil örüntülerine tarihî ve kültürel 
eserlerimizden örnekler (mimari yapılar, halı süslemeleri, kilim vb.) verilir. 

• En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. 

• İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. 

• Olası stratejiler: Onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme (45+22=45+20+2); üzerine sayma (38+23=38+10+10+3); sayıları 
10’u referans alarak parçalama (16+8=16+4+4=20+4); kolay toplanan sayılardan başlama (13+28+27=13+27+28=40+28); 
onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarma (45-22=45-20-2); onar onar eksiltme (38-23=38-10-10-3). 

• Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 

• Tahmin becerilerinin gelişmesi için tahminlerin, işlem sonuçlarıyla karşılaştırılması yapılır. 

• En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar. 

• En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler. 

• Kalanlı bölme işlemlerinde ondalık gösterimlere girilmez. 

• Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. 

• Tahmin etmenin önemi vurgulanarak, tahmin becerilerinin gelişmesi için işlem sonuçlarıyla tahminlerin karşılaştırılması 
yapılır. 

• Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. 

• Olası stratejiler: 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarpma ve bölme yaparken sayının sonuna 0 ekleme veya çıkarma; 8 ile 
çarpmak için üç kez iki katını alma; 9 ile çarpmak için 10 ile çarpıp sonuçtan bir kez kendisini çıkarma; sayılardan birisinin 
yarısı ile diğerinin iki katını alarak çarpma; 5 ile çarpmak için 

• sonuna 0 ekleyip yarısını alma; bir sayıyı 5’e bölmek için iki katını alıp 10’a bölme vb. 

• Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar. 

• Problem durumuna göre kalan ihmal edilir veya kesir olarak belirtilir. Örneğin 11 adet elmayı 2 kişiye eşit olarak 
paylaştırırken kişiye ne kadar elma düşeceğini bulmak için kalan elma sayısı kesirle ifade edilir. 

• Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) 
bulur. 

• Bir çarpma veya bölme işleminde verilmeyen ögeyi bulmaya yönelik çalışmalara yer verilir. Örneğin 4 × ? = 36 ifadesinde 
4’ü hangi sayı ile çarptığımızda 36 edeceğinin bulunması için 36’nın 4’e bölünmesi gerektiği gösterilebilir. 

• Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi problem durumlarında kullanmaya yönelik çalışmalara yer verilir. Aynı 
problem durumu bilinmeyenin ne olduğuna bağlı olarak çarpma veya bölme işlemi yapmayı gerektirebilir. Örneğin her 
hafta 5 TL harçlık alan Ahmet 7 hafta boyunca parasını biriktirmiştir. 

• Bu süre içinde biriktirdiği tüm parasıyla bir flüt almıştır. Ahmet flütü kaç liraya almıştır? Aynı duruma ilişkin, bu kez bölme 
işlemi yapmayı gerektiren diğer bir soru ise şöyle belirtilebilir: Her hafta annesinden 5 TL harçlık alan Ahmet, fiyatı 35 TL 
olan bir flüt almak için parasını biriktirmektedir. Kaç hafta sonra 

• Ahmet istediği flütü almış olur? 

• Bir doğal sayının karesini ve küpünü üslü ifade olarak gösterir ve değerini hesaplar. 

• En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. 
Örneğin 5² x (12 - 6 ) veya 16 ÷ (4x2) gibi işlemlerde parantezin rolünü anlamaya ve parantezi kullanmaya yönelik çalışmalara 
yer verilir. 

• Dört işlem içeren problemleri çözer. 

• Doğal sayılarla en çok üç işlemli problemler ele alınır. 

• b) Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. 

• Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 

• Birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiği uygun modellerle de incelenir. Örneğin 1/3 kesri bir bütünün 3’te 1’ini 
temsil ederken 1/6 kesri aynı bütünün 6’da 1’lik bir kısmını, yani daha küçük bir miktarını temsil eder. Dolayısıyla 1/6 
kesri 1/3 kesrinden daha küçüktür. 

• Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik 

• kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. 

• Uygun kesir modellerinden yararlanılır. 
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• Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır. 

• Her doğal sayının, paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebileceğine vurgu yapılır. 

• Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. 

• İşlemsel uygulamalara geçmeden önce kesir modelleri ile kavramsal çalışmalara yer verilir. 

• Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar. 

• Birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirleri sıralamaya yönelik örneklere de yer verilir. 

• Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak 
hesaplar. 

• Çoklukların birim kesir kadarını bulurken uygun modeller ile kavramsal çalışmalara yer verilir. Doğal sayı ile kesrin çarpımı 
işlemine girilmez. 

• Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve 
anlamlandırır. 

• Gerçek hayat durumlarında bu işlemler yorumlanır. Örneğin bir pizzanın 3/5 ’ünü yiyen çocuk aynı pizzanın 1/10 ’ini 
yiyen çocuktan ne kadar fazla pizza yemiştir? 

• b) Bir doğal sayıyla bir kesrin toplama işlemi ve bir doğal sayıdan bir kesri çıkarma işlemleri de ele alınır. 

• Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren 
problemleri çözer ve kurar. 

• Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren 
problemleri çözer ve kurar. 

• Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade 
edilebileceğini belirler. 

• a) Ondalık gösterimin kesrin farklı bir ifade biçimi olduğu fark ettirilir .b) Modeller kullanılarak ondalık gösterim ile 
kesirler arasında ilişki kurmaları sağlanır. c) Paydası 10,100 veya 1000 olan kesir modelleri ile etkinlikler yapılır. ç) Ondalık 
gösterimlerin okunuşları üzerinde durulur. Örneğin 5,2 sayısı, "beş tam onda iki" şeklinde okunur. d) Ondalık kısmı en çok 
üç basamaklı olan sayılarla çalışma yapılır. 

• Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder. 

• Basit kesirlerle veya tam sayılı kesirlerle yazma çalışmaları yapılır. 

• Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. 

• Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır. 

• Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve 
okur. 

• Kesirleri paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletirken modeller kullanmaya yönelik çalışmalara da yer verilir. 

• Ondalık gösterimleri tam sayılı kesirlerle ilişkilendirir. Örneğin 3,5 =3 tam 1/2 gibi eşitliklerin anlaşılmasına yönelik 
çalışmalar yapılır. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar. 

• Sıralama yapılırken eşit, büyük veya küçük sembollerinden uygun olan kullanılır. 

• Uygun kesir modellerinden de yararlanılır. 

• c) Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 

• Toplama ve çıkarma işlemlerinde virgüllerin neden alt alta gelmesi gerektiği ele alınır. 

• Toplama ve çıkarma işlemlerinin kesirlerle yapılan işlemlerle ilişkilendirilmesi gibi durumlar da incelenir. 

• c) Paralarımızla ilgili lira-kuruş ilişkisini ifade eden ondalık gösterim çalışmalarına da yer verilir. 

• Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. 

• Yüzde sembolünü (%) anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı 
kalınır. 

• Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine 
dönüştürür. 

• Sözü edilen ilişkileri anlamayı kolaylaştırıcı modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir. 

• Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır. 

• Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. 

• %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya yönelik işlemlere 
girilmez. 
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6. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 

 

 

 

• Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. 

• İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar. 

• Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar. 

• Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. 

• İşlemler yapılırken işlem özellikleri kullanılır. 

• Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 

• 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır. 

• Asal sayıları özellikleriyle belirler. 

• Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. 

• İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. 

• İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) bulmaya yönelik 

• problemlere bu sınıf düzeyinde girilmez. 

• Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 

• Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar. 

• Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 

• Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 

• Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 

• Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. 

• Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Gerçek hayat durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalışmalara 
yer verilir. 

• Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.  

• İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. 

• Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. 

• İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır. 

• Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 

• Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

• Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. 

• Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

• Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. 

• Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

• Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 

• Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem 
durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur. 

• Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler. 

• Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar. 

• Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar. 
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7. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 

 

 

 

• Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 

• Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 

• Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

• Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 

• Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

• Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 

• Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 

• Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 

• Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 

• Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

• Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

• Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 

• Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 

• Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

• Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 

• Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 

• Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 

• Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 

• Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklem kurar. 

• Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 

• Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 

• Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. 

• Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 

• Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. 

• Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. 

• Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 


