KKTC
M7LLÎ E)7T7M VE KÜLTÜR BAKANLI)I

TEMEL E)7T7M PROGRAMI
G7R7b

201ϲ

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

dĞŵĞůŒŝƚŝŵWƌŽŐƌĂŵ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞWƌŽũĞƐŝ^ŽƌƵŵůƵƐƵ
ƌ͘,ĂǀǀĂĂŒƐĞǀĞƌ
dĞŵĞůŒŝƚŝŵWƌŽŐƌĂŵ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞWƌŽũĞƐŝzƺƌƺƚƺĐƺƐƺ
WƌŽĨ͘ƌ͘ŚŵĞƚWĞŚůŝǀĂŶ
WƌŽũĞĂŶŦƔŵĂŶůĂƌŦ
WƌŽĨ͘ƌ͘DƺĨŝƚ<ƂŵůĞŬƐŝǌ
WƌŽĨ͘ƌ͘ƵŬĞƚŬŬŽǇƵŶůƵ
WƌŽũĞWƌŽŐƌĂŵ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞhǌŵĂŶůĂƌŦ
Žĕ͘ƌ͘ĂŶĂŶWĞƌŬĂŶ
zƌĚ͘Žĕ͘ƌ͘,ĂƐĂŶPǌĚĞƌ

ŒƵƐƚŽƐϮϬϭϳ

..7&
0ø//ø(öø7ø09(.h/7h5%$.$1/,ö,<$<,1,',5

ƵƉƌŽŐƌĂŵ͕dĞŵĞůŒŝƚŝŵWƌŽŐƌĂŵ'ĞůŝƔƚŝƌŵĞWƌŽũĞƐŝ;dW'WͿŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵŝƔǀĞ
<<dDŝůůŠŒŝƚŝŵǀĞ<ƺůƚƺƌĂŬĂŶůŦŒŦ͕dĂůŝŵǀĞdĞƌďŝǇĞĂŝƌĞƐŝƚĂƌĂĨŦŶĚĂŶ<<dŝůŬŽŬƵůǀĞ
ŽƌƚĂŽŬƵůůĂƌŦŶĚĂϮϬϭϲͲϮϬϭϳƂŒƌĞƚŝŵǇŦůŦŶĚĂŶŝƚŝďĂƌĞŶŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŝĕŝŶŚĂǌŦƌůĂƚŦůŵŦƔƚŦƌ͘

              

''E,'E'7E @-,0'0E673#7./E BC.,E3,E,3-BE'7E'DE$'-'8E 0-',-E4B-E'7E 'DE
,3-,=!E%D.BE 'DE'7-'$'0'EAE'00.BE#7,=7'9E ?E0E,%0E E '--(E $'=.EAE
-<7E ,0-$E ;37?.-?-?$?0E 3$?E ,0'CE 0'A7;'<;'E 40$E AE B7<$0E
#7,-D0E?E673+E%D0-10E.$'EB,<9E-D0-10EB0)0E673+E'73,E,'D'0'0E
,<,;EAE.$'EA79E?0-10E&6;'0'E?7E;7-.,E..,0E$'-'8E73+BE,<,E,3B0E
<.E,.';B0EAE4$7<.0-7'.'CE.'00>7)CE
  '0E;37?.-?-?$?0?E;<-00ED<E-'.E AE 7'BE '7;'E 7E 8E AAE
$;A7E<.E-'.EAE7'BE '7;'E%D0-10E673+BE,<,E;$-B0E,.';B0-7E
AE 4$7<.0-7'.'CE <D,,7E '7E 37 E '-'7'CE ?0?0E B:2E ;7E 673+0'0E D-.;/0E
#0.CE $'0E <5.E .'--'E $'=.E ,0-1E 673+.'C'E ;<,-.'D=7E 73+0'0E &B<E
#'7'-.;'0E ,<,E ,3B0E <5.E $'=.E ,0-1.CE 4C--',-E 673+0'0E ?B#?-0.;/E
,77%%,E#4;<70EB/E,0).CE 9EC.'7E73ABE3,E<D,,7E7'CEB1E673+0'0E
%0.;/EAED-0#/EB,E,<,E,3B0E73"E 8E -'-E *E%0EE<D,,7 7'CE

!!! LIVAN!
 ! ! !
  !!

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ ϳ

GÇGNDEKGLER
;GG   GGfǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
Ç ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͺ
Ç çÇÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͳ
Ç ÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳʹ
çYºǦYºçÇÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ͵
çYºçÇÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͶ
Ç ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷ
ÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͷ
GçºȋGȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ
ç ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ
çǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ
çÇ ÇòçòǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳ
.ÚǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺ
GçºǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͺ
ÇçÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻ
ÇÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻ
 òǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻ
òòçǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤͳͻ
YºÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹ
ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹ
YºÇ ÇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹʹ
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TEMEL E;GTGM PROGRAMI GGRGf
ProgramÇn Gerekçesi
1571 KŦbrŦs’Ŧn fethinden günümüze KŦbrŦslŦ Türkler farklŦ yönetimler altŦnda yaƔamŦƔlardŦ. OsmanlŦ döneminde KŦbrŦs’ta Türkler için ilk açŦlan okullar sŦbyan ve medresedir (Beh-çet
1969, Süha 1971: 222). KŦbrŦslŦ Türklerin ilk ilkokulu olan sŦbyanda alfabe, yazŦ, okuma, Kuran-Ŧ
Kerim ve hesap öŒretilirdi.
KŦbrŦs 1878 yŦlŦnda 7ngiliz egemenliŒi altŦna girmiƔ, bu yönetim 1959 yŦlŦna kadar sürmüƔtür. 7ngilizler adaya geldiklerinde ŝlk olarak adada eŒitim sistemini deŒiƔtirmiƔlerdir
(Weir 1952: 24). 7ngiliz hükümeti adada her iki toplum için maarif encümenleri atamŦƔ, köy
komisyonlarŦ oluƔturmuƔtur. Türk ve Rumlara ait maarif encümenlerinin baƔŦnda bir 7ngiliz
bulunmakta, üyeler ise toplum temsilcilerinden oluƔmaktaydŦ. EŒitim programlarŦnŦn
oluƔturulmasŦ, okutulacak dersler, ders kitaplarŦnŦn seçimi encümenin sorumluluklarŦndan
birkaçŦdŦr (Weir 1952: 29, Behçet 1969, Süha 1971: 226). Bu dönemde Türkler eŒitim
programlarŦnŦ ve ders kitaplarŦnŦ Türkiye’den almŦƔlardŦr (Behçet 1969: 97; Fedai, 1993 ).
Bu durum 1931 isyanŦ sonrasŦna kadar devam etmiƔtir. 1931 isyanŦ sonrasŦna kadar Türk ve
RumlarŦn eŒitimine pek kŦsŦtlama getirmeyen 7ngilizler, isyandan sonra farklŦ bir tutum
izlemiƔlerdir. EŒitimde Türkiye’den ders kitabŦ, getirtilmesi yasaklanmŦƔ, KŦbrŦslŦ Türklerin
Türkiye eŒitim sistemi ile baŒlarŦ koparŦlmaya çalŦƔŦlmŦƔtŦr. KŦsŦtlamalar 1948’e kadar
sürmüƔtür (Behçet 1969, Süha 1971: 226-227). Bu dönem kitapsŦz, programsŦz eŒitimin
yapŦldŦŒŦ bir dönemdir. KŦsaca belirtmek gerekirse 7ngiliz yönetiminde KŦbrŦslŦ Türkler her
zaman eŒitimde Türkiye’yi takip etmiƔler (Weir 1952: 80), kitaplarŦ, programlarŦ oradan almŦƔ,
yükseköŒretim yapmak için çoŒunlukla Türkiye’yi seçmiƔlerdir.
7ngiliz yönetimi KŦbrŦs’ta sona ermiƔ, 1960 yŦlŦnda KŦbrŦs Cumhuriyeti kurulmuƔtur.
KŦbrŦs Cumhuriyeti AnayasasŦ’nda eŒitim iki toplumun Cemaat Meclislerinin sorumluluŒuna
bŦrakŦlmŦƔtŦr (KŦbrŦs Cumhuriyeti AnayasasŦ, 1960). Böylece okul pogramlarŦnŦn hazŦrlanmasŦ,
kitaplarŦn okutulmasŦ KŦbrŦs Türk Cemaat Meclisinin sorumluluŒuna girmiƔtir. Bu dönemde de
ilkokullarda uygulanan eŒitim programlarŦ Türkiye’den getirtilmiƔtir. KŦbrŦs Cumhuriyeti
döneminde KŦbrŦs Türk Cemaati eŒitim programlarŦnŦn hazŦrlanmasŦnda tamamŦyla özgür
olmasŦna karƔŦn, tamamŦyla Türk Milli EŒitim BakanlŦŒŦyla aynŦ programlarŦ izlemiƔtir (Süha,
1971: 228).
1960’lŦ yŦllar KŦbrŦs’ta savaƔ yŦllarŦdŦr. Türkler ile Rumlar arasŦndaki kavga devam etmektedir. Bu çatŦƔma eŒitim sistemlerini de etkilemiƔ, Türk toplumunda eŒitim savaƔ yüzünden sekteye uŒramŦƔtŦr. 1974 BarŦƔ HarekatŦ sonrasŦnda KŦbrŦslŦ Türkler önce KŦbrŦs Türk
Federe Devleti’ni, ardŦndan da Kuzey KŦbrŦs Türk Cumhuriyeti’ni kurmuƔlardŦr. Bu dönemde,
yeni eŒiͲtim yasalarŦ oluƔturulmuƔ ve Milli EŒitim BakanlŦŒŦ kurulmuƔtur. Kurulan KŦbrŦs Türk
Federe Devleti’nin eŒitim alanŦndaki en büyük eksikliklerinden biri eŒitim programlarŦydŦ. Bu
ihtiyacŦ saŒlamak için devlet aynen TürkŝǇĞ okulöncesi ve ilkokul programlarŦnŦ okullarda
ƵǇŐƵůĂŵŦƔƚŦƌ͘ Türkiye eğitim sistemi ile bir paralellik izlenmiştir (Çağlar&Reis, 2007: 224, 261).
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Bu dönemde programlar Türkiye’den getirtilmiƔtir. Ancak bu eŒitim gereksiniminin bir
bölümünü karƔŦlayabilmiƔtir. Özellikle KKTC’nin kurulmasŦ ile birlikte, yeni kurulan devletin
Türkiye’ye paralel olarak KŦbrŦs Türk toplumunun özelliklerine uygun eŒitim programŦ ve insan yetiƔtirme gereksinimi de doŒmuƔtur. Bu gereksinim KKTC Milli EŒitim YasasŦnŦn Temel
7lkelerinde de açŦk bir Ɣekilde ifade edilmiƔtir:
Madde 22 (1), “KŦbrŦs milli eŒitim kurumlarŦnda uygulanan öŒretim programlarŦ ile
Türkiye’deki özdeƔ eŒitim kurumlarŦnda uygulanmakta olan öŒretim programlarŦ arasŦnda
KŦbrŦs Türk toplumunun gereksinimleri de gözetilmek ve aƔaŒŦda 22 (b) fŦkra kurallarŦ saklŦ
kalmak koƔuluyla uyum saŒlanŦr.” (KKTC Milli EŒitim YasasŦ 1986: 57).
AçŦklamadan da anlaƔŦlacaŒŦ üzere bu dönemde bir yandan iki ülke eŒitim programlarŦ arasŦnda paralellik aranŦrken, öte yandan KŦbrŦs Türk toplumunun gereksinimlerinin dikkate alŦnmasŦ gerektiŒi devletin temel ilkesi olarak görülmüƔtür. Ancak bu realitede böyle
olmamŦƔ, Türkiye’den olduŒu gibi alŦnan programlar okullarda tam anlamŦyla uygulanamamŦƔ, çoŒunlukla kitaba dayalŦ programsŦz eŒitim anlayŦƔŦ günümüze kadar gelmiƔtir. Özellikle
Türkçe, yurttaƔlŦk eŒitimi, sosyal bilgiler gibi KŦbrŦs Türk toplumunun gereksinimlerine hitap
edecek ve onun dinamiŒinin devamlŦlŦŒŦnŦ saŒlayacak derslerde bu durum daha da göze
çarpmaktadŦr.
Dünyada eŒitim bilimi ve dolayŦsŦyla program geliƔtirme alanŦndaki geliƔmeler Türkiye’de program geliƔtirme konusunda önemli arayŦƔlarŦn ve model oluƔturma çalŦƔmalarŦnŦn
yoŒun biçimde yaƔanmasŦna neden olmuƔtur. Türkiye’de 2004 yŦlŦnda ilköŒretim programlarŦn geliƔtirilmesi amacŦyla kapsamlŦ bir çalŦƔma baƔlatŦlmŦƔtŦr. Bu çalŦƔmada programlarŦn
geliƔtirilmesinin gerekçeleri; bilgi kavramŦ ve bilgi toplumu anlayŦƔŦndaki geliƔmeler, hayat
boyu öŒrenme yaklaƔŦmŦnŦ esas alan bir öŒretme anlayŦƔŦnŦn geliƔmesi, AB normlarŦna uygunluk olarak sŦralanmŦƔtŦr (TC MEB 2005).
2004 yŦlŦndan baƔlayarak Türkiye’de yaƔanan bu geliƔmeler KŦbrŦs’a tam Ɣekli ile
yansŦyamamŦƔtŦr. Bu dönemde Türkiye’de yapŦlandŦrmacŦ eŒitim anlayŦƔŦna uygun okulöncesi
ve ilkokul programlarŦ hazŦrlanmŦƔtŦr. KŦbrŦs Türk eŒitim sisteminde öngörülse de bu program
anlayŦƔŦ KŦbrŦs’a uyarlanamamŦƔtŦr.
2003 yŦlŦndan itibaren KŦbrŦs’ta ayrŦ bir eŒitim sistemi geliƔtirme çabalarŦna
rastlanmaktadŦr. EŒitim sisteminde yerelliŒe önem verme anlayŦƔŦ sonucunda ilkokullarda
ders kitaplarŦnŦn yazŦmŦna geçilmiƔ, tüm derslerle ilgili yerel kitaplar yazŦlmŦƔtŦr. Ders kitaplarŦ
yazŦldŦktan sonra bazŦ dersler ile ilgili ayrŦ ayrŦ programlar hazŦrlama çabalarŦna giriƔilmiƔtir.
Tüm derslerin programlarŦ yazŦlamamŦƔ, kŦsacasŦ ilköŒretimde dersler arasŦndaki bütüncüllük
ilkesi saŒlanamamŦƔ, çoŒu dersle ilgili olarak kitap basmakla kalŦnmŦƔtŦr. Bu da günümüzde
KKTC’de kitaba dayalŦ eŒitim yapŦlmasŦna neden olmuƔtur. Program geliƔtirme alanŦyla
baŒdaƔmayan kitaptan hareketle program yazma ve kitaba dayalŦ eŒitim anlayŦƔŦ,
günümüzde okullarda egemen hâle gelmiƔtir. Okulöncesi eŒitimde ise çaŒdaƔ program an-
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layŦƔŦ açŦsŦndan önemli sorunlarŦn olduŒu görülmektedir. ÖrneŒin, günümüzde çaŒ dŦƔŦ olarak
kabul edilen teneffüs anlayŦƔŦ yeni sistemde de öngörülmektedir (bkz. KKTC MEB 2005: 10)
ÇaŒdaƔ okul öncesi eŒitim programlarŦnŦn, oyun temelli, çocuŒun bireysel gereksinimlerini, ilgilerini merkeze alan, gerek fiziksel öŒrenme ortamlarŦ, gerekse psikolojik iklim
bakŦmŦndan saŒlŦklŦ, çaŒdaƔ eŒitim standartlarŦna uygun bir Ɣekilde donanmŦƔ okullarda,
yetkin öŒretmenlerle, aile ve toplumla iƔbirliŒi içerisinde yürütülmesi gereklidir. Bu ölçütler
göz önünde bulundurulduŒunda, ülkemizdeki anaokullarŦnda, alan uzmanŦ olmayan öŒretmenlerin görev almasŦ, günlük eŒitim rutinlerinin, ders saati, teneffüs saati biçiminde kesin
sŦnŦrlarla ayrŦlmasŦ, çocuŒun gerçek öŒrenme etkinliŒi olan “oyunun” eŒitim programŦnŦn
dŦƔŦnda bŦrakŦlmasŦ çaŒdaƔ eŒitimsel ve geliƔimsel hedeflere ulaƔŦlmasŦnŦ tehdit edeceŒinden,
okul öncesi eŒitim sistemlerinin dünyadaki çaŒdaƔ modeller ŦƔŦŒŦnda, modern eŒitim anlayŦƔŦyla güncellenmesi, geliƔtirilmesi ve yapŦlandŦrŦlmasŦ gereklidir.
Tarihsel süreç açŦsŦndan bakŦldŦŒŦnda, KŦbrŦs Türk toplumunun, KKTC’nin kuruluƔu da
dahil, günümüze deŒin hiçbir dönemde bütünüyle kendine özgü bir temel eŒitim programŦnŦn olmadŦŒŦ görülmektedir. KŦbrŦs Türk toplumunun gereksinimlerini ve özelliklerini
dikkate alacak, ülke koƔullarŦna ve toplumun beklentilerine uygun, dünyadaki geliƔmeleri de
gözönüne alan, araƔtŦrma sonuçlarŦna dayalŦ, okul öncesi eŒitimi de içerecek biçimde çaŒdaƔ
bir temel eŒitim programŦnŦn hazŦrlanmasŦnŦn kaçŦnŦlmaz olduŒu gözlenmektedir. Bir ülkenin
kendi varlŦŒŦnŦ sürdürebilmesi ve baŒŦmsŦzlŦŒŦ açŦsŦndan da kendine özgü eŒitim programlarŦnŦn oluƔturulmasŦnŦn ne denli önemli olduŒu artŦk tartŦƔŦlmamaktadŦr.
KŦsaca özetlemek gerekirse, aƔaŒŦda belirtilen gerekçeler, bu programŦn hazŦrlanmasŦnda etkili olmuƔtur:






KKTC’de temel eŒitim düzeyinde uygulanan tutarlŦ bir temel eŒitim programŦnŦn bulunmadŦŒŦ söylenebilir. Dersler, genellikle ders kitaplarŦ doŒrultusunda iƔlenmektedir.
Oysa bir öŒretim programŦ olmadan ne ders kitaplarŦnŦn yazŦlmasŦ, ne de derslerin iƔlenmesi mümkün deŒildir. Böyle bir durumun, KKTC’nin yetiƔtirmeyi hedeflediŒi insan
tipiyle de uyuƔmadŦŒŦ ileri sürülebilir. Bu nedenle temel eŒitim aƔamasŦndan baƔlamak üzere, ders öŒretim programlarŦnŦn hazŦrlanmasŦna büyük bir gereksinim duyulmaktadŦr.
Her ülke kendi koƔullarŦna uygun eŒitim programlarŦ hazŦrlamalŦdŦr. DolayŦsŦyla ülke
bazŦnda gereksinim analizi yapŦlarak, “KKTC’de nasŦl bir insan istiyoruz?” sorusuna
yanŦt bulunmasŦ ve elde edilen veriler çerçevesinde de öŒretim programlarŦnŦn oluƔturulmasŦ gerekmektedir.
Bilim ve teknoloji alanŦnda yaƔanan hŦzlŦ geliƔmeler, eŒitim programlarŦnŦn da sürekli
olarak yenilenmesini ve programlarŦn çaŒdaƔ öŒrenme-öŒretme yaklaƔŦmlarŦna göre
biçimlendirilmesini zorunlu kŦlmaktadŦr. Uygulanacak bir program olmadŦŒŦ için, çaŒdaƔ geliƔmelerin programlara yansŦtŦlmasŦ da mümkün olmamaktadŦr. Bu nedenle
çaŒdaƔ geliƔmeler doŒrultusunda hazŦrlanacak temel eŒitim programŦ çerçevesinde
hazŦrlanacak ders öŒretim programlarŦ ilk adŦmŦ oluƔturacaktŦr. 7leride oluƔabilecek

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ ϭϭ





deŒiƔme ve geliƔmelere göre bu programlar yeniden biçimlendirilebilecektir. AynŦ
zamanda, hazŦrlanacak temel eŒitim programŦ, ortaöŒretim programŦnŦn biçimlendirilmesinde de önemli bir rol oynayacaktŦr.
ÖŒretmenlerin ve yöneticilerin yeterliklerinin deŒerlendirilmesinde, eŒitim programlarŦ baƔat bir rol oynamaktadŦr. Bu anlamda hazŦrlanacak temel eŒitim programŦ, bu
alanda görev yapan öŒretmen ve yöneticilerin yeterliklerinin ortaya konulmasŦnda,
performans deŒerlendirmede, yükseltmelerde etkili olabilecektir.
ÖŒrenme-öŒretme materyalleri ders öŒretim programlarŦ çerçevesinde hazŦrlanmalŦdŦr. HazŦrlanacak ders öŒretim programlarŦ, gereksinme duyulan öŒrenme-öŒretme
materyallerinin hazŦrlanmasŦna da kaynaklŦk edecektir.
ProgramÇn Genel YaklaçÇmÇ

Bir eŒitim programŦnŦn temel öŒeleri olan hedef, içerik, eŒitim durumu ve deŒerlendirme boyutlarŦ temele alŦnan eŒitim felsefesi ya da felsefeleri çerçevesinde biçimlendirilir.
Bir eŒitim programŦnŦn geliƔtirilmesinde ilk adŦm temel alŦnan eŒitim felsefesi/felsefelerini
belirlemektir. Her ülke kendine özgü koƔullar çerçevesinde eŒitim felsefelerini belirlemekte
ve eŒitim programlarŦnŦ oluƔturmaktadŦr. KKTC’de geliƔtirilecek Temel EŒitim ProgramŦ’nŦn
da, ülke gerçekleriyle tutarlŦ, toplumun ve bireyin her yönüyle geliƔmesini temele alacak,
hem geçmiƔi, hem bugünü, hem de geleceŒi içinde barŦndŦracak eŒitim felsefelerine göre
oluƔturulmasŦ gerekmektedir. Bu çerçevede bakŦldŦŒŦnda aƔaŒŦda belirtilen nedenler
çerçevesinde eklektik bir yaklaƔŦmla programlarŦn oluƔturulmasŦnŦn uygun olacaŒŦ düƔünülebilir:
1. KKTC genç bir ülkedir. Ülke sürekli bir yapŦlanma içerisinde bulunmaktadŦr. Gerek
kendi içinde, gerekse bulunduŒu coŒrafi koƔullar nedeniyle birçok sorunla karƔŦ
karƔŦyadŦr. DolayŦsŦyla yetiƔtireceŒi insanda bulunmasŦ gereken en önemli özelliklerden biri, toplumsal problemlerin çözümüne katkŦda bulunacak, sorunlarŦn çözümü için öneriler geliƔtirebilmektir. Yeni bir toplumun kurulmasŦnda bu bireylerin
çok önemli bir rolü olacaktŦr. Bunun da yeniden kurmacŦ (reconstructivist) bir eŒitim felsefesini gerektirdiŒi söylenebilir.
2. Yirmi birinci yüzyŦl, bilginin egemen olduŒu; giriƔimciliŒin, düƔünme ve problem
çözme becerilerinin önem kazandŦŒŦ; birlikte çalŦƔmanŦn, diŒer bir deyiƔle iƔbirliŒinin baƔat bir rol oynadŦŒŦ; insan haklarŦ ve demokrasinin olmazsa olmaz olduŒu bir
yüzyŦla doŒru evrilmektedir. Bu durum, KKTC yurttaƔlarŦnŦn da giriƔimci, araƔtŦrmacŦ, iƔbirliŒi içinde çalŦƔan, bilgi teknolojilerine ulaƔabilen, demokratik bir yaƔam biçimini benimseyen bireyler olarak yetiƔmesi gerektiŒini ortaya çŦkarmaktadŦr. Bu
açŦdan bakŦldŦŒŦnda, programlarŦn ilerlemecilik eŒitim felsefesinin ilkelerine göre
de yapŦlandŦrŦlmasŦ gerektiŒi söylenebilir.
3. KKTC yurttaƔlarŦ geçmiƔten günümüze getirdiŒi gelenek, görenek ve deŒerleri ile
kendilerine özgü bir yaƔam biçimine sahiptirler. Bu yaƔam biçimi, yurttaƔlarŦn bir-
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birleriyle iliƔkilerini güçlendirmekte, toplumsal bir baŒlŦlŦk oluƔturmaktadŦr. GeçmiƔten günümüze getirilen bu deŒerlerin genç kuƔaklara da aktarŦlmasŦ gereŒi ortaya çŦkmaktadŦr. Bu anlamda daimici ve esasici eŒitim felsefeleri öne çŦkmaktadŦr.
4. ÇaŒŦmŦzda bireyin tüm yönleriyle geliƔmesi ve kendini gerçekleƔtirmesi özgür bir
eŒitim anlayŦƔŦnŦn iƔe koƔulmasŦyla gerçekleƔebilir. DiŒer bir deyiƔle bireyin kendisinin farkŦna varmasŦ, özelliklerini tanŦmasŦ ve bu özellikleri doŒrultusunda geliƔebilmesi, kŦsaca “ben” olabilmesi eŒitim programlarŦnda öncelikle ele alŦnmasŦ gereken konulardan biridir. VaroluƔçu bir eŒitim felsefesi, böyle bir insanŦn yetiƔtirilmesinde baƔat bir rol oynayabilir. KKTC’de de kendinin farkŦnda olan, kendini
gerçekleƔtirmiƔ bireylere büyük gereksinme bulunmaktadŦr.
5. KKTC’nin kendine yeterli bir ülke olabilmesi için üretimi ön plana almasŦ gerekmektedir. Bunun içinde ülkenin gereksinim duyduŒu nitelikli iƔgücünün saŒlanmasŦ
gerekmektedir. Bu çerçevede, politeknik eŒitimin temel ilkeleri yol gösterici olabilir.
YukarŦda belirtilen gerekçeler göz önüne alŦndŦŒŦnda, eŒitim programlarŦnŦn geliƔtirilmesinde baƔat eŒitim felsefeleri olarak öŒrenciyi merkeze alan ilerlemecilik ve yeniden kurmacŦlŦk eŒitim felsefelerinin ele alŦnabileceŒi, ancak diŒer eŒitim felsefelerinin de göz önünde
tutulmasŦ gerektiŒi ortaya çŦkmaktadŦr. Bununla birlikte hiçbir eŒitim programŦnŦn tek bir
felsefeye ya da yaklaƔŦma göre biçimlendirilmesinin mümkün olmadŦŒŦ da gözönüne alŦndŦŒŦnda, KKTC Temel EŒitim ProgramŦnŦn geliƔtirilmesinde eklektik bir yaklaƔŦmŦn daha uygun
olduŒu görülmektedir. KKTC AnayasasŦ, Milli EŒitim YasasŦ, Avrupa BirliŒi eŒitim standartlarŦ,
Milli EŒitim buralarŦ Temel EŒitim Komisyonu kararlarŦ, öŒretmen sendikalarŦnŦn eŒitimin
yapŦlandŦrŦlmasŦna iliƔkin görüƔleri ve Temel EŒitimi GeliƔtirme Projesi çalŦƔtayŦndan alŦnan
sonuçlar bu yaklaƔŦmŦ destekler niteliktedir.
ProgramÇn AmacÇ
Temel eŒitim programŦ (TEP), KŦbrŦs Türk Milli EŒitiminin genel amaçlarŦna ve temel
ilkelerine uygun olarak, öŒrencilerin;
1. Sorgulayan, araƔtŦran, bilgiye nasŦl ulaƔŦlacaŒŦnŦ bilen, problemlerini bilimsel yöntemlere uygun olarak çözebilen, estetik deŒerleri içselleƔtirmiƔ, deŒiƔime açŦk,
kendini tanŦyan ve doŒru olarak ifade eden, kendine güvenen, sorumluluklarŦna
baŒlŦ, empati duygusu geliƔmiƔ, saŒlŦklŦ, mutlu, 7Y7 N7YETL7, DÜRÜST VE GÜVEN7L7R;
2. 7nsan, çocuk ve hayvan haklarŦna saygŦlŦ, çevreye duyarlŦ, her türlü ayrŦmcŦlŦŒa karƔŦ çŦkan, düƔüncelerini özgürce açŦklayabilen, bireysel ve toplumsal haklarŦnŦ korumasŦnŦ bilen, hukukun üstünlüŒüne inanan, yasalara saygŦlŦ, demokrasiyi yaƔam
biçimi haline getirmiƔ, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiƔ LA7K VE DEMOKRAT,
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3. Tarihinden getirdiŒi temel deŒerleri bilen, kültürel özelliklerinin farkŦnda olan ve
geliƔtiren, yaƔadŦŒŦ coŒrafyayŦ ve dünya üzerindeki yerini bilen, ÜLKES7N7 GÖNÜLDEN SEVEN,
4. Bilgi ve teknoloji okuryazarŦ olan, yaƔam boyu öŒrenmeyi benimseyen, iƔbirliŒi
içinde çalŦƔabilen, giriƔimci, ekonomik koƔullarŦn farkŦnda olan B7L7NÇL7 B7R ÜRET7C7
VE TÜKET7C7
olarak yetiƔtirilmesini amaçlamaktadŦr.
Baçat Öºrenme-Öºretme YaklaçÇmlarÇ
21. yüzyŦlda artŦk eŒitim sistemlerinin, öŒrencilerin ve çaŒŦn gereksinimlerini yeniden
gözden geçirerek, koƔullara ve beklentilere uygun öŒrenme ortamlarŦ düzenlemeleri gerekmektedir. Bu amaçla çok kanallŦ, teknolojiyi kullanabilen ve iƔbirliŒine dayalŦ bir öŒrenme
sürecinde öŒrencilere:
x
x
x
x

ÇeƔitli kaynaklardan bilgiye ulaƔabilecekleri,
Bilgiyi; problem çözme, karar verme ve planlama amacŦyla kullanabilecekleri,
Bilgiyi günlük yaƔama transfer edebilecekleri,
Teknolojiyi bilgiye eriƔim aracŦ olarak kullanabilecekleri öŒrenme ortamlarŦ hazŦrlanmalŦdŦr.

Bu tür öŒrenme ortamlarŦnŦn hazŦrlanabilmesi için de bilgiye ulaƔtŦracak; bilginin kullanŦlmasŦnŦ, üretilmesini ve iletilmesini saŒlayacak her türlü aracŦ kullanma zorunluluŒu vardŦr. ÖŒrencilerine bu tür ortamlar saŒlamak için, öŒretmenlerin belli becerilere sahip olmalarŦ baƔka bir deyiƔle, öŒrencilerine sözü edilen becerileri kazandŦrmada öŒrenme çevresini,
öŒrencilerinin bireysel farklŦlŦklarŦnŦ dikkate alarak farklŦ öŒretim yöntem ve tekniklerini, farklŦ deŒerlendirme yaklaƔŦmlarŦnŦ ve teknolojileri kullanabilecekleri Ɣekilde düzenlemeleri gerekmektedir.
ÖŒrenciyi merkeze alan öŒrenme ortamlarŦnda öŒrenci, aktif katŦlŦmcŦ; süreç, iƔbirliŒi
ve takŦm çalŦƔmasŦ aŒŦrlŦklŦ; öŒretmen, rehber rolünde, ve “öŒrenmeyi öŒrenme” ön plandadŦr. Burada öŒretmenin temel rolü, öŒrenme – öŒretme ortamŦnŦ düzenlemek, etkinlikler
konusunda öŒrencilere rehberlik yapmaktŦr.
Böyle bir ortamda, öŒrenci öŒrenen olarak güçlü, motivasyonu yüksek, grupla çalŦƔma ve paylaƔma aŒŦrlŦklŦ öŒrenme becerileri geliƔmiƔ, eleƔtirel düƔünen, iletiƔim becerileri
güçlü, kaynaklarŦ etkili olarak kullanmanŦn bilincinde olarak yetiƔmektedir. 7çerik, deŒiƔen
dünyanŦn deŒiƔimleri doŒrultusunda yapŦlandŦŒŦ için öŒrenciler gereksinim duyacaklarŦ bilgiye
ulaƔma, bilgiyi kullanma ve bilgiyi paylaƔma becerilerine sahip olmalŦdŦr. Bu tür bir ortam
problem çözme yeteneŒi geliƔmiƔ, bilgiye ulaƔma yöntemlerini kullanabilen, analitik düƔünme becerilerini geliƔtirmiƔ, öŒrenme yollarŦnŦ bilen, ekiple uyumlu ve verimli çalŦƔmalar yapabilen bireyler yetiƔtirmeyi de kolaylaƔtŦracaktŦr. Ancak böyle bir ortamŦn oluƔturulmasŦ
kullanŦlacak uygun öŒretme yaklaƔŦm, yöntem ve teknikleri ile mümkün olabilir.
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YukarŦda belirtilen gerekçeler ve TEP’te ele alŦnan temel beceriler çerçevesinde,
TEP’te baƔat olarak öŒrenciyi merkeze alan KubaƔŦk ÖŒrenme (7Ɣbirlikli ÖŒrenme), Probleme
DayalŦ ÖŒrenme, Beyin Temelli ÖŒrenme, Proje TabanlŦ ÖŒrenme, Çoklu Zeka KuramŦ gibi
öŒrenme-öŒretme yaklaƔŦmlarŦna yer verilmektedir. KuƔkusuz her alana özgü öŒrenmeöŒretme yaklaƔŦm ve yöntemleri de iƔe koƔulacaktŦr. Yeri ve zamanŦ geldiŒinde öŒretmenin
güdümünde yürütülen düzanlatŦm, güdümlü tartŦƔma, örnek olay, gösterip yaptŦrma gibi
öŒretme yöntemlerinden yararlanŦlmalŦdŦr.
Baçat Ölçme Deºerlendirme YaklaçÇmlarÇ
EŒitimde öŒrenci merkezli anlayŦƔlarŦn belirgin biçimde öne çŦktŦŒŦ günümüz koƔullarŦnda öŒrencinin de deŒerlendirme sürecine katŦlmasŦ öngörülmektedir. Böylece, öŒrenci
çalŦƔma sürecine, süreçte geçirdiŒi aƔamalara, öŒrenmelerinin nasŦl gerçekleƔtiŒine, güçlü ve
zayŦf yanlarŦna, eksikliklerini nasŦl gidereceŒine odaklanmakta ve öŒrenmelerinin sorumluluŒunu almaktadŦr.
ÖŒrenci hakkŦnda toplanan bilgilerin sayŦsŦ ve türü arttŦkça, öŒrenci bütün yönleriyle
tanŦnabilmekte ve öŒrenci hakkŦnda verilen kararlarŦn doŒruluŒu da artmaktadŦr. Geleneksel
eŒitim yaklaƔŦmlarŦnda yalnŦzca öŒretmenin deŒerlendirmesi için kullanŦlan ölçme araçlarŦ,
öŒrencinin bilgi ve becerilerini bir yönüyle ortaya koymakta, tüm yönlerini tanŦmlama ve
geliƔtirme konusunda yetersiz kalmaktadŦr. ÖŒrencinin bilgiye ulaƔma ve bilgiyi kullanma
becerisini kazanabilmesi, kendisine aktarŦlan bilgiyle yetinmeyip, öŒrenme sürecine katŦlmasŦnŦ, araƔtŦrmasŦnŦ, bilgiye ulaƔmasŦnŦ ve bilgiyi kullanmasŦnŦ gerektirmektedir. ÖŒrencinin bir
bütün olarak geliƔimini gözlemek ve kendisini de deŒerlendirme sürecine katmak, hem öŒretmenlerin ve ilgililerin onlarŦn yukarŦda sŦralanan özelliklerini tanŦmasŦnda hem de öŒrencinin bu süreçte kendisini tanŦmasŦnda yardŦmcŦ olacaktŦr. Bu da öŒrenci ile ilgili verilen kararlar ve yapŦlan yönlendirmelerin doŒruluŒunun artmasŦnŦ saŒlayacaktŦr.
Yeni temel eŒitim programlarŦ deŒiƔen koƔullar ve doŒrular paralelinde sadece ürünü
deŒil, öŒrenme süreçlerini de deŒerlendirmeyi öngörmektedir. Program, her öŒrencinin kendini farklŦ yansŦtabileceŒi düƔüncesiyle deŒiƔik deŒerlendirme araç ve yöntemlerini kullanmayŦ önerir. Bu amaçla deŒerlendirmede, öŒretmenlerin halen kullandŦklarŦ klasik ölçme
araçlarŦ (yazŦlŦ yoklamalar, sözlü yoklamalar, çoktan seçmeli testler, eƔleƔtirmeli testler, kŦsa
yanŦtlŦ testler, ödevler vb.) yanŦnda, süreci deŒerlendirme amaçlŦ:





performans deŒerlendirmesini,
öŒrenci ürün dosyasŦ hazŦrlanmasŦnŦ,
öŒrencilerin duyuƔsal geliƔimlerini izlemeyi,
derse yönelik tutum ve kendilerine güvenleri hakkŦnda bilgi edinmek için ölçekler
(gözlem, görüƔme vb.) kullanŦlmasŦnŦ da önermektedir.

TEP’te sürecin ve ürünün deŒerlendirilmesi baŒlamŦnda, performans görevleri, ürün
seçki dosyasŦ (portfolyo), dereceli puanlama anahtarlarŦ, öz deŒerlendirme, akran/grup de-
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Œerlendirme, gözlem, görüƔme gibi alternatif ölçme-deŒerlendirme yaklaƔŦmlarŦna daha çok
yer verilecektir. Ancak bu tür yaklaƔŦmlar kullanŦlarak TEP’te ele alŦnan temel becerilerin
(okur-yazarlŦk, bilgi ve iletiƔim teknolojileri yeterliŒi, giriƔimcilik, araƔtŦrma ve problem çözme, eleƔtirel ve yaratŦcŦ düƔünme, kiƔisel ve sosyal yetkinlik, iƔbirliŒi) geliƔtirilmesi ve bu becerilerin ne ölçüde kazanŦlŦp kazanŦlmadŦŒŦ yoklanabilir.
Ele AlÇnan Temel Beceriler
ProgramŦn baƔat felsefeleri ve yetiƔtireceŒimiz insanda bulunmasŦ gereken özellikler
göz önüne alŦnarak, TEP öŒrenme alanlarŦ (dersler) ile temel beceriler ve ara disiplnlerden
oluƔan bir yapŦ olarak düzenlenmiƔtir. Program öŒrencinin öŒrenme alanlarŦna ait öŒrenme
çŦktŦlarŦnŦ elde etmesi yanŦnda, tüm öŒrenme alanlarŦ içinde 21. yüzyŦl insanŦnda bulunmasŦ
beklenen temel bazŦ becerileri kazanmasŦnŦ da ön planda tutmaktadŦr. Bu yolla öŒrenci bir
yandan derslerdeki bilgi, beceri ve yeterlilikleri elde ederken, diŒer yandan dersler yoluyla
çaŒdaƔ becerileri kazanmaktadŦr. TEPte ele alŦnan temel beceriler aƔaŒŦda verilmiƔtir.








Okur YazarlŦk
7letiƔim ve Bilgi Teknolojileri YeterliŒi
GiriƔimcilik
Problem Çözme
KiƔisel ve Sosyal Yetkinlik
EleƔtirel ve YaratŦcŦ DüƔünme
7ƔbirliŒi

Ele alŦnan bu beceriler, aƔaŒŦda kŦsaca alt baƔlŦklar altŦnda tanŦtŦlmaktadŦr.

Okur YazarlÇk
Okulda ve okul dŦƔŦnda tüm öŒrenmeler okur yazarlŦk becerisinin geliƔtirilmesine baŒlŦdŦr. Okur yazarlŦk becerisini kazanmŦƔ öŒrenci, okulda ve okul dŦƔŦnda baƔarŦ saŒlayabilir.
Okur yazarlŦk becerisi kiƔilerin saŒlŦklŦ bir birey, katŦlŦmcŦ vatandaƔ, iyi bir çalŦƔan olmasŦna
katkŦ saŒlar. YabancŦ bir dili edinmek, bilgi teknolojilerinde yeterlik temelde okur yazarlŦk
becerisinin geliƔmiƔliŒine baŒlŦdŦr. Programda okur yazarlŦk becerisi, anadilinde ve yabancŦ
bir dilde dinleme, okuma, konuƔma, yazma; sanal medyayŦ eleƔtirebilmeyi kapsar. Okur yazarlŦk belirli derslerin deŒil, tüm öŒrenme alanlarŦnŦn ana becerisi konumundadŦr. Tüm öŒrenme alanlarŦnda öncelikli geliƔtirilecek beceri olarak düƔünülmelidir. OkuryazarlŦŒŦn geliƔtirilmesine yönelik göstergeler:
 Dinleme, okuma ve izleme yoluyla metinleri kavrama (öŒrenme alanŦ ile ilgili metinleri dinleme ve tepkide bulunma, öŒrenme alanŦ ile ilgili metinleri -görsel metinler dahil- okuma ve inceleme, öŒrenme alanŦ metinlerini -görsel metinler dahil- yorumlama ve analiz etme),

1ϲ Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

 KonuƔma, yazma ve oluƔturma yoluyla metin tasarlama (sözlü, yazŦlŦ ve görsel metinler oluƔturmak, dili baƔkalarŦ ile etkileƔim için kullanmak, sunu yapmak).

Bilgi ve Gletiçim Teknolojileri Yeterliºi (BGT)
ÖŒrenci bilgi ve iletiƔim teknolojilerini etkili bir Ɣekilde kullanmayŦ öŒrenerek okulda ve
yaƔamda etkili iletiƔim kurabilir, karƔŦsŦna çŦkacak problemleri çözebilir, iƔbirliŒi içinde
çalŦƔmayŦ öŒrenir. 7Ɣ hayatŦnda daha baƔarŦlŦ olabilir. Bu nedenle tüm öŒrenme alanlarŦnda
iletiƔim ve bilgi teknolojileri yeterliŒininin kazanŦlmasŦna yardŦmcŦ olacak düzenlemeler
yapŦlmalŦdŦr. Bilgi ve iletiƔim teknolojileri yeterliliŒinin göstergeleri:
 B7T kullanŦrken sosyal ve etik kurallar ve uygulamalara riayet etmek,
 B7T kullanarak araƔtŦrma yapmak,
 B7T kullanarak bilgi oluƔturmak,
 B7T kullanarak iletiƔim kurmak,
 B7T’i yönetmek ve iƔletmek (yazŦlŦm ve donanŦm seçme ve kullanmak, B7T sistemlerini kavramak, sayŦsal verileri yönetmek)

Giriçimcilik
GiriƔimcilik günümüzün en önemli becerilerindendir. KüreselleƔen dünya rekabeti ve
yenilikçiliŒi gerektirmektedir. ÇaŒa ayak uydurmak ve ülkemizin dünyada tanŦnmasŦ, yerini
bulmasŦ için giriƔimci bireyler yetiƔtirmeliyiz. Bu nedenle tüm öŒrenme alanlarŦnda öŒrencinin giriƔimci olmasŦnŦ saŒlayacak eŒitim ortamŦ hazŦrlanmalŦdŦr. GiriƔimciliŒin göstergeleri:
 Yenilikçi ve yaratŦcŦ olma (problemlere, alŦƔŦlmamŦƔ ve yeni çözümler aramak, yeni
fikirler geliƔtirmesi ve bu fikirleri uygulamaya koyma),
 7nsiyatif alma (bir kaynaŒŦn kabul edilebilir bir risk düzeyini fŦrsatlara baŒlama,
sorumluluk duygusu),
 Öncü olma ve liderlik (geliƔmiƔ iletiƔim becerisi, farklŦ seçenekleri görmek, yüksek
baƔarŦ güdüsü, duygusal zekâ, doŒru kararlarŦnda ŦsrarcŦ olma, deŒiƔime odaklŦlŦk,
fŦrsatlara odaklanma, sorgulama, problem çözme),
 Rekabetçi düƔünme.

Kiçisel ve Sosyal Yetkinlik
Bu temel becerinin amacŦ, saŒlŦklŦ, verimli ve sosyal bireyler yetiƔtirmektir. Özellikle
günümüzde, öŒrencinin kendini ve baƔkalarŦnŦ anlayabilmesi, saŒlŦklŦ iliƔkiler kurabilmesi,
yaƔamla baƔedebilmesi, baƔkalarŦyla birlikte çalŦƔabilmesi için kiƔisel ve sosyal becerilerini
geliƔtirmesi büyük önem taƔŦmaktadŦr. Bunun için tüm öŒrenme alanlarŦnda öŒrencinin duygularŦnŦ tanŦmasŦ, regule etmesi; olumlu iliƔkiler kurmasŦ, problemlerle baƔa çŦkabilmesi,
sorumluluk alabilmesi, empati kurmasŦna yönelik etkinlikler planlanmalŦdŦr. KiƔisel ve sosyal
yetkinliŒin geliƔtirilmesine yönelik göstergeler ƔunlardŦr:
 Kendini tanŦma (duygularŦnŦ bilme, neyi baƔarŦp baƔaramayacaŒŦnŦ bilme)
 Öz denetim (duygularŦnŦ ifade edebilme, öz disiplin, baŒŦmsŦz çalŦƔma, inisiyatif alma, kendine güvenme, esnek ve uyumlu olma),
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 Toplumsal farkŦndalŦk (farklŦlŦklara saygŦ, topluma katkŦ saŒlama, toplumsal iliƔkileri
anlama),
 Sosyal baƔarŦ (iletiƔim kurma, iƔbirliŒi yapma, sorunlarŦ müzakere yoluyla çözme,
liderlik becerisi geliƔtirme).

Eleçtirel ve YaratÇcÇ Düçünme
Günümüzde hemen hemen her çaŒdaƔ toplumda üzerinde önemli durulan ve
tartŦƔŦlan konulardan birinin yaratŦcŦlŦk olduŒu görülmektedir. Bir toplumun sorunlarŦnŦ çözebilmesi, ilerlemesi ve diŒer toplumlar arasŦnda söz sahibi olabilmesinin temel koƔullarŦndan
birinin bilimsel ve sanatsal anlamda yaratŦcŦ düƔünen bireyler yetiƔtirmek olduŒunu
söylemek yanŦltŦcŦ olmayacaktŦr. YaratŦcŦ düƔünme, elde edilen bilgi ve becerilere dayalŦ
olarak, yeni, özgün bir Ɣeyin oluƔturulmasŦ sürecini içeren üst düzey bir düƔünme becerisidir.
Sorunlara yeni çözüm yollarŦ bulmak, yeni bir yöntem ya da teknik geliƔtirmek, özgün bir
ürün ya da düƔünce ortaya koymak yaratŦcŦ düƔünme becerilerinin kazandŦrŦlmasŦyla
mümkün olabilir.
YaratŦcŦ düƔünme sürecinde eleƔtirel düƔünme becerileri, araƔtŦrma ve problem
çözme becerileri önemli bir rol oynamaktadŦr. Sözü edilen bu becerilerden yararlanŦlarak
sorunlara yeni çözüm yollarŦ bulunabilir, özgün bir ürün ya da düƔünce ortaya konulabilir.
BunlarŦn yanŦ sŦra yaratŦcŦ düƔünme;
 Esneklik,
 AkŦcŦlŦk,
 Özgünlük,
 AyrŦntŦlama,
 Olgu ve olaylarŦ farklŦ yönleriyle algŦlama,
 SŦradan olmayan olaylarŦn farkŦna varma,
gibi becerileri içeren bir düƔünme sürecidir.
Demokrasi bir yönetim biçimi olmaktan öte bir yaƔam biçimidir. Akla dayalŦ bir yönetim biçimi olan demokrasinin bir yaƔam biçimi olarak benimsenmesi, demokrasiyi
içselleƔtirmiƔ, demokrasi ilkeleriyle tutarlŦ davranŦƔlar gösteren demokratik yurttaƔlarla
mümkündür. Demokratik bir yurttaƔta bulunmasŦ gereken en önemli becerilerden biri
eleƔtirel düƔünme becerisidir. Çünkü, eleƔtirel düƔünme, belli bir konu üzerinde akla ve bilimsel kanŦtlara dayalŦ olarak bir yargŦya varma sürecini içeren üst düzey bir düƔünme
becerisidir. Bu baŒlamda eleƔtirel düƔünmenin birçok bileƔeni, bir baƔka deyiƔle birçok alt
becerileri bulunmaktadŦr. EleƔtirel düƔünme ile ilgili baƔlŦca beceriler ƔunlardŦr: SŦnŦflama,
sŦralama, yordama, çözümleme (analiz), birleƔtirme (sentez), karƔŦlaƔtŦrma, karar verme, yargŦlama, deŒerlendirme, tümevarŦmsal çŦkarŦm yapma, tümdengelimsel çŦkarŦm yapma,
sayŦltŦlarŦ belirleme.
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Problem Çözme
Problem çözme, günümüzde en çok sözü edilen ve üzerinde en çok durulan üst düzey
düƔünme becerisidir. Bu beceri özellikle yaratŦcŦ ve eleƔtirel düƔünme sürecine kaynaklŦk
etmekte, eleƔtirel ve yaratŦcŦ düƔünme becerileri de problem çözme becerisinin geliƔmesine
katkŦda bulunmaktadŦr. Problem çözme becerisinin geliƔtirilmesine yönelik göstergeler:






Bir sorunu saptayabilme,
Yeni olay ya da durumlar karƔŦsŦnda var olan iliƔkileri ortaya çŦkarma, sŦnama,
Bir problemin çözümü için planlama yapma,
Yeni iliƔkiler kurma,
Güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme.

Bu süreçte, hatŦrlama, anlama, yorumlama, yordama, çözümleme, deŒerlendirme,
eleƔtirel ve yaratŦcŦ düƔünme gibi zihinsel süreçler önemli rol oynayabilmektedir.

Gçbirliºi
7lkçaŒlardan günümüze deŒin bir insanda bulunmasŦ gereken en önemli becerilerden
birisinin iƔbirliŒi becerisi olduŒu söylenebilir. 7ƔbirliŒi olmaksŦzŦn toplum içinde bir insanŦn
yaƔamŦnŦ sürdürmesi hemen hemen mümkün olmadŦŒŦ gibi, bir grubun varlŦŒŦnŦ sürdürmesi
de grup üyeleri arasŦndaki etkili iƔbirliŒine baŒlŦdŦr. Günümüzde birçok demokratik ülkede,
tek bir lider anlayŦƔŦ yerine paylaƔŦlmŦƔ liderlik, takŦm çalŦƔmasŦ çok daha önemli hale gelmiƔtir. Demokratik bir yaƔam biçiminin oluƔturulmasŦ açŦsŦndan da iƔbirliŒi baƔat bir rol oynamaktadŦr. Bireyler iƔbirliŒi içinde birbirlerini tanŦmakta, birbirlerine yardŦm ve destekte bulunmakta, daha çok eƔit iliƔkiler kurmaktadŦrlar. Bu baŒlamda, öŒrenme-öŒretme süreçlerinde öŒrenciler arasŦnda iƔbirliŒini geliƔtirecek grup çalŦƔmalarŦnŦn yapŦlmasŦ büyük önem taƔŦmaktadŦr.
TEP’te ele alŦnan temel becerilere bakŦldŦŒŦnda, bu becerilerin birbirlerini önemli ölçüde içerdiŒi ve birbirlerini destekledikleri görülmektedir. Bir beceriyi geliƔtirirken, aslŦnda
birçok becerinin de geliƔtiŒini söylemek yanlŦƔ olmayacaktŦr.
YukarŦda dile getirilen beceriler dŦƔŦnda, her alana özgü beceriler de bulunmaktadŦr.
Alana özgü beceriler TEP’te ders öŒretim programlarŦ içinde, öŒrenme çŦktŦlarŦna baŒlŦ olarak
yer verilmektedir.
Ara Disiplinler
TEP’te her öŒretim programŦnŦn içinde ara disiplinlere yer verilmiƔtir. Burada amaç,
açŦk veya örtük öŒretim yoluyla ara disiplinleri her program içinde öŒrencilere kazandŦrmaktŦr. TEP’te yer alan ara disiplinler ülkemizin kendi deŒer ve koƔullarŦyla ilgilidir. Bu yolla program öŒrencinin 21. yüzyŦl becerilerini kazanŦrken, kendi milli ve toplumsal deŒerlerinden,
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ülke sorun ve koƔullarŦndan haberdar olmasŦnŦ da saŒlamaktadŦr. TEP’te “DuyarlŦ ve Etkin
VatandaƔlŦk”, “Ekonomik KatŦlŦm” ile “Trafik ve Güvenlik”in ara disiplinler olarak ele alŦnmasŦ
benimsenmiƔtir. Bu ara disiplinler aƔaŒŦda kŦsaca açŦklanmŦƔtŦr.

DuyarlÇ ve Etkin VatandaçlÇk
DuyarlŦ vatandaƔlŦk programlar arasŦ temasŦnŦn amacŦ, öŒrenme alanlarŦnda iƔlenenler yardŦmŦyla öŒrencinin; insan haklarŦnŦn, demokrasinin, yaƔadŦŒŦ toplumun ve deŒerlerinin farkŦnda olmasŦ, topluma ve yaƔadŦŒŦ ülkeye karƔŦ sorumluluklarŦnŦ bilmesi, çevre duyarlŦŒŦ, kültürel farkŦndalŦk geliƔtirmesidir. Bunun için derslerde demokrasi bilinci, ülkemizin
deŒerleri, çevre duyarlŦlŦŒŦ, her türlü farklŦlŦŒa saygŦlŦ olma gibi konular iƔlenmelidir.

Ekonomik KatÇlÇm
Günümüzde bireylerin geliƔen ekonomiye katkŦsŦ son derece önemlidir. Ülkemizin
dünyada hak eden yerini alabilmesi için giriƔimci, üretici ve ekonomik sisteme katkŦ koyan
bireyler yetiƔtirmeliyiz. DolayŦsŦyla derslerde aile ve ülke ekonomisine katkŦyŦ, ülkemizin geliƔen, öncelikli sektörlerini (Ör: tarŦm, turizm, yüksek öŒretim) konu alan temalar iƔlenmelidir.

Trafik ve Güvenlik
Trafik ve güvenlik ara disiplinin amacŦ, öŒrencinin kendini her türlü fiziksel, psikolojik
ve sosyal etkilere karƔŦ korumayŦ bilmesi, günümüzde ülkemizin en önemli sorunlarŦndan biri
olan trafikte güvenli yaƔama becerisi kazanmasŦdŦr. ÇocuŒun fiziksel, sosyal ve psikolojik güvenliŒini korumayla ilgili her türlü konu, tema metin bu ara disiplinin içereŒini oluƔturur. Trafik farkŦndalŦŒŦ yaratma, trafikte saygŦ, tarfik kurallarŦna uyma konularŦ da bu ara disiplinin
kapsamŦ içerisindedir.
Bütünleçtirme
2006 YŦlŦnda BM tarafŦndan kabul edilen Engelli HaklarŦ SözleƔmesinin 24. Maddesinde:
 Özel gereksinimli bireylerin, genel eŒitim sisteminde yer almasŦ, parasŦz ve zorunlu
ilk ve orta öŒretim olanaklarŦndan yararlanmasŦ, yaƔadŦklarŦ çevrede eŒitime eƔit
olarak eriƔimlerinin saŒlanmasŦ,
 7htiyaçlarŦna uygun düzenlemeler yapŦlmasŦ ve eŒitim sistemi içinde ihtiyaç duyduklarŦ desteŒin saŒlanmasŦ,
 YükseköŒretim, mesleki eŒitim, yetiƔkin eŒitimi ve yaƔam-boyu süren eŒitime
ayrŦmcŦlŦŒa uŒramaksŦzŦn diŒer bireylerle eƔit koƔullar altŦnda eriƔimlerinin
saŒlanmasŦ ifade edilmektedir.
KKTC Milli EŒitim YasasŦ’nŦn temel ilkeleri arasŦnda yer alan “FŦrsat ve Olanak EƔitliŒi”
ile ilgili maddesinde;
“(1) Toplum bireylerine, eŒitim görmede fŦrsat ve olanak eƔitliŒi saŒlanŦr.
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(2) Maddi olanaklardan yoksun baƔarŦlŦ öŒrencilerin en yüksek eŒitim basamaklarŦna
kadar öŒrenim görmelerini saŒlamak amacŦyla, devletin mali olanaklarŦna göre parasŦz yatŦlŦ,
burs, kredi ve benzeri yollarla gerekli yardŦmlar yapŦlŦr.
(3) DurumlarŦ dolayŦsŦyla özel eŒitime gereksinimleri olan çocuklarŦ ve gençleri, topluma yararlŦ kŦlacak biçimde yetiƔtirmek ve onlara saŒlŦklŦ, dengeli ve güçlü bir kiƔilik kazandŦrmak amacŦyla, çaŒdaƔ ve bilimsel eŒitim yöntem ve olanaklarŦ gözetilerek, gerek okul
içinde gerekse okul dŦƔŦnda gerekli koruyucu, güçlendirici, geliƔtirici ve yetiƔtirici önlemler
alŦnŦr”. denilmektedir.
KKTC Milli EŒitim YasasŦ’nŦn temel ilkelerinden biri olan “Genellik ve EƔitlik” ile ilgili
maddesinde de,
“(1) Her yurttaƔ, hiçbir ayŦrŦm gözetilmeksizin öŒrenim ve eŒitim hakkŦna sahiptir.
(2) EŒitimde, hiç bir kiƔiye, aileye veya zümreye ayrŦcalŦk tanŦnamaz.” ifadeleri yer
almaktadŦr.
Bunun yanŦ sŦra, yine KKTC Milli EŒitim YasasŦ’nŦn 41,42,43 ve 44’üncü maddeleri özel
gereksinimli bireylerin eŒitimi ile ilgilidir. YasanŦn 43. Maddesi aƔaŒŦdaki gibidir:
“43. Özel eŒitimin amaç ve görevleri, KŦbrŦs Türk milli eŒitiminin genel amaçlarŦna ve
temel ilkelerine uygun olarak ƔunlardŦr:
(1) Atatürk ilke ve devrimleri ve Atatürk MilliyetçiliŒi ile belirlenen doŒrultuda sosyal
ve kültürel bütünleƔmeyi saŒlamak;
(2) Özel eŒitim gereksiniminde olan her öŒrenciye ilgi ve yeteneklerini azami derecede geliƔtirme fŦrsatŦ ve olanaŒŦnŦ vermek;
(3) Bu öŒrencileri, kendilerine ve topluma yararlŦ yurttaƔlar olarak yetiƔtirmek; gerektiŒinde mesleki rehabilitasyonlarŦnŦ saŒlamak.”
Gerek Engelli HaklarŦ SözleƔmesinde, gerekse KKTC Milli EŒitim YasasŦnda yer alan bu
ifadeler bütünleƔtirme kavramŦ odaŒŦnda anlam bulmaktadŦr. BütünleƔtirme, her birey için
bireysel farklŦlŦklarŦ ne olursa olsun, sosyal, kültürel, eŒitimsel, yaƔamsal etkinlik ve fŦrsatlardan tüm toplum üyelerinin eƔit düzeyde yararlanmasŦnŦ öngören bir üst kavramdŦr.
BütünleƔtirme en genel anlamda “toplumla” bütünleƔtirilmiƔ olmayŦ ya da bir toplumun üyesi olmayŦ ve bireyin topluma tamamlayŦcŦ olarak katŦlmadŦŒŦnda toplumun yapŦsŦnŦn eksik
kalacaŒŦnŦ ifade eden bir durum ya da olgudur. Özel gereksinimli bireyler toplumla bir bütün
olarak düƔünüldükleri sürece toplumsal yaƔam zenginleƔecektir.
Özel gereksinimli bireyler toplumla bütünleƔtirildiŒinde; kabul görme, saygŦ ve
hoƔgörü, toplum içinde bir bütünlük, fŦrsat eƔitliŒi, iƔbirliŒi, farklŦlŦklarŦn daha fazla tanŦnmasŦ,
farklŦlŦklarŦ anlamaya çalŦƔma ve farklŦlŦklara uyum saŒlama, toleransŦn artmasŦ, tüm alanlarda olanaklara ulaƔŦlabilirlik, eŒitime ve topluma daha fazla katŦlŦm, herkese uygun ve rahat, güvenli sosyal çevreler, tam katŦlŦmŦ kolaylaƔtŦrŦcŦ, kapsayŦcŦ deŒiƔim ve deŒiƔiklikler
düzenlenebilir.
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Özel gereksinimli bireylerin bütünleƔmesi eŒitim ortamlarŦnda ve öŒrenme çevrelerinde evrensel tasarŦm ilkelerinin uygulanmasŦ ile olasŦdŦr. Evrensel tasarŦm ilkeleri; öŒrencilere bilgi edinme ve öŒrenme için seçenekleri çeƔitlendirmeyi, öŒrenciye bildiklerini sergilemeleri için zayŦf ve güçlü yanlarŦ göz önünde bulundurularak düzenlenmiƔ yollar sunmayŦ,
öŒrencinin ilgi alanlarŦndan yola çŦkarak, onlarŦn kendilerini tanŦmalarŦnŦ saŒlamayŦ ve sŦnŦf
yönetimini saŒlayarak öŒrenmeye motive etmeyi içerir. Bu kapsamda eŒitim ve öŒretim
sürecinde evrensel tasarŦm ilkelerini uygularken;
 ÖŒrencinin, özelliklerine ve ihtiyaçlarŦna uygun amaçlar belirlenmeli,
 Araç gereçler öŒrenci gereksinimlerine göre uyarlanmalŦ,
 ÖŒrenme ortamŦ öŒrencileri baŒŦmsŦzlaƔtŦracak Ɣekilde düzenlenmeli,
 BaŒŦmsŦz iƔlevde bulunmayŦ saŒlayacak destek teknolojiler kullanŦlmalŦ,
 ÖŒretim yöntem ve tekniklerini yetersizliŒe göre düzenlenmeli,
 ÖŒretme süreci yetersizlik türü ve öŒrencinin güçlü yanlarŦna göre
çeƔitlendirilmeli,
 7letiƔim seçenekleri güçlü yanlarŦna göre çeƔitlendirilmeli
 DeŒerlendirmede uyarlamalar yapŦlmalŦ,
 ÖŒrencilerin bilgi edinme kaynaklarŦ seçeneklendirilmeli ve
 Süreçte aile ve diŒer profesyonellerle iƔbirliŒi ve ortak çalŦƔma içinde
olunmalŦdŦr.
Özetle sŦnŦfta özel gereksinimli bir öŒrenci varsa:
 Sosyal kabul çalŦƔmalarŦ
 Ortam Düzenlemeleri
 Araç Gereç Düzenlemeleri
 ÖŒretimsel Uyarlamalar
ÖŒretim 7çeriŒinde Uyarlama
Ek ÖŒretim AmaçlarŦ
ÖŒretimin 7çeriŒini BasitleƔtirme
ÖŒretimin 7çeriŒini FarklŦlaƔtŦrma
 ÖŒretim Yönteminde Uyarlama
ÖŒretim Girdisinde Uyarlamalar “ÖŒretimin Zorluk Düzeyi” (NiceliŒinde/SunuluƔ Biçiminde/ Araç Gereçte)
ÖŒretim ÇŦktŦsŦnda Uyarlamalar “ÖŒrenciden Beklenilen Görevin Zorluk Düzeyi” (NiceliŒinde/SunuluƔ Biçiminde/ Araç Gereçte)
 DeŒerlendirme UyarlamalarŦ
 ÖŒrencinin DavranŦƔlarŦnŦn Kontrolü odaŒŦnda “SŦnŦf Yönetimi”
saŒlanmalŦdŦr.
Ancak yukarŦdaki düzenlemelere yer verildiŒi durumda toplumla bütünleƔmiƔ olarak
özel gereksinimli öŒrenciler de toplumda eƔit hak ve olanaklara sahip ve baŒŦmsŦz iƔlevde
bulunabilen öŒrenciler olacaktŦr. Bu nedenle, temel eŒitim programŦnŦ uygulayan baƔta
öŒretmen olmak üzere tüm ilgililer, özel gereksinimli öŒrencilere uygun bütünleƔtirilmiƔ
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eŒitim ortamlarŦ oluƔturmalŦ ve bu yolla özel gereksinimli bireylerin toplumla
bütünleƔtirilmesine katkŦ saŒlamalŦdŦr.
Ders Öºretim ProgramlarÇ
Bu baƔlŦk altŦnda, Temel EŒitim ProgramŦ içinde yer alan Türkçe, matematik, hayat
bilgisi, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji, KŦbrŦs Türk tarihi, teknoloji ve tasarŦm, beden eŒitimi,
müzik ve görsel sanatlar, din kültürü ve ahlak bilgisi, 7ngilizce derslerine iliƔkin ders öŒretim
programlarŦ yer almaktadŦr. Her ders öŒretim programŦnda, gerekçe, ders öŒretim programŦnŦn amacŦ, program çŦktŦlarŦ, içerik, öŒrenme çŦktŦlarŦ, öŒrenme çŦktŦlarŦyla baŒlantŦlŦ
açŦklamalar, temel beceriler, ara disiplinler, öŒrenme çŦktŦlarŦyla program çŦktŦlarŦ arasŦndaki
baŒŦntŦlara yer verilmektedir. AƔaŒŦda alt baƔlŦklar altŦnda ders öŒretim programlarŦnŦn yapŦsŦ
kŦsaca açŦklanmŦƔtŦr.
Gerekçe
Ders öŒretim programŦnŦn yapŦlŦƔ gerekçesi, genel yapŦsŦ ve niteliŒi, diŒer derslerle
baŒlantŦsŦ, dersin yaƔamla iliƔkisi 200-250 sözcüŒü geçmeyecek Ɣekilde açŦklanmŦƔtŦr.

Ders Öºretim ProgramÇn AmacÇ
Ders öŒretim programŦnŦn amacŦ, programŦn nasŦl bir öŒrenen profili istediŒini ortaya
koyan genel bir ifadedir. ProgramŦn amacŦ, tek bir cümleyle ifade edilmiƔtir.

Ders Öºretim ProgramÇnÇn ÇÇktÇlarÇ
Ders öŒretim programŦ çŦktŦlarŦ, program sonunda öŒrencinin hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmŦƔ olacaŒŦnŦ tanŦmlayan ifadelerdir. Program çŦktŦlarŦnŦ belirlemek
için öncelikle alana iliƔkin gereksinim analizi yapŦlmŦƔtŦr. Gereksinim analizi sonucunda, olasŦlŦ
program çŦktŦlarŦ belirlenmiƔtir. OlasŦlŦ program çŦktŦlarŦ, belirlenen ölçütlere uygunluk açŦsŦndan (örneŒin; etik kurallarŦn dikkate alŦnŦp alŦnmadŦŒŦ, gerçekçi dile getirilip getirilmediŒi gibi)
deŒerlendirilip kesinleƔmiƔ ders öŒretim programŦ çŦktŦlarŦ yazŦlmŦƔtŦr. Ders program çŦktŦlarŦnŦn dersin amacŦyla tutarlŦ olmasŦna, olabildiŒince 10-15 ifadeyi geçmemesine, gerçekçi ve
ulaƔŦlabilir nitelite olmasŦna, açŦk, gözlenebilir ve ölçülebilir olmasŦna dikkat edilmiƔtir.

Gçerik
Bu aƔamada, ders öŒretim programŦnŦn özelikleri dikkate alŦnarak içerik belirlenmiƔtir. 7çerik oluƔtururken önce öŒrenme alanlarŦ, sonra öŒrenme alanlarŦna uygun üniteleri belirlenmiƔtir. Yine alana uygun olarak bazŦ programlarda içerik yalnŦzca baŒŦmsŦz üniteler biçiminde oluƔturulmuƔtur. Dersin yapŦsŦna göre sarmal ya da doŒrusal programlama yaklaƔŦmlarŦndan biri kullanŦlmŦƔtŦr. Görsel sanatlar dersi öŒretim pogramŦnda ise kübik programlama
yaklaƔŦmŦ tercih edilmiƔtir. Üniteler belirlendikten sonra, sŦra ünitelere iliƔkin olarak öŒrenme çŦktŦlarŦnŦn yazŦlmasŦna gelmiƔtir.
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Öºrenme ÇÇktÇlarÇ
ÖŒrenme çŦktŦlarŦ dersin sonunda öŒrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade
eder. ÖŒrenme çŦktŦlarŦ planlŦ, düzenli öŒrenme-öŒretme yaƔantŦlarŦ yoluyla bireylere kazandŦrŦlmasŦ düƔünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alŦƔkanlŦklarŦn ifadesidir. ÖŒrenme çŦktŦlarŦ yazŦlŦrken; dersin süresine, öŒrenci özelliklerine, çok ayrŦntŦya yer vererek çok fazla sayŦda olmamasŦna dikkat edilmiƔtir.
ÖŒrenme çŦktŦlarŦ aƔaŒŦdaki ölçütler dikkate alŦnarak deŒerlendirilmiƔtir. ÖŒrenme
çŦktŦlarŦ;









Üst düzey düƔünme becerilerini geliƔtirecek nitelikte midir?
ÖŒrenci için gerçekten deŒerli midir?
ÖŒrencilerin düzey ve özelliklerine uygun mudur?
ÖŒrenme-öŒretme ilkeleriyle uyumlu mudur?
Ders öŒretim programŦ çŦktŦlarŦyla tutarlŦ mŦdŦr?
AçŦk ve anlaƔŦlŦr yazŦlmŦƔ mŦdŦr?
Birbirlerini destekler nitelikte midir?
GerçekleƔtirilebilecek nitelikte midir?

Her üniteye iliƔkin öŒrenme çŦktŦlarŦ yazŦldŦktan sonra, aƔaŒŦdaki çizelgede olduŒu gibi, (Çizelge 1) öŒrenme çŦktŦlarŦna iliƔkin olarak açŦklamalara yer verilmiƔ; temel kavramlar,
öŒrenme çŦktŦlarŦyla iliƔkili olarak programŦn temel aldŦŒŦ beceriler ve ara disiplinler
yazŦlmŦƔtŦr.

Çizelge 1
Ünite ile 7lgili ÖŒrenme ÇŦktŦlarŦ, AçŦklamalar, Temel Kavramlar, Beceriler, Ara Disiplinleri
Gösteren Örnek Çizelge

ÜN7TE

ÖŒrenme ÇŦktŦlarŦ AçŦklamalar Temel Kavramlar Beceriler Ara Disiplinler
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Ders Öºretim ProgramÇ ÇÇktÇlarÇ ve Öºrenme ÇÇktÇlarÇ Gliçkisi
ÖŒrenme çŦktŦlarŦ yazŦldŦktan sonra, ünitelerle ilgili her bir öŒrenme çŦktŦsŦnŦn hangi
ders öŒretim programŦ çŦktŦsŦ/çŦktŦlarŦyla iliƔkili olduŒu belirlenmiƔtir. Bu süreç, dersin programa nasŦl katkŦda bulunduŒunun görülmesine ya da dersin programa olan katkŦsŦnŦ artŦrmak
için öŒrenme çŦktŦlarŦnŦn yeniden gözden geçirilmesine katkŦ saŒlamŦƔtŦr.

Öºrenme ÇÇktÇlarÇ ve Temel Beceriler ArasÇndaki Gliçkiler
ÖŒrenme çŦktŦlarŦ yazŦldŦktan sonra, öŒrenme çŦktŦlarŦyla programdaki temel beceriler
ve bunlarŦn göstergeleri arasŦndaki iliƔkiler kurulmuƔ ve programda belirtilmiƔtir.

Öºrenme ÇÇktÇlarÇ ve Ara Disiplinler ArasÇndaki Gliçkiler
ÖŒrenme çŦktŦlarŦ yazŦldŦktan sonra, öŒrenme çŦktŦlarŦyla ara disiplinler arasŦndaki iliƔkiler kurulmuƔ ve programda belirtilmiƔtir.
YukarŦda genel yapŦsŦ açŦklanan ders öŒretim programlarŦ, ekte verilmiƔtir.
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MATEMATGK DERSG Ö;RETGM PROGRAMI GGRGf
Gerekçe
GeliƔen teknoloji ve deŒiƔen yaƔam koƔullarŦ bireylerin geçmiƔe göre daha bilgili ve
daha donanŦmlŦ olmasŦnŦ gerektirmektedir. Özellikle bilginin her geçen gün katlanarak artmasŦ temel eŒitim yaƔŦnda olan öŒrencilerin bilgiyle donatŦlmalarŦndan çok bilgiye ne Ɣekilde
ulaƔabilecekleri yönünde yetiƔtirmelerini önemli kŦlmaktadŦr. Özellikle matematik gibi yoŒunlukla akŦl yürütme ve problem çözme gibi temel beceriler etrafŦnda Ɣekillenen bir alanda öŒrencilerin saŒlŦklŦ yetiƔtirilmesi çok daha verimli ve etkin eŒitim ve öŒretim programlarŦna
olan gereksinimi artŦrmaktadŦr. Günümüzde eŒitim bilimlerindeki geliƔmelerin bir yansŦmasŦ
sonucunda öŒretim programlarŦndan öŒrenciyi daha fazla merkeze alarak eleƔtirel düƔünme,
yaratŦcŦ düƔünme, akŦl yürütme, iletiƔim kurma, problem çözme, araƔtŦrma, karar verme, bilgi
teknolojilerini kullanma, giriƔimci olma, kiƔisel ve sosyal deŒerlere önem verme gibi becerileri
ön plana çŦkarmasŦ beklenmektedir.

Matematik eŒitiminin amacŦ yalnŦzca matematiŒin güzelliŒini öŒretmek deŒil aynŦ zamanda çaŒdaƔ her toplumda problemlerin çözümünde bireyin diŒer alanlardaki geliƔimini de
destekleyerek bireye deneyim kazandŦrmaktŦr. Bu nedenle, günümüzde matematik artŦk yalnŦzca hesap yapma becerisi hâlinden çŦkmŦƔtŦr. Bugün Matematik, mantŦksal düƔünmeyi ve
insanŦn entellektüel ufkunu geniƔletecek düƔünceleri teƔvik eden bir iƔlevdedir. Bu da eŒitimde MatematiŒe özel bir konum kazandŦrmaktadŦr. Bu özel konumu MatematiŒin diŒer bilim
dallarŦna da temel oluƔturmasŦ olarak yansŦmaktadŦr. ÖrneŒin fizik, biyoloji, sosyal bilimler,
ekonomi, teknoloji, ekoloji vb birçok bilim dalŦ matematiksel teknikleri kullanmaktadŦrlar.
ÖrneŒin, üslü sayŦlarŦ öŒrenen bir öŒrenci fen dersinde güneƔ ile gezegenler arasŦndaki uzaklŦŒŦn bilimsel gösterimini kolaylŦkla yapabilmektedir. Sosyal bilgiler dersinde öŒrenciler nüfus
artŦƔ hŦzŦnŦ Matematik bilgilerini kullanarak hesaplarken nüfus, gelir-gider daŒŦlŦmŦ grafiklerini
yine Matematik bilgileri ile çizebilmektedirler. Sporla iliƔkili olarak öŒrenciler tuttuklarŦ takŦmŦn kazanma ve kaybetme yüzdelerini Matematik dersinde öŒrenmiƔ olduklarŦ yüzde hesaplamalarŦ yardŦmŦ ile yaparak yŦllara dayalŦ baƔarŦ grafiklerini çizebilirler. Dil ve Edebiyat, Matematik dersinden çok uzak görünseler de Matematiksel becerileri geliƔmiƔ bir öŒrenci bir
Ɣiiri çok daha iyi yorumlayacaktŦr. AyrŦca Matematik ile kazanŦlan zaman kavramŦ, bir metnin
okunabileceŒi süreyi tahmin etmek gibi planlŦ okuma iƔlerinde de öŒrenciye yardŦmcŦ olmaktadŦr. Matematik sayesinde kazanŦlan mantŦksal düƔünme becerisi, metin oluƔturma çalŦƔmalarŦnda kurguyu desteklemektedir. Matematik bilgi ve becerisi sanat derslerinde de ön
plana çŦkmaktadŦr. ÖrneŒin müzik dersinde ritimler karmaƔŦk matematiksel seriler içermektedir. Geometride uzamsal bakŦƔ, üç boyutlu düƔünebilme öŒrencilere resim derslerinde
yardŦmcŦ olan en önemli beceriler arasŦnda yer alamaktadŦr. Bu ve benzeri sebeplerle
KKTC'de Temel EŒitim matematik programlarŦ 21. yy. özelliklerine uygun,
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disiplinlerarasŦ bir bakŦƔ açŦsŦyla ve öŒrenciyi merkeze alan bir anlayŦƔla yeniden düzenlenmiƔtir.
Amaç
ProgramŦn amacŦ öŒrencilere yaƔamlarŦnda ve sonraki eŒitim aƔamalarŦnda karƔŦlaƔacaklarŦ durumlarŦ anlamlandŦrmada, kendilerini ifade etmede ve problemleri çözmede matematiksel dil, yöntem ve süreçlerini kullanma baŒlamŦnda beceri kazandŦrmaktŦr.

Program ÇÇktÇlarÇ
1. MatematiŒe karƔŦ olumlu tutum geliƔtirebilme.
2. MatematiŒin önemini takdir edebilme.
3. Zihinden hesaplamalar yapabilme.
4. Temel iƔlemleri akŦcŦ olarak yapabilme.
5. Problem çözebilme.
6. Problem kurabilme (yazabilme).
7. ÇalŦƔmalarda; araç gereçlerden doŒru bir biçimde yararlanabilme.
8. Matematiksel dili etkili biçimde kullanabilme
9. Matematikteki temsil biçimlerini etkili biçimde kullanabilme
10. bekil, yer ve mekâna iliƔkin durumlar hakkŦnda muhakeme yapabilme
11. Geometrik Ɣekiller ve kavramlar arasŦndaki iliƔkileri kavrayabilme.
12. Basit/Temel cebirsel iƔlemleri akŦcŦ olarak yapabilme.
13. Matematiksel modeller kurabilme.
14. Matematiksel düƔünme yollarŦnŦ kullanabilme ve çŦkarŦmda bulunabilme.
15. Matematiksel çalŦƔmalarda grupla çalŦƔabilme.
Temel Eºitim ProgramÇ Ortak Becerileri
Temel EŒitim Matematik ProgramŦ Temel EŒitimdeki diŒer programlarda olduŒu gibi
öŒrencilerin aƔaŒŦdaki ortak becerileri kazanmalarŦnŦ hedeflemektedir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OkuryazarlŦk (O)
7letiƔim ve Bilgi Teknolojileri YeterliŒi (7BT)
GiriƔimcilik (G)
AraƔtŦrma ve Problem Çözme (PÇ)
KiƔisel ve Sosyal Yetkinlik (KSY)
EleƔtirel ve YaratŦcŦ DüƔünme (EYD)
7Ɣ BirliŒi (7B)
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Temel Eºitim ProgramÇ Ara Disiplinler
Temel EŒitim Matematik ProgramŦTemel EŒitimdeki diŒer programlarda olduŒu gibi
aƔaŒŦda belirtilen ara disiplinleri destekleyecek Ɣekilde geliƔtirilmiƔtir;

1. DuyarlŦ VatandaƔlŦk
Çevre duyarlŦlŦŒŦ, iyi vatandaƔlŦk, kültürel farkŦndalŦk, iƔbirliŒi, ayrŦmcŦlŦk
2. Ekonomik KatŦlŦm
Turizm, tarŦm, yükseköŒretim, giriƔimcilik
3. Trafik ve Güvenlik

GeliƔtirilmiƔ olan ilkokul ve ortaokul matematik programlarŦnda hedeflerin yazŦmŦ sŦrasŦnda
ara disiplinlere de yer verilmiƔtir. Böylece öŒrencilerin Matematik dersinde özellikle daha
fazla günlük yaƔam durumlarŦna yönelik problem çözme becerilerini geliƔtirmeleri saŒlanŦrken öte yandan da üzerinde önemle durulĂn duyarlŦ vatandaƔlŦk, ekonomik katŦlŦm; trafik ve
güvenlik gibi ara disiplinlerde de geliƔim göstermesi amaçlanmŦƔtŦr. ÖrneŒin duyarlŦ vatandaƔlŦk ara disiplinini desteklemek amacŦyla matematik programlarŦnda kültürel farkŦndalŦŒŦn saŒlanmasŦna katkŦda bulunulmaya çalŦƔŦlmŦƔtŦr. Pek çok problemde KŦbrŦs Türk kültürüne yönelik
imgeler ve semboller iƔlenmiƔtir. Geometri konularŦnda ilçelerimizle ilgili yer, yön, konum
belirleme çalŦƔmalarŦ, tarihi yapŦlar üzerinde açŦ hesaplamalarŦ gibi günlük yaƔamda karƔŦlarŦna çŦkabilecek aynŦ zamanda kültürel deŒerlerini tanŦtan ve hatŦrlatan problem durumlarŦna
sŦklŦkla yer verilmiƔtir. Yine ekonomik katŦlŦm ara disiplinini desteklemede ülkemizin tarihi ve
turistik mekanlarŦna dair örnekler ile çalŦƔmalar yapŦlmaktadŦr. Özetlemek gerekirse MatematiŒin daha anlamlŦ öŒrenilmesi için ara disiplinlerin ön gördüŒü günlük yaƔam durumlarŦŶĂ
matematik etkinliklerinde daha fazla yer verilmiƔtir. Bu sayede öŒrenciler MatematiŒin
aslŦnda günlük yaƔamŦn vazgeçilmez bir parçasŦ olduŒunu sezeceklerdir.
Programda azandÇrÇlmasÇ Yngrörülen emel ecerileri
BiliƔsel Beceriler (Süreç Becerileri)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Problem çözme
AkŦl yürütme ve kanŦtlama
YansŦtma (metacognitive beceriler)
Uygun iƔlemsel yöntem ve stratejileri kullanma
7liƔkilendirme
Gösterim ve ifadelendirme
Matematik dilini kullanma ve iletiƔim
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AkŦl Yürütme ve
KanŦtlama
MatematiŒin
Dilini Kullanma
ve 7letiƔim

YansŦtma

Problem
Çözme
Yöntem ve
Strateji
Kullanma

Gösterim ve
7fadelendirme
7liƔkilendirme

Problem Çözme

Problem çözme matematiŒin en önemli unsurlarŦndan birisidir. Matematik öŒretim
programŦnŦn temel hedeflerinden bir tanesi de öŒrencilerin problem çözme becerilerini geliƔtirmek ve problem çözebilen bireyler olmalarŦna yardŦmcŦ olmaktŦr. ÖŒrencilerin öŒretim
programŦ kapsamŦndaki tüm konularda problem çözebilecek düzeye gelmeleri için gerekli
öŒretim uygulamalarŦna yer verilmesi önemlidir.

Matematikte problemler, belirli bir çözüm yolu veya kalŦbŦ önceden bilinmeyen, sonuca ulaƔmak için yapŦlmasŦ gerekenlerin bariz olmadŦŒŦ ve akŦl yürütme kullanmayŦ gerektiren sorulardŦr. KalŦplaƔmŦƔ birtakŦm çözüm yollarŦnŦ “ezberleyerek” cevaplanan sorularla yetinmek öŒrencilerin problem çözme becerilerinin geliƔimine yardŦmcŦ olmayacaktŦr. ÖŒrencilerde problem çözme becerisinin geliƔebilmesi, gerçek anlamda problemler üzerinde yeterůi
sŦklŦkta ve sürede bizzat çalŦƔmayla mümkün olacaktŦr. ÖŒretmenin tahtada problem çözüƔünü izleyerek ve bu çözümü deftere aktarmakla yetinerek problem çözme becerisinin geliƔmesi mümkün olmayacaktŦr. Bu nedenle her öŒrenciye problem çözebilmek için yeterince fŦrsat
verilmelidir. Bu baŒlamda problem çözme, bir öŒrenme aracŦ olarak da düƔünülmelidir. ÖŒrenciler problem çözerken hem matematiksel kavramlar hakkŦnda hem de problemlerle baƔa
çŦkabilme konusunda kendilerini geliƔtirme fŦrsatŦ bulacaktŦr.

Problem çözmeyi öŒrenirken öŒrencilerin problemi anlama, çözüm için fikirler üretme, bu fikirleri uygulama ve çözümü kontrol etme gibi aƔamalarŦ etkili biçimde yürütebilmeleri önemlidir. Bu süreçleri etkili kullanabilen öŒrenciler gerek problem çözmede gerekse
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matematiksel düƔünme süreçlerinde geliƔmeye daha açŦk olacaktŦr. Aksi durumda ise problem çözme etkinlikleri öŒrencilerin matematik kaygŦsŦnŦ derinleƔtirebilecektir. BazŦ araƔtŦrma
sonuçlarŦna göre öŒrenciler bir iƔlemi sayŦsal olarak verildiŒinde yapabilirken, aynŦ iƔlemi gerektiren bir problem sorulduŒunda çoŒu zaman zorlanmaktadŦr. Bu tip durumlarŦ önleyebilmek için öŒrenme-öŒretme süreçlerinde öŒrencilerin problemleri kendi kendilerine anlayabilecek ve çözüm üretebilecek düzeye gelmelerine yardŦmcŦ olunmalŦdŦr. Benzer Ɣekilde öŒrenciler problem çözümlerinin kontrol edilmesinde de sorumluluk hissedebilmeli sadece sonuca
odaklanmak yerine çözüm süreci hakkŦnda da iletiƔim kurabilmelidir. ÖŒrencilerin problem
çözme süreçlerinde bu tip alŦƔkanlŦklar kazanabilmesi için uygun öŒrenme ortamlarŦ düzenlenmelidir.

ÖŒrencilerin problem çözme becerilerini geliƔtirmeye yönelik çalŦƔmalarda; (1) problemi anlama, (2) çözümü planlama, (3) planŦ uygulama, (4) çözümün doŒruluŒunu ve geçerliŒini kontrol etme ve (5) çözümü genelleme ve benzer/özgün problem kurma süreçleri gözetilmelidir. Problem çözme süreçlerinden bazŦlarŦ aƔaŒŦda verilmiƔtir:

1. Problemi Anlama

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problemi ifade eden Ɣekil çizebilme
Problemle ilgili sayŦ cümleleri oluƔturabilme
Problemi yeniden ifade edebilme
Eksik veya fazla bilgileri saptayabilme
Problemle ilgili verilen bilgilerin mantŦksallŦŒŦnŦ irdeleyebilme
Problemle ilgili gizli bilgileri fark edebilme

2. Strateji Belirleme ve SaŒlama

1. Bilgi toplama, düzenleme ve yorumlayabilme
2. Basite indirgeme
3. SayŦ cümleleri kullanabilme ve iƔlem seçebilme
4. Tahmin yürütme
5. AkŦl Yürütme
6. bekilsel çözümler uygulama
7. Sondan baƔlama
8. Daha küçük problemlere ayŦrmak
9. Model kullanma
10.Sonucu ifade etme ve neden doŒru olduŒunu açŦklama
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3. 7letiƔim: Gösterim ve 7fadelendirme

1. Problemin her adŦmŦnŦ detaylŦ bir biçimde açŦklama
2. Uygun sembol, kavram ve terminolojiyi kullanma
3. Dil bilgisi kurallarŦnŦ uygulama

4. Problem Yazma

1.
2.
3.
4.

Verilen iƔleme/iƔlemlere uygun problem yazma
Verilen bir sonuca baŒlŦ uygun problem yazma
Verilen bir tema/konuya uygun problem yazma
YarŦm bŦrakŦlmŦƔ bir problemi tamamlama

1.-5. SINIF Problem Çözme KapsamŦ

1.-5. SŦnŦf düzeyindeki öŒrencilerle problem çözme aƔaŒmalarŦnda aƔaŒŦdaki
tablodaki cebirsel formlar kullanŦlacaktŦr.
MATEMAT7KSEL KURULUb
SINIF

1.SINIF

2.SINIF

3.SINIF

SONUÇ
B7L7NM7YOR

a+b+c =?
arbrc =?
a+b+c =?
arbrc =?
ab = ?
ayb=?
a+b+c =?
arbrc =?
ab = ?
ayb=?
ab r c = ?
ab y c = ?
aybrc=?
arbyc=?
aybxc=?

BAbLANGIÇ B7L7NM7YOR

a+ =b
ra=b
ar
=b
a+b+ =c
ar =b
ra=b
arbr =c
a+b+ =c
arbr =c
ax =b
ay =b
ab r = c
ab y = c
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MATEMAT7KSEL KURULUb
SINIF

4.SINIF

5.SINIF

SONUÇ
B7L7NM7YOR

a+b+c+d=?
arbrcrd=?
ab = ?
ab r c = ?
ayb=?
ab y c = ?
aybrc=?
arbyc=?
aybxc=?
a+b+c+d=?
arbrcrd=?
ab = ?
ab r c = ?
ayb=?
ab y c = ?
aybrc=?
arbyc=?
aybxc=?

BAbLANGIÇ B7L7NM7YOR

a+b+ +c=d
arbr rc=d
ax =b
ab r = c
ay =b
ab y = c
aybr =c
arby =c
aybx =c
a+b+ +c=d
arbr rc=d
ax =b
ab r = c
ay =b
ab y = c
aybr =c
arby =c
aybx =c

AkŦl Yürütme ve KanŦtlama

AkŦl yürütme, bir konu ya da fikir hakkŦnda çŦkarŦmlar yapmayŦ gerektiren mantŦksal
bir düƔünme Ɣeklidir. AkŦl yürütme çocukluk çaŒlarŦnŦn doŒal bir geliƔim becerisidir. Çocuklar
oyun oynarken, çeƔitli maddeleri sŦnŦflandŦrŦrken, problem çözerken, etrafŦ gözlemlerken ve
diŒer insanlarŦ dinlerken doŒal olarak akŦl yürütme becerilerini kullanŦrlar. Bu beceri erken
çocukluk döneminde çok hŦzlŦ bir geliƔim gösterir. ÖrneŒin çocuk “top” sözcüŒünü öŒrendikten sonra etrafŦnda gözlemlediŒi küre Ɣeklinde olan cisimlere top demeye baƔlar: Ay toptur.
Karpuz toptur. Çocuk zamanla topun diŒer özelliklerini öŒrendikçe diŒer cisimler hakkŦndaki
düƔüncelerini rafine eder, gözden geçirir ve bu cisimleri baƔka bir baŒlama oturtmaya baslar.
Bu süreçte daha önce top olarak tanŦdŦŒŦ cisimler veya nesneler için kullanacaŒŦ yeni sözcükler daŒarcŦŒŦna girer.

Matematiksel akŦl yürütme ve kanŦtlama da benzer bir örüntü izler. Çocuk temel matematiksel konularla ilgili fikirler edinmeye baƔlar ve olgunlaƔtŦkça bu fikirleri rafine eder,
sŦnŦflandŦrŦr ve geniƔletir. Matematiksel akŦl yürütme ve kanŦtlama öŒrencinin nerede hata
yaptŦŒŦnŦ bulmasŦndan öte bir beceridir. Matematiksel akŦl yürütme ve kanŦtlama matematik
yapmanŦn daha çok amaçlarŦna yöneliktir. ÖrneŒin “Niçin silindirin yüzey alanŦnŦn “yarŦçap x
yükseklik x taban alanŦdŦr?” ya da “DoŒrusal denklemlerin çözümünde niçin denklemin iki
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tarafŦna da aynŦ iƔlemi uygularŦz?” gibi sorular sŦnŦf içerisinde öŒrencilere matematiksel akŦl
yürütme ve kanŦtlama olanaklarŦ sunmaktadŦr. AkŦl yürütme biçimleri; tümdengelim, tümevarŦm ve benzeƔim olarak üçe ayrŦlŦr.

YansŦtma (Metacognitive beceriler)

Günümüzde yalnŦzca bilginin öŒrenen tarafŦndan yapŦlandŦrŦlmasŦ yeterli deŒildir. AynŦ
zamanda bu yapŦlandŦrmanŦn nasŦl gerçekleƔtiŒinin farkŦnda olunmasŦ gerekmektedir. ÖŒrenenin biliƔsel süreçleri ve öŒrenme yeterlilik ve yetersizliklerinin farkŦna varŦlmasŦ için bir düƔünme süreci gerekmektedir. Bu noktada yansŦtŦcŦ düƔünme sistemini geliƔtirmek gerekmektedir. Özetle yansŦtŦcŦ düƔünme öŒrencinin öŒrenme sürecindeki yaptŦklarŦnŦ düƔünmesi ve
deŒerlendirmesi Ɣeklinde tanŦmlanabilir.

YansŦtŦcŦ düƔünme öŒrenciye hedefler belirlemede, kullandŦŒŦ öŒrenme stratejileri ve
stillerinin etkililiŒini deŒerlendirmede, öŒrenme düzeyini belirlemede, öŒrenmeye yönelik
sorumluluk almasŦnda, problem çözme becerisinin geliƔmesinde ve öz deŒerlendirme becerisinin geliƔmesinde yardŦmcŦ olur. Kendini deŒerlendiren ve denetleyebilen bireyler gelecekte
ülke ekonomisine ve insan haklarŦna daha fazla katkŦ saŒlayacaŒŦndan yansŦtŦcŦ düƔünme kesinlikle geliƔtirilmesi motive edilmesi gereken bir beceridir.

YansŦtŦcŦ düƔünme geliƔtirilebilir bir beceridir. Bu becerinin geliƔtirilmesinde öncelikli
olarak programŦn ve öŒretmenin yansŦtŦcŦ düƔünmeyi destekleyecek Ɣekilde planlanmasŦ gerekir. YansŦtŦcŦ düƔünmeyi desteklemede kullanŦlacak bazŦ yöntem ve teknikler ƔunlardŦr:

YansŦtŦcŦ düƔünce yazŦlarŦ: ÖŒrencilerin kendi deŒiƔen ve geliƔen kiƔisel görüƔlerini,
düƔüncelerini, duygularŦnŦ, kullandŦklarŦ yöntem ve stratejileri deŒerlendiren yazŦlardŦr. ÖŒrenciler kendilerinin nasŦl öŒrendiŒini düƔünerek deŒerlendirme yaparlar.

Kavram ve zihin haritalarŦ: ÖŒrenciler kavram ve zihin haritalarŦ hazŦrlarken yine kendilerini ve düƔünce sistemlerini deŒerlendirme fŦrsatŦ bulurlar. Kavramlar ve aralarŦndaki iliƔkiler üzerinde düƔünürken kendilerinin kavramŦ nasŦl öŒrendiklerini gözlemlerler.

Soru sorma ve soru hazŦrlama: ÖŒretmenin öŒrencilere sorduŒu sorular yine öŒrencinin kendini deŒerlendirmesi konusunda yardŦmcŦ olurken öŒrenciden soru sorma ve soru
yazma etkinlikleri istenmesi öŒrencinin öŒrenmesini deŒerlendirmede oldukça etkilidir. AyrŦca öŒrenciye öŒrenmesiyle ilgili de kendine soru sorma alŦƔtŦrmalarŦ yaptŦrŦlmalŦdŦr. ÖŒrenci-
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nin kendine sorabileceŒi bazŦ yansŦtŦcŦ düƔünme soru örnekleri: “Bu konuda daha önceden ne
biliyorum?” “Neleri öŒrenmeye gereksinimim var?” “Bu öŒrendiklerim daha önce öŒrendiŒim
hangi bilgilerle iliƔkili?” “Bunu öŒrenmem ne kadar zaman alacak?” ÖŒretmenin sorabileceŒi
“Bu problemi okuyunca ne düƔündün?” “Bu problemi çözerken hangi yöntemi kullandŦn?”
“Bu iƔi yaparken hangi zorluklarla karƔŦlaƔtŦn?” “Bu dersin sonunda ne hissediyorsun?” gibi
sorular da öŒrencileri yansŦtŦcŦ düƔünmeye teƔvik edecektir.

7liƔkilendirme

7liƔkilendirme ile ilgili olarak öŒretim programlarŦ okul öncesi eŒitimden yüksek öŒretime dek öŒrencilere aƔaŒŦda belirtilen noktalarda iliƔkilendirme fŦrsatŦ sunmalŦdŦr:

x Matematiksel kavramlar ve konular kendi aralarŦnda nasŦl bir iliƔki örüntüsüne sahiptir;
x Matematiksel kavramlar ve konular matematiŒin dŦƔŦndaki baŒlamlarla nasŦl bir iliƔki
içerisindedir;
x Matematiksel kavramlar ve konular farklŦ sŦnŦf düzeylerindeki matematiksel kavramlar
ve konular ile nasŦl bir iliƔki içerisindedir.

SŦklŦkla matematiksel kavramlar ve konular prosedüre dayalŦ anlama ile öŒretilmektedir. Yani öŒrenciler gerekli aƔamalarŦ ve kŦsa yollarŦ öŒrenerek matematiksel iƔlemleri tamamlamaktadŦrlar. ÖrneŒin, kesirlerde bölme iƔlemi yapŦlŦrken ters çevirip çarpma iƔleminin ne iƔe
yaradŦŒŦnŦ kaç öŒrenci bilmektedir? Bu prosedürü tek baƔŦna bilmek yani anlamlandŦrmadan
ve önceki bilgilerle iliƔkilendirmeden bilmek çoŒu zaman kavram yanŦlgŦlarŦna yol açmaktadŦr.
Bu prosedürleri doŒrudan ezberleyen öŒrenci çoŒu zaman yanlŦƔ kesri ters çevirmektedir ya
da bu iƔlemi iki kesrin çarpŦmŦnda da kullanmaktadŦr. Oysa ki dört iƔlemin anlamŦ tam sayŦlardan kesirlere geçiƔtĞ deŒiƔiklik göstermemektedir. Yani tam sayŦlarda bölme iƔlemini
matema-tiksel olarak anlamlandŦrmŦƔ bir öŒrenci daha sonra kesirlerde bölme iƔlemini bu
bilgisinden yola çŦkarak geliƔtirebilecektir. ÖrneŒin “9 ÷ 3” iƔleminin arkasŦnda yatan
matematiksel kav-ramŦ bilen öŒrenci “9’un içinde kaç tane 3 vardŦr?” Ɣeklinde soracaktŦr.
ÖŒrenci kesirlere gel-diŒinde önemli olan bu anlamlandŦrmayŦ yeni bilgi ile iliƔkilendirmektir.
7liƔkilendirmenin ar-dŦndan öŒrenci “9/16 ÷ 3/16” iƔlemi karƔŦsŦnda “9/16’nin içinde kaç tane
3/16 vardŦr?” soru-sunu sorabilecektir. Bu yolla öŒrenci kesirlerde bölme iƔlemini çok farklŦ
bir matematik konu-su olarak görmek ve prosedür ezberlemek yerine önceki bilgilerinden
yola çŦkarak yapacaktŦr.

Yine matematiksel kavram ve konularŦn matematiksel baŒlamlar dŦƔŦnda günlük yaƔamla iliƔkilendirilmesi öŒrencinin konunun iƔine yarayacaŒŦnŦ bilmesini saŒlayacaŒŦndan konuyu daha fazla sahiplenmesini saŒlamaktadŦr.
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Gösterim ve ifadelendirme

Gösterim ve ifadelendirme matematik öŒretiminde önemli becerilerden biridir. ÖŒrencinin öŒrendiŒi yeni matematiksel kavram veya konuyu kendi kelimeleri ile yeniden ifadelendirebilmesi matematiŒi anlamlandŦrmada önemli bir ipucu sunmaktadŦr. Benzer Ɣekilde
matematiksel bir kavram ya da ifadeyi farklŦ biçimlerde gösterebilmesi de önemli bir matematiksel anlama gerektirmektedir. ÖrneŒin verilen bir problemi öŒrencilerin canlandŦrmasŦ
veya Ɣemalarla göstermesi, elde edilen bir sonucun farklŦ bir Ɣekilde tabloda veya grafikte
gösterilmesi de yine önemli matematiksel anlamlandŦrma durumlarŦdŦr. Bu becerilerin geliƔtirilmesinde matematik programŦnŦn ve matematik öŒretmeninin rolü çok önemlidir. SŦnŦf içerisinde yapŦlacak problemi veya görevi anlamaya yönelik çalŦƔmalar farklŦ gösterimler ve ifadelendirme Ɣekilleri içerdiŒinde bu beceri zamanla matematik dersinin olaŒan durumlarŦndan
biri haline gelecektir.

Matematik Dilini Kullanma ve 7letiƔim

Matematik sŦnŦfŦnda yapŦlacak tartŦƔmalar matematik kavramlarŦnŦn ve konularŦnŦn
derinlemesine anlaƔŦlmasŦna katkŦ saŒlayacaktŦr. Bu tartŦƔmalarŦn ne ölçüde matematiksel
olduŒu katkŦnŦn boyutunu deŒiƔtirecektir. ÖŒrenciler matematiksel bir tartŦƔmada kavramlarŦ,
prosedürleri, problem çözmeyi ve kanŦtlamayŦ tartŦƔtŦŒŦnda bunlar üzerindeki düƔünceleri
derinleƔecektir. Matematiksel tartŦƔmalar partner ile, küçük grup veya tüm sŦnŦf tartŦƔmasŦ
Ɣeklinde yapŦlabilir. ÖŒretim programŦ ve öŒretmen sŦnŦf içerisinde matematiksel dilin ve iletiƔimin kullanŦldŦŒŦ matematiksel tartŦƔmalarŦ desteklemelidir. ÖrneŒin öŒrencinin düƔüncesini
desteklemede veya açŦklamada “yani 210 sayŦsŦnŦn 21 tane 10 ile aynŦ miktarŦ ifade ettiŒini
belirttiŒini anlamadŦm” diyen bir öŒretmen sŦnŦf içerisinde matematiksel dilin kullanŦmŦna
yönelik öŒrencilerine örnek olacaktŦr. ÖŒrencilere matematik hakkŦnda sohbet fŦrsatŦ sunulduŒunda öŒrenciler matematiksel düƔüncelerini açŦklŦŒa kavuƔturma, kavram yanŦlgŦlarŦnŦ
giderme ve diŒerlerinin problem çözme stratejileri hakkŦnda fikir edinme ƔansŦ edineceklerdir. Benzer Ɣekilde sŦnŦf içi tartŦƔmalara ek olarak yapŦlacak olan matematiksel yazŦm etiklikleri
de matematik dilinin yerleƔmesinde öŒrencilere fŦrsatlar sunacaktŦr. Matematiksel yazŦm
etkililiklerinde aƔaŒŦda verilen örnek sorular ya da aktiviteler kullanŦlabilir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bu noktada ne düƔündün? Hangi fikre sahipsin?
Hangi noktada kafan karŦƔtŦ?
Ne öŒrendiŒini kendi cümlelerinle açŦklar mŦsŦn?
Senin için en kolay ve en zorlayŦcŦ noktalarŦ belirtir misin?
Ne tür matematiksel kavram ya da konularŦ ilginç buldun? Niçin?
…. matematik sözcüŒünü duyduŒumda, ……. yi düƔünürüm.
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7. EŒer matematikle ilgili olarak bir Ɣey soracak olsaydŦm, soracaŒŦm Ɣey …………… olurdu.
8. Tahminin hakkŦnda konuƔmak ister misin? Nerede doŒru ya da yanlŦƔ yapmŦƔsŦn?
9. En çok hangi stratejileri sevdin? Neden?

DuyuƔsal Beceriler

1. Matematikle uŒraƔmaktan zevk alma
2. MatematiŒin gücünü ve güzelliŒini takdir etme
3. Matematikte öz güven duyma
4. Bir problemi çözerken sabŦrlŦ olma
5. MatematiŒi öŒrenebileceŒine inanma
6. Matematikle ilgili olumlu tutum geliƔtirme
7. Matematikle ilgili konularŦ tartŦƔmaktan zevk alma
8. Matematik öŒrenmek isteyen kiƔilere yardŦmcŦ olma
9. Gerçek hayatta matematiŒin öneminin farkŦnda olma
10.Matematik dersinde istenenleri yerine getirme
11.Matematik öŒrenmede grup çalŦƔmasŦna deŒer verme ve katŦlŦmdan zevk alma
12.Matematik dersinde yapŦlmasŦ gerekenler dŦƔŦnda da çalŦƔmalar yapma
13.Matematik kültürünü yaƔamŦna uygulamaya hevesli olma
14.Matematikle ilgili yayŦn ve etkinlikleri takip etme
15.MatematiŒin bilimsel ve teknolojik geliƔmeye katkŦsŦnŦn farkŦnda olma
16.MatematiŒin kiƔinin yaratŦcŦlŦŒŦnŦ ve estetik anlayŦƔŦnŦ geliƔtirdiŒine inanma
17.MatematiŒin mantŦksal kararlar vermeye katkŦda bulunduŒuna inanma
18.MatematiŒin zihinsel geliƔime olumlu etkisi olduŒunu düƔünme

Psikomotor Beceriler

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Her konu alanŦ için gerekli olan araç ve gereci kullanabilme
Pergel, cetvel, iletki ve gönyeyi etkin kullanma
Grafikleri uygun bir Ɣekilde çizme
Matematik konularŦna yönelik uygun materyal, araç ve gereç üretebilme
Matematiksel konu ve kavramlarŦ bedeniyle ifade edebilme
Hesap makinesini ve bilgisayarŦ etkin kullanma
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PROGRAMIN Ö)RENME-Ö)RETME YAKLAbIMI

Bu programŦn baƔarŦya ulaƔabilmesi için birtakŦm yaklaƔŦmlarŦn takip edilmesinde fayda vardŦr. Her Ɣeyden önce matematiksel kavram ve süreçlerin öŒretiminde öŒrencilerin önceden sahip olduklarŦ matematiksel bilgi birikimleri, kavram repertuvarlarŦ ve kavram yanŦlgŦlarŦ dikkate alŦnmalŦdŦr. Özellikle kavram yanŦlgŦlarŦnŦ ortadan kaldŦrmak veya kavram yanŦlgŦlarŦna sebebiyet vermemek adŦna biliƔsel çatŦƔma temelli öŒrenme ortamlarŦ yaratŦlmalŦdŦr.
ÖŒrencilere yeni kazandŦrŦlacak kavramlar onlarŦn ilgi, ihtiyaç ve düzeyleri dikkate alŦnarak
onlara en yakŦn baŒlamlar çerçevesinde ele alŦnmalŦdŦr. Matematikte her Ɣeyin bir sebebi ve
gerekçesi olduŒu düƔüncesinden yola çŦkarak anlamlŦ öŒrenme merkeze alŦnmalŦ ve öŒrencilere kazandŦrŦlacak becerilerin özellikle onlarŦn amaçlarŦna ulaƔabilmelerinde büyük fayda ve
kolaylŦk saŒladŦŒŦ üzerinde durulmalŦdŦr. Bu baŒlamda öŒretim sürecinde problem çözme
anlayŦƔŦ yanŦnda proje tabanlŦ öŒretim yöntemlerine de yer verilmelidir. Süreç ezberleme
yerine öŒrencilerin birçok problemi ve durumu çözme potansiyeli yüksek, geniƔ uygulama
alanŦ olan, özgün genellemeler ve örüntüler yaratarak çözüme ulaƔmalarŦna yardŦmcŦ olunmalŦdŦr. ÖŒrencilerin gerçek yaƔam ve doŒada matematiŒin ne Ɣekilde hayat bulduŒunu anlamalarŦna yardŦmcŦ olunmalŦ ve örneklerin büyük oranda gerçek yaƔam ve doŒadan seçilmesine özen gösterilmelidir. MatematiŒin gerçekte bir dil olduŒu ve esas faydasŦnŦn bazŦ olaylar
ve durumlarŦ modelleme olduŒu gerçeŒinden hareketle öŒrencilerin matematiŒi kullanarak
modellemeler gerçekleƔtirmeleri yönünde büyük çaba harcanmalŦdŦr. Bireysel öŒrenme yanŦnda matematik öŒretiminde öŒrencilerin grupla çalŦƔabilmelerine olanak tanŦnmalŦdŦr. Matematiksel düƔünme yanŦnda matematiŒin tarihsel geliƔiminden de yararlanŦlmalŦ ve öŒrencilerde farkŦndalŦk yaratŦlmalŦdŦr. ÖŒrenirken öŒrencilerin çeƔitli disiplin ve durumlarla baŒ
kurmalarŦna olanak tanŦnmalŦ ve kazandŦklarŦ bilgiyi baƔka durumlara transfer edebilmelerine
olanak tanŦnmalŦdŦr.

ÖŒrenci KatŦlŦmŦ
Özellikle sŦnŦf ortamlarŦnda öŒrencilerin (1) DavranŦƔsal, (2) BiliƔsel ve (3) DuyuƔsal katŦlŦmŦna
önem verilmelidir. Bu öŒrenme ortamŦnda tartŦƔŦlan konulara sadece davranŦƔsal olarak katŦ-

lan bir öŒrenci konu ilgisini çektiŒinden ve keyif aldŦŒŦndan deŒil uysallŦkla ve öŒretmen istediŒi için katŦlŦm göstermektedir. Bu durumda öŒrenci çok iyi takip ediyor ve öŒreniyor gibi
görünebilir ancak öŒrenci o anda belki de öŒleyin ne yiyeceŒini düƔünmektedir. Sadece biliƔ-
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sel olarak katŦlan bir öŒrencide kalŦcŦ izli bir öŒrenme gerçekleƔmeyebilir; öŒrenci iyi not almak için dikkatle öŒretmenini ve konuyu izlemiƔ olabilir. Sadece duyuƔsal olarak duruma
katŦlan bir öŒrenci iƔin sadece eŒlence tarafŦnŦ kullanmŦƔ ve yine kalŦcŦ izli öŒrenme gerçekleƔtirmemiƔ olabilir. Bu durumda ideal öŒrenmenin, üç katŦlŦm türünün tümünün de aktif olarak
kullanŦldŦŒŦ ortamlardŦr. ^ĂǇĨĂϯϴΖĚĞŬŝ resimde, katŦlŦma baŒlŦ olarak koyu renk bölgeler olasŦlŦ
öŒrenme oranŦnŦ örneklendirmek için kullanŦlmŦƔtŦr.
WƌŽŐƌĂŵĚĂƂŒƌĞŶŵĞͲƂŒƌĞƚŝŵĞǇƂŶĞůŝŬŝůŬĞůĞƌĂƔĂŒŦĚĂŬŝŐŝďŝƂǌĞƚůĞŶĞďŝůŝƌ͗
x Problem çözme ve problem kurma temelli öŒrenme ortamlarŦndan yararlanŦlmalŦdŦr.
x ÖŒrencilerin öŒrenirken aktif katŦlŦmŦna yardŦmcŦ olunmalŦdŦr.
x AnlamlŦ öŒrenme merkeze alŦnmalŦdŦr.
x Bireysel farklŦlŦklar gözetilmelidir.
x 7Ɣ birliŒine dayalŦ öŒrenmeye özen gösterilmelidir.
x Modelleme amaçlanmalŦdŦr.
x ÖŒrenmeyi destekleyici projeler verilmelidir.
x AkŦl yürütmenin yoŒun olarak kullanŦlabileceŒi ortamlar yaratŦlmalŦdŦr.
x MatematiŒe karƔŦ olumlu tutum geliƔtirecek ortamlar yaratŦlmalŦdŦr.
x Bilgiyi baƔka durumlara transfer edebilme amaçlanmalŦdŦr.
x Bilgi ve iletiƔim teknolojileri etkin bir Ɣekilde kullanŦlmalŦdŦr.

B7R KONUNUN ELE ALINMASINDA 7ZLENEB7LECEK YOL

Herhangi bir konunun sŦnŦf içerisinde ele alŦnmasŦ aƔamasŦnda sŦrasŦyla; (1) Kavramsal
ÇalŦƔma, (2) 7Ɣlemsel ÇalŦƔma (sürece dayalŦ çalŦƔmalar) ve (3) BirleƔtirme / Uygulama basamaklarŦ izlenebilir.

Kavramsal ÇalŦƔma: üzerinde çalŦƔŦlan becerinin kavramsal temellerinin öne çŦkarŦlmasŦ, bir baƔka deyiƔle iƔin özü anlamŦna gelmektedir. Bu safhada amaç öŒrencinin belirli
süreçleri yerine getirmedeki pratikliŒi kazanmasŦ deŒil, olaylarŦn nedeni algŦlamasŦdŦr.

7Ɣlemsel ÇalŦƔma: aƔamasŦnda öŒrenciler öŒrenilmiƔ bir olgunun ya da becerinin doŒrudan uygulanmasŦ yönüne gider. Bu safhada pratiklik kazanmak önem taƔŦr. ÖrneŒin kavramsal aƔamada toplamanŦn ne anlama geldiŒini ve hangi koƔullarda kullanŦlabileceŒini öŒrenen bir öŒrenci bu aƔamada toplamayŦ hŦzlŦ ve yanlŦƔsŦz yapma yönünde motive edilmektedir.
(Bu safhada soru tipi olarak daha çok alŦƔtŦrmalar üzerinde durulmaktadŦr).
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BirleƔtirme / Uygulama: aƔamasŦnda öŒrenciler kazandŦklarŦ becerileri belirli bir konu
çerçevesinde günlük hayatla birleƔtirme olanaŒŦna kavuƔturulup çeƔitli uygulamalar gerçekleƔtirirler. Bu düzeyde ele alŦnan problem durumlarŦnŦn çözümü için gerekli olan metot genellikle ilkokulun son döneminde ve sonraki dönemdeki öŒrenciler için açŦk deŒildir. Bir baƔka
deyiƔle rutin faaliyetlerden elden geldiŒince kaçŦnŦlmaktadŦr. Bu safhada araƔtŦrma gerektirecek etkinliklere büyük ölçüde önem verilmektedir.(Bu safhada soru tipi olarak daha çok pratik problemler üzerinde durulmaktadŦr).

PROGRAMIN ÖLÇME VE DE)ERLEND7RME YAKLAbIMI

Ölçme ve deŒerlendirme etkinliklerinin gerçekleƔtirilmesi eŒitimin her düzeyi ve her aƔamasŦnda oldukça önemlidir. YapŦlacak
olan ölçme-deŒerlendirme etkinlikleri belirli bir plana göre gerçekleƔtirilmeli ve öŒrencilerin performanslarŦ kayŦt altŦna alŦnarak
gerektiŒinde uygun dönütler verilmelidir. Özellikle biliƔsel durumu ortaya çŦkarmaya çalŦƔan ölçme araçlarŦnŦn daha çok öŒrencilerin kavramsal anlamalarŦnŦ ölçebilecek özellikte olmasŦna özen
gösterilmeli ve sorular üst düzey düƔünme ve akŦl yürütme becerilerini ortaya çŦkaracak biçimde hazŦrlanmalŦdŦr. Bir testteki sorular daha çok kritik davranŦƔlarŦn yordanmasŦ baŒlamŦnda ele alŦnmalŦdŦr. Matematiksel beceriler biliƔsel, duyuƔsal ve psikomotor baŒlamlarŦn tümü dikkate alŦnarak ölçülmelidir. Üstün
performansa sahip öŒrencilerin ödüllendirilmesi yanŦnda pozitif yönde eriƔeye sahip öŒrenciler de çeƔitli yollarla motive edilmelidir. Bir ölçme etkinliŒinde saptanan ortak kavramsal zayŦflŦklar dikey ölçeklendirme anlayŦƔŦyla daha sonraki ölçme etkinliklerinde yeniden ölçülerek
gerekli dönütler verilmelidir. Bu durum yandaki resimde yansŦtŦlmaya çalŦƔŦlmaktadŦr. Koyu
renk bölgeler ilgili kazanŦm grubundaki zayŦf ve düzeltilmesi gereken noktalarŦ ifade etmektedir. DeŒerlendirme sadece deŒer biçme ve not vermeye dayalŦ deŒil, bunun yanŦnda teƔhis
ve biçimlendirmeye yönelik olarak da ele alŦnmalŦdŦr.

WƌŽŐƌĂŵŦŶƂůĕŵĞǀĞĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞǇĂŬůĂƔŦŵǀĞǇƂŶƚĞŵůĞƌŝŐĞŶĞůĂŶůĂŵĚĂ
ĂƔĂŒŦĚĂŬŝďŝĕŝŵĚĞƂǌĞƚůĞŶĞďŝůŝƌ͗

1. Her ölçme aracŦ öncelikle takip edilen programŦ daha sonra da uluslararasŦ standartlarŦ göz önünde bulundurarak hazŦrlanmalŦdŦr.
2. Bir grup becerinin ölçülmesinde birden çok kaynaktan (yazŦlŦ-sözlü anlatŦm, Ɣekilsel
ifadelendirme vs.) veri toplamaya özen göstermek gerekir.

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

3. Ölçülecek beceri ve davranŦƔlarŦn özelliklerini göz önünde bulundurarak, en uygun
ölçme yöntemlerinin seçilmesi gerekir:
Örnek:
Ölçme AmacŦ

Ölçme Yöntemi/AracŦ

TeƔhis
x ÖŒrencinin belirli kavramlarŦ öŒre nmesini etkileyen faktörler nelerdir ?

x Gözlem
x ÖŒrencilerle yapŦlan b i-

x ÖŒrencinin en zayŦf olduŒu kavramlar
hangileridir ?

reysel görüƔmeler
x Belirli noktalara odakla nmŦƔ yazŦlŦ sŦnavlar

Genel Matematiksel BaƔarŦ
x ÖŒrencilerin genel baƔarŦsŦ ulusal

x Standart baƔarŦ testleri

normlara göre hangi düzeydedir ?

4. ÖŒrencilerin geliƔimlerinin takibi bir üst makam tarafŦndan organize edilse dahi, öŒretmen ölçümlerini kendi yaptŦŒŦ özgün bir plan çerçevesinde ele almalŦdŦr.
5. Ölçme etkinlikleri ders esnasŦnda, ders sonunda, ünite sonunda ve benzeri Ɣekillerde
birçok aƔamada gerçekleƔtirilmeli ve uygun dönüt ve düzeltmeler göz ardŦ edilmemelidir.
6. Ölçümlerde kullanŦlacak ölçütler yeni programdan seçilmelidir.
7. SayŦsal deŒerlendirmeler yanŦnda, niteliksel analizlere de yer verilmelidir.
8. Okul ve sŦnŦf ortamŦnda yapŦlan her türlü deŒerlendirmeden öŒrenci haberdar edilmelidir.
9. ÖŒretmen alŦƔŦlagelmiƔ ölçme deŒerlendirme etkinlikleri yanŦnda gerekli gördüŒü durumlarda planlŦ gözlem (öŒrencilerin sŦnŦf içi davranŦƔlarŦ) ve görüƔmeler (öŒrencilerle) gerçekleƔtirmelidir.
10.Özellikle ilkokul çaŒŦndaki her öŒrenci için öŒretmen tarafŦndan uygun oldukça portfolyo (geliƔim profili dosyasŦ) hazŦrlanmasŦnda fayda vardŦr. Bir portfolyoda aƔaŒŦdaki
unsurlar olabilir:
x öŒrencinin sayŦ kavramalarŦ ile ilgili beceri düzeyi
x öŒrencinin iƔlemlerle ilgili beceri düzeyi
x öŒrencinin Ɣekil ve sayŦsal iliƔki kurma becerisi
x öŒrencinin genel görsel algŦ düzeyi
x öŒrencinin el becerileri ile ilgili durumu
x öŒrencinin kendini ifade etme becerisi
x öŒrencinin verilen eŒitim etkinliklerini zamanŦnda ve titiz yapma durumu
x öŒrencinin arkadaƔlarŦ ile beraber çalŦƔma durumu ve uyumu
x öŒrencinin problem çözme becerisi
x öŒrencinin problem kurma becerisi
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x öŒrencilerin araƔtŦrma ödevleri
x öŒrencinin okul ve çevresi hakkŦndaki görüƔleri
x öŒrencinin öŒretmen ve ders hakkŦndaki görüƔleri
x öŒrencinin kendi baƔarŦsŦ ile ilgili görüƔleri
x gözlem ve görüƔme raporlarŦ

GEOMETRø
YHg/d0(
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x dDUSDQODUYH
NDWODU
x Kesirler ve iúleP
OHU
x OndalÕk gösterim
x 2UDQ

6,1,)

1.- 8. SŦnŦflar Temel EŒitim ProgramŦ ÖŒrenme ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ

ProgramŦn genel anlamda içeriŒi ve sŦnŦflar arasŦ baŒlantŦlar aƔaŒŦdaki tabloda belirtildiŒi gibidir.

Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

AçÕlar
dRNJHQOHU
dHPEHUYHGDLUH
Dönüúüm
JHRPHWULVL
x Cisimlerin farklÕ
\|QOHUGHQJ|U
QPOHUL
x
x
x
x

x Tam sayÕlar 
x Rasyonel sayÕlar
x 2UDQorantÕ
x <]GHOHU

6,1,)

x hoJHQOHU
x Dönüúüm geR
PHWULVL
x Eúlik ve benzerlik
x 7ULJRQRPHWUL
x *HRPHWULNFLVLP
OHU

x dDUSDQODUYH
NDWODU
x hVOLIDGHOHU
x .DUHN|NOLIDGH
OHU

6,1,)
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CEBøR
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ÖöRENME
$/$1,
6,1,)









x 9HULWRSODPD x 9HULWRSODPD
x 9HULVXQPD
x 9HULVXQPD

6,1,)









x Sütun grafi÷i
oluúturma
x Sütun grafi÷ini
\RUXPODPD



|OoPH
x dHYUH
x $ODQ
x ParalarÕmÕz
x 7DUWPDA÷ÕrlÕN
larÕ ölçme
x SÕvÕlarÕ ölçme
x AraútÕrma sorusu
oluúturma
x 9HULWRSODPD
x 9HULG]HQOHPH
x Çizgi grafi÷i
oluúturma
x Çizgi grafi÷ini
\RUXPODPD



lÕklarÕ ölçme
x SÕvÕlarÕ ölçme

x A÷ÕrlÕklarÕ
|OoPH
x SÕvÕlarÕ ölçme

x 3UREOHPOH
LOJLOLYHULWRS
ODPD
x Sütun grafi÷i

6,1,)

6,1,)

6,1,)
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x $ULWPHWLNGL]LOHU
x 0DWHPDWLNGLOLQL
NXOODQPD
x &HELUVHOLIDGHOHU
OHWRSODPD
çÕkarma
x &HELUVHOLIDGHOHU
le do÷al sayÕlarÕ
oDUSPD


x 9HULWRSODPD
x9HULVXQPD

6,1,)



x Eúitlik ve denN
OHP
x Do÷rusal denN
OHPOHU


x 'DLUHYHoL]JL
grafi÷i
x9HULVXQPD
x2UWDODPD
x2UWDQFD
x0RG

6,1,)

x %DVLWolaylarÕn
olma olasÕlÕ÷Õ

x &HELUVHOLIDGHOHU
ve özdeúlikler
x Do÷rusal denN
OHPOHU
x 'HQNOHPVLVWHP
OHUL
x Eúitsizlikler

x Veri iúlem düzeQ
OHPHYH\RUXP
ODPD


6,1,)
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1. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI

ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
1.A. SayŦlar ve 7Ɣlemler
1.A.1SayŦlar
1.A.2 Toplama iƔlemi
1.A.3 ÇŦkarma iƔlemi

1.B. Geometri ve Ölçme
1.B.1Uzamsal iliƔkiler
1.B.2 Geometrik algŦ/iliƔkiler
1.B.3 Örüntü ve süslemeler

1.C. Geometri ve Ölçme
1.C.1 UzunluklarŦ ölçme
1.C.2 ParalarŦmŦz
1.C.3 ZamanŦ ölçme
1.C.4 AŒŦrlŦk ölçme

1.D. Veri
1.D.1Veri toplama
1.D.2 Veri sunma

1.SINIF Ö)RENME ÇIKTILARI

1.A. S A Y I L A R VE 7bLEMLER
1.A.1. SayŦlar
1.A.1.1. 20'ye kadar sayŦ okur ve yazar.
1.A.1.2. Nesne sayŦsŦ 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayŦsŦnŦ belirler ve bu sayŦyŦ rakamla yazar.
1.A.1.3. 100 içinde ileriye ve geriye doŒru birer, beƔer ve onar ritmik sayar.
1.A.1.4. 20 içinde ileriye ve geriye birer ve ikiƔer sayar.
1.A.1.5. 10 içinde nesneleri ikiƔer ve beƔer gruplar.
1.A.1.6. MiktarŦ 10 ile 20 arasŦnda olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayŦrarak gösterir, bu nesnelere karƔŦlŦk
gelen sayŦyŦ rakamlarla yazar ve okur.
1.A.1.7. 20’ye kadar olan bir sayŦya karƔŦlŦk gelen çokluŒu belirler.
1.A.1.8. MiktarlarŦ 20’den az nesnelerden oluƔan iki gruptaki nesneleri bire bir eƔleyerek nesne gruplarŦnŦ azlŦk, çokluk ve eƔit olmalarŦna göre karƔŦlaƔtŦrŦr.
1.A.1.9. 20’den küçük sayŦlarŦn büyüklük ve küçüklüklerine karar verir.
1.A.1.10. 20’ye kadar sŦra bildiren sayŦlarŦ okur ve yazar.
1.A.1.11. SŦra bildiren ilk yirmi sayŦyŦ kullanŦr.
1.A.1.12. SayŦlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
1.A.2. Toplama 7Ɣlemi
1.A.2.1. ToplamanŦn bir araya getirme, ekleme ve çoŒaltma anlamlarŦnŦ fark eder.
1.A.2.2. 10 içinde verilen bir sayŦyŦ iki sayŦnŦn toplamŦ biçiminde ifade eder.
1.A.2.3. ToplamlarŦ 20’ye kadar olan iki sayŦnŦn toplamŦnŦ bulur, matematik cümlesini ifade eder ve modelle gösterir.
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1.A.2.4. Toplama iƔleminde sŦfŦrŦn etkisiz olduŒunu fark eder.
1.A.2.5. ToplamlarŦ 20’yi geçmeyen iki sayŦnŦn toplandŦŒŦ bir iƔlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiŒinde
verilmeyen toplananŦ bulur.
1.A.2.6. Toplama iƔleminde, toplananlarŦn yerleri deŒiƔtirildiŒinde toplamŦn deŒiƔmediŒini gösterir.
1.A.2.7. ToplamlarŦ 10 veya 20 olan iki sayŦyŦ akŦcŦ olarak belirler.
1.A.2.8. 20’ye kadar olan sayŦlarŦ, iki doŒal sayŦnŦn toplamŦ biçiminde yazar.
1.A.2.9. ToplamlarŦ 20’ye kadar olan iki doŒal sayŦyŦ akŦcŦ olarak toplar.
1.A.2.10. ToplamlarŦ en çok 100 olan 10’un katŦ olan iki sayŦyŦ toplar.
1.A.2.11. Toplama iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
1.A.3. ÇŦkarma 7Ɣlemi
1.A.3.1. ÇŦkarmanŦn ayŦrma, azaltma ve eksiltme anlamlarŦnŦ fark eder.
1.A.3.2. 20’ye kadar olan iki sayŦnŦn farkŦnŦ bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.
1.A.3.3. Bir sayŦdan aynŦ sayŦ çŦkarŦldŦŒŦnda “sŦfŦr” elde edildiŒini gösterir.
1.A.3.4. 10’a kadar olan sayŦlarla çŦkarma iƔleminde verilmeyen çŦkanŦ bulur.
1.A.3.5. 10’a kadar olan sayŦlarla çŦkarma iƔleminde verilmeyen eksileni bulur.
1.A.3.6. 20’ye kadar olan iki sayŦnŦn farkŦnŦ zihinden bulur.
1.A.3.7. 10’un katŦ olan iki basamaklŦ iki sayŦyŦ çŦkarŦr.
1.A.3.8. ÇŦkarma iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
1.B. GEOMETR7
1.B.1. Uzamsal (Durum-Yer, DoŒrultu-Yön) 7liƔkiler/ Konum Bilgisi
1.B.1.1. Uzamsal iliƔkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanŦr.
1.B.1.2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarŦnŦ uzamsal iliƔkilerin uygun terimlerini kullanarak
açŦklar.
1.B.2. Geometrik AlgŦ/ 7liƔkiler
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 farklŦ yapŦlar oluƔturur.
1.B.2.3. Geometrik cisimlerden kare, üçgen ve çembere benzeyen nesneleri belirtir.
1.B.2.4. En çok üç Tangram parçasŦ kullanarak yeni modeller oluƔturur.
1.B.2.5. Uygun Ɣekil veya nesneleri iki eƔ parçaya böler ve yarŦmŦ belirtir.
1.B.2.6. YarŦm ve bütün arasŦndaki iliƔkiyi belirtir.
1.B.2.7. AynŦ büyüklükte ve formda olan (eƔ) nesnelere örnekler verir.
1.B.3. Örüntü ve Süslemeler
1.B.3.1. Genel kuralŦ verilen bir örüntüde eksik bŦrakŦlan ögeyi bulur.
1.B.3.2. Basit öŒelerle süslemeler oluƔturur.
1.B.3.3. Belirli bir kurala göre oluƔturulan bir süslemede kuralŦ bozan öŒeleri tespit eder.
1.C. ÖLCME
1.C.1. UzunluklarŦ Ölçme
1.C.1.1. Nesneleri uzunluklarŦ yönünden karƔŦlaƔtŦrarak iliƔkilerini belirtir.
1.C.1.2. Bir nesnenin uzunluklarŦna göre sŦralanmŦƔ nesne topluluŒu içindeki yerini belirler.
1.C.1.3. AdŦm, karŦƔ, parmak, kulaç gibi standart olmayan birimlerle uzunluklarŦ ölçer.
1.C.1.4. Standart olmayan birimler ile nesnelerin uzunluklarŦnŦ tahmin eder.
1.C.1.5. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer veya kurar.
1.C.2. ParalarŦmŦz
1.C.2.1. ParalarŦmŦzŦ tanŦr.
1.C.3. ZamanŦ Ölçme
1.C.3.1. Geçen zamanŦ fark eder.
1.C.3.2. Takvim üzerinde günü ve ayŦ belirtir.

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

1.C.3.3. Saat modeli oluƔturarak saat baƔlarŦnŦ okur.
1.C.3.4. Saat modeli oluƔturarak yarŦm saatleri okur.
1.C.4. AŒŦrlŦk Ölçme
C.4.1. Nesneleri aŒŦrlŦklarŦ yönünden karƔŦlaƔtŦrŦr.
C.4.2. En çok üç nesneyi, aŒŦrlŦklarŦna göre sŦralar.
1.D. VER7
1.D.1. Veri Toplama ve Sunma
1.D.1.1. Veri toplar.
1.D.1.2. TablolarŦ okur.
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GEOMETRø ve ÖLÇME



VERø

BøRøNCø ÇEYREK
( < /h /  E K ø M  . $6 , 0 
$  
1.A.1.2. (5’den az)
1.A.1.4. (yalnÕzca birer)
$ LoLQGH 
$ LoLQGH
$  
$  
$  
$
$
$  
$  
$
$
$
$  
$
$  
$


%
%
%
%
%
%
&


SAYILAR ve øùLEMLER

Ö öR E N M E A L A N I 

1. SINIF GENEL KONU AKIbI
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'

øKøNCø ÇEYREK
$5$/,.2&$.
$  
$
$ ELUHUYHEHVHU 
$
$
$  
$  
$  
$  
$ LON 
$
$  
$  
$  
$  
$
$
$  
$
$  
$  
$

%
% HQoRNLNLSDUoD 
% VLPHWULNQHVQHOHU 
%
%
%
&
&
&
&

'
'

hdh1&hd(<5(.
ùUBAT0$57
1.A.1.1. (10 ve daha büyük sayÕlar)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
%
% VLPHWULNQHVQHOHU 
%
%
%
%
&

'
'

%
&
&
&
&
&
&


'g5'h1&hd(<5(.
NøSAN0$<,6HAZøRAN
$
$
$


ÜNøTE


ÜNøTE


HAYATIN øÇøNDEN

BøR ELøMDE KAÇ
3$50$.







.DUHoJHQYHoHPEHU

.SSUL]PDVLOLQGLU
NRQLYHNUH

Uzamsal iliúkiler 

Uzamsal iliúkiler 

7(0(/.$95$0
/$5

7(0(/.$9
5$0/$5
%g/h0 (.$'$52/$1SAYILARI ÖöRENELøM
$5’e kadar olan sayÕlarÕ okur ve yazar.
Bu iúlemler gerçek yaúam GX

rumlarÕnda yorumlanÕr.
1.A.1.2. Nesne sayÕsÕ 5’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayÕsÕnÕ
Bu iúlemler gerçek yaúam GX

belirler ve bu sayÕyÕ UDNDPOD\D]DU
rumlarÕnda yorumlanÕr.
$LoLQGHLOHUL\HYHJHUL\HELUHUVD\DU
Bu iúlemler gerçek yaúam GX

rumlarÕnda yorumlanÕr.
BÖLÜM 2: HAYDø GRUPLAYALIM
1.A.1.5. 5 içinde nesneleri ikiúer ve beúer JUXSODU
Bu iúlemler gerçek yaúam GX

rumlarÕnda yorumlanÕr.
$d,./$0$/$5

Gerçek yaúam durumlarÕndan |UQHNOHUYHULOLU

1.C.3.1. Geçen zamanÕ fark eder.

ÖöRENME ÇIKTILARI



%g/h0g5h17hYH6h6/(0(/(5

BÖLÜM 3: EùLERøNø BULALIM
Gerçek yaúam durumlarÕndan |UQHNOHUYHULOLU

Gerçek yaúam durumlarÕndan |UQHNOHUYHULOLU

BÖLÜM 2: NEYE BENZøYOR?
Gerçek yaúam durumlarÕndan |UQHNOHUYHULOLU

BÖLÜM 1: HAYDø BENø BULSANA
øçinde, dÕúÕnda, |QQGHDrkasÕnda, üzerinde,
altÕnda, sa÷ÕQGDVROXQGDJLELNRQXPLIDGHOHULQL
kullanÕr.
Gerçek yaúam durumlarÕndan |UQHNOHUYHULOLU


$d,./$0$/$5

1.B.3.1. Genel kuralÕ verilen bir örüntüde eksik bÕrD
kÕlan ögeyi bulur.

1.B.2.7. AynÕ büyüklükte ve formda olan (eú) nesnH
OHUH|UQHNOHUYHULU

%*HRPHWULNFLVLPOHUGHQNSSUL]PDVLOLQGLU
NRQLYHNUH\HEHQ]H\HQQHVQHOHULEHOLUWLU
%*HRPHWULNFLVLPOHUGHQNDUHoJHQYHoHP
EHUHEHQ]H\HQQHVQHOHULEHOLUWLU

1.B.1.2. Bir model üzerindeki ö÷elerin birbirine göre
durumlarÕnÕ uzamsal iliúkilerin uygun terimlerini
NXOODQDUDNaçÕklar.

1.B.1.1. Uzamsal iliúkileri ifade etmek için uygun
terimleri kullanÕr.

ÖöRENME ÇIKTILARI

1. SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ

.6<



(<7
.6<



7(0(/
BECERøLER

(<7
.6<
3d
(<7
.6<
%'

(<7
.6<

(<7
.6<
(<7
.6<

7.
.6<
øùB

7.
.6<
øùB

7(0(/
BECERøLER

(NRQRPLNKatÕlÕm
DuyarlÕ Vatandaú-

(NRQRPLNKatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

DuyarlÕ VatandaúlÕk

7UDILNYH*YHQ
OLN

7UDILNYH*YHQ
OLN

(NRQRPLN.DWÕlÕm

ARA DøSø3
LøNLER
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ÜNøTE

$d,./$0$/$5

BÖLÜM 4: HAYDø SIRAYA GøRELøM
*HUoHN yaúam durumlarÕndan
|UQHNOHQGLULOLU
%g/h0EöLENCE KÖùESø





Bu iúlemler gerçek yaúam GX
rumlarÕnda yorumlanÕr.


.6<
(<7
.6<
3d

.6<

.6<
(<7

.6<
(<7
3d

.6<


(WNLVL]HOHPDQ

.6<

%'
.6<
(<7

3d
%'
.6<



7RSODPD

9HUL





(<7
.6<





(<7
.6<

(NRQRPLNKatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕN


(NRQRPLNKatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk








7(0(/
ARA DøSø3
BECERøLER
LøNLER
.6<
lÕk

AzlÕk, çokluk ve
eúitlik

7(0(/.$9
5$0/$5


1.A.2.11. Toplama iúlemi JHUHNWLUHQSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU


BÖLÜM 7: HAYDø EKSøLTELøMd,.$5$/,0
1.A.3.1. ÇÕkarmanÕn ayÕrma, azaltma ve eksiltme anlamlarÕnÕ fark eder.  *HUoHN yaúam durumlarÕndan
ÇÕkarma 
|UQHNOHQGLULOLU
1.A.3.2. 5’e kadar olan iki sayÕnÕn farkÕnÕ bulur, matematik cümlesini
Bu iúlemler gerçek yaúam GX

\D]DUYHPRGHOOHUOHJ|VWHULU
rumlarÕnda yorumlanÕr.
1.A.3.3. Bir sayÕdan aynÕ sayÕ çÕkarÕldÕ÷Õnda “sÕfÕr” elde edildi÷ini göstH 

ULU
1.A.3.6. 5’e kadar olan iki sayÕnÕn farkÕnÕ zihinden bulur.


1.A.3.8. ÇÕkarma iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.



1.A.2.2. 5 içinde verilen bir sayÕyÕ iki sayÕnÕn toplamÕ biçiminde ifade
HGHU
1.A.2.3. ToplamlarÕ 5’e kadar olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕ bulur, matemD
WLNFPOHVLQLLIDGHHGHUYHPRGHOOHJ|VWHULU
1.A.2.4. Toplama iúleminde sÕfÕrÕn etkisiz oldu÷unu fark eder.

BÖLÜM 6: HAYDø TOPLAYALIM
1.A.2.1. ToplamanÕn bir araya getirme, ekleme ve ço÷altma anlamlarÕnÕ
*HUoHN yaúam durumlarÕndan
IDUNHGHU
|UQHNOHQGLULOLU

1.A.1.12. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar. 
'9HULWRSODU

1A.1.10. 5’e kadar sÕra bildiren sayÕlarÕ okur ve yazar

1.A.1.7. 5’e kadar olan bir sayÕya karúÕlÕk gelen çoklu÷u belirler.

1.A.1.8. MiktarlarÕ 5’den az nesnelerden oluúan iki gruptaki nesneleri
Bu iúlemler gerçek yaúam GX
bire bir eúleyerek nesne gruplarÕnÕ azlÕk, çokluk ve eúit olmalarÕna göre
rumlarÕnda yorumlanÕr.
karúÕlaútÕrÕr. 
%g/h0KøM BÜYÜK? KøM KÜÇÜK
1.A.1.9. 5’den küçük sayÕlarÕn büyüklük ve küçüklüklerine karar verir. 


ÖöRENME ÇIKTILARI
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ÜNøTE


ÜNøTE


ùEKøLLERE YOLCULUK

øKø ELøMDE KAÇ PARMAK



BÖLÜM 2: ùEKøLLERø BÖLELøM

YarÕm ve bütün

(úyarÕm

$d,./$0$/$5

7(0(/.$9
5$0/$5
BÖLÜM 1: 10'A KADAR OLAN SAYILARI ÖöRENELøM
$10’a kadar olan sayÕlarÕ okur ve yazar. 
*HUoHN
yaúam

durumlarÕndan
|UQHNOHQGLULOLU
1.A.1.2. Nesne sayÕsÕ 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayÕsÕnÕ belirler ve bu


sayÕyÕ rakamla yazar.
1.A.1.3. 100 içinde ileriye ve geriye do÷ru birer, beúer ve onar ritmik sayar.
*HUoHN
yaúam
durumlarÕndan

|UQHNOHQGLULOLU
1.A.1.4. 10 içinde ileriye ve geriye birer ve ikiúer sayar. 
*HUoHN
yaúam

durumlarÕndan
|UQHNOHQGLULOLU
1.A.1.7. 10’a kadar olan bir sayÕya karúÕlÕk gelen çoklu÷u belirler.


%g/h06$<,/$5/$2<1$<$/,0
1.A.1.8. MiktarlarÕ 10’dan az nesnelerden oluúan iki gruptaki nesneleri bire bir eúleyerek

Az, çok ve eúit
nesne gruplarÕnÕ azlÕk, çokluk ve eúit olmalarÕna göre karúÕlaútÕrÕr.
ÖöRENME ÇIKTILARI


(ú
BÖLÜM 3: SÜSLEYELøM
1.B.3.2. Basit ögelerle süslemeler oluúturabilir.

6VOHPH
%g/h0UZUNLUKLARI KARùILAùTIRALIM
1.C.1.1. Nesneleri uzunluklarÕ yönünden karúÕlaútÕrarak iliúkilerini belirtir.

Uzun, kÕsa, eúit 
1.C.1.2. Bir nesnenin uzunluklarÕna göre sÕralanmÕú nesne toplulu÷u içindeki yerini 

EHOLUOHU
%g/h0AöIRLIKLARI KARùILAùTIRALIM
1.C.4.1. Nesneleri a÷ÕrlÕklarÕ yönünden karúÕlaútÕrÕr.

Agir, hafif, eúit 
1.C.4.2. En çok üç nesneyi, a÷ÕrlÕklarÕna göre sÕralar.



1.B.2.7. AynÕ büyüklükte ve formda olan (eú) nesnelere örnekler verir. 

1.B.2.6. YarÕm ve bütün arasÕndaki iliúkiyi belirtir.

%8ygun úekil veya nesneleri iki eú parçaya böler ve yarÕmÕ belirtir.

$d,./$0$/$5

7(0(/.$95$0
/$5
%g/h01: FARKLI ùEKøLLER YARATALIM
1.B.2.2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklÕ yapÕlar

.SSUL]PDVLOLQGLU
oluúturur.
NRQLYHNUH
1.B.2.4. En çok üç Tangram parçasÕ kullanarak yeni modeller oluúturur. 

7DQJUDP
ÖöRENME ÇIKTILARI
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ÜNøTE
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%%DVLWögelerle süslemeler oluúturabilir.



BÖLÜM 3: HAYDø SÜSLEYELøM
1.B.3.1. Genel kuralÕ verilen bir örüntüde eksik bÕrakÕlan ögeyi bulur.


1.B.2.6. YarÕm ve bütün arasÕndaki iliúkiyi belirtir.

%g/h0<$5,0YH%h7h1
1.B.2.5. Uygun úekil veya nesneleri iki eú parçaya böler ve yarÕmÕ belirtir.


BÖLÜM 1: ùEKøL OLUùTURALIM
1.B.2.4. En çok üç Tangram parçasÕ kullanarak yeni modeller oluúturur. 


ÖöRENME ÇIKTILARI

1.A.2.5. ToplamlarÕ 10’u geçmeyen iki sayÕnÕn toplandÕ÷Õ bir iúlemde, toplam ile toplanaQ

ODUGDQbiri verildi÷inde verilmeyen toplananÕ bulur.
1.A.2.11. Toplama iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.

%g/h0d,.$50$<$3$/,0
1.A.3.2. 10’a kadar olan iki sayÕnÕn farkÕnÕ bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle

J|VWHULU 9 sayÕlar)
1.A.3.3. Bir sayÕdan aynÕ sayÕ çÕkarÕldÕ÷Õnda “sÕfÕr” elde edildi÷ini gösterir.

1.A.3.4. 10’a kadar olan sayÕlarla çÕkarma iúleminde verilmeyen çÕkanÕ bulur.

1.A.3.5. 10’a kadar olan sayÕlarla çÕkarma iúleminde verilmeyen eksileni bulur.

1.A.3.8. ÇÕkarma iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.






6VOHPH

gUQW

YarÕm ve bütün

YarÕm 

7DQJUDP
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%g/h0723/$0$<$3$/,0
1.A.2.2. 10 içinde verilen bir sayÕyÕ iki sayÕnÕn toplamÕ biçiminde ifade eder. 
Bu iúlemler gerçek
yaúam durumlarÕQ
da yorumlanÕr.
1.A.2.3. ToplamlarÕ 10’a kadar olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕ bulur, matematik cümlesini ifade

HGHUYHPRGHOOHJ|VWHULU
1.A.2.4. Toplama iúleminde sÕfÕrÕn etkisiz oldu÷unu fark eder. 


1.A.1.11. SÕra bildiren ilk on sayÕyÕ kullanÕr.
1.A.1.12. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar. 
'9HULWRSODU

1.A.1.9. 10’den küçük sayÕlarÕn büyüklük ve küçüklüklerine NDUDUYHULU
1.A.1.10. 10’a kadar sÕra bildiren sayÕlarÕ okur ve yazar.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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EöLENCEYE DEVAM

ÜNøTE


ÜNøTE


BÜYÜK SAYILARI ÖöRENELøM
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BÖLÜM 1: 20'YE KADAR OLAN SAYILARI ÖöRENELøM
$20’ye kadar olan sayÕlarÕ okur ve yazar.


BÖLÜM 2: HAYDø SAYALIM
$içinde ileriye ve geriye do÷ru birer, beúer ve onar ritmik sayar.


%g/h0*583/$<$/,0
1.A.1.5. 20 içinde nesneleri ikiúer ve beúer gruplar.


1.A.1.6. MiktarÕ 10 ile 20 arasÕnda olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayÕrarak


gösterir, bu nesnelere karúÕlÕk gelen sayÕyÕ rakamlarla yazar ve okur.
1.A.1.7. 20’ye kadar olan bir sayÕya karúÕlÕk gelen çoklu÷u belirler.


1.A.1.8. MiktarlarÕ 20’den az nesnelerden oluúan iki gruptaki nesneleri bire bir eúleyerek
Az, çok ve eúit

nesne gruplarÕnÕ azlÕk, çokluk ve eúit olmalarÕna göre karúÕlaútÕrÕr.
BÖLÜM 4: KøM BÜYÜK? KøM KÜÇÜK?
1.A.1.9. 20’den küçük sayÕlarÕn büyüklük ve küçüklüklerine karar verir. 


1.A.1.10. 20’ye kadar sÕra bildiren sayÕlarÕ okur ve yazar.


1.A.1.11. SÕra bildiren ilk yirmi sayÕyÕ kullanÕr.
SÕra bildiren sayÕ
ODU
BÖLÜM 5: SAYILARLA EöLENELøM
1.A.1.12. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar. 


'9HULWRSODU


1.D.1.2. TablolarÕ okur.


%g/h0723/$0$<$3$/,0
1.A.2.2. 10 içinde verilen bir sayÕyÕ iki sayÕnÕn toplamÕ biçiminde ifade eder. 
7RSODPD

1.A.2.3. ToplamlarÕ 20’ye kadar olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕ bulur, matematik cümlesini


LIDGHHGHUYHPRGHOOHJ|VWHULU
1.A.2.4. Toplama iúleminde sÕfÕrÕn etkisiz oldu÷unu fark eder. 


1.A.2.5. ToplamlarÕ 20’yi geçmeyen iki sayÕnÕn toplandÕ÷Õ bir iúlemde, toplam ile WRSODQDQ


lardan biri verildi÷inde verilmeyen toplananÕ bulur.
1.A.2.6. Toplama iúleminde, toplananlarÕn yerleri de÷iútirildi÷inde toplamÕn de÷iúmedi÷ini


J|VWHULU
1.A.2.7. ToplamlarÕ 10 veya 20 olan iki sayÕyÕ akÕcÕ olarak belirler.


ÖöRENME ÇIKTILARI

1.C.3.3. Saat modeli oluúturarak saat baúlarÕnÕ okur.

1.B.3.3. Belirli bir kurala göre oluúturulan bir süslemede kuralÕ bozan ögeleri tespit
HGHELOLU

ÖöRENME ÇIKTILARI
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ÜNøTE


&6WDQGDUWROPD\DQX]XQOXN|OoPHELULPOHULLOHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HU


YH\DNXUDU
%g/h03$5$/$5,0,=
1.C.2.1. ParalarÕmÕzÕ tanÕr. 


BÖLÜM 4: ZAMAN HIZLA GEÇøYOR
1.C.3.2. Takvim üzerinde günü ve ayÕ belirtir.

*QYHD\
1.C.3.4. Saat modeli oluúturarak yarÕm saatleri okur.

YarÕm saat
1.A.1.12. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar. 


BÖLÜM 5: HAYDø EöLENELøM
1.A.2.11. Toplama iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.

7RSODPD
1.A.3.8. ÇÕkarma iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.

ÇÕkarma 
'9HULWRSODU


1.D.1.2. TablolarÕ okur.



BÖLÜM 2: HAYDø VÜCUDUMUZLA ÖLÇELøM
1.C.1.3. AdÕm, karÕú, parmak, kulaç gibi standart olmayan birimlerle uzunluklarÕ

AdÕm, karÕú, parmak,
|OoHU
NXODo
1.C.1.4. Standart olmayan birimler ile nesnelerin uzunluklarÕnÕ tahmin eder. 
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ÇÕkarma 
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BÖLÜM1 : YENø ùEKøLLER OLUùTURALIM
1.B.2.2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklÕ yapÕlar

.SSUL]PDVLOLQGLU
oluúturur.
NRQLYHNUH
ÖöRENME ÇIKTILARI

1.A.2.8. 20’ye kadar olan sayÕlarÕ, iki do÷al sayÕnÕn toplamÕ biçiminde yazar.

1.A.2.9. ToplamlarÕ 20’ye kadar olan iki do÷al sayÕyÕ akÕcÕ olarak toplar.

1.A.2.10. ToplamlarÕ en çok 100 olan 10’un katÕ olan iki sayÕyÕ toplar. 

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

%g/h0d,.$50$<$3$/,0
1.A.3.2. 20’ye kadar olan iki sayÕnÕn farkÕnÕ bulur, matematik cümlesini yazar ve modelleU

OHJ|VWHULU
1.A.3.6. 20’ye kadar olan iki sayÕnÕn farkÕnÕ zihinden bulur.

1.A.3.7. 10’un kati olan iki basamaklÕ iki sayÕyÕ çÕkarÕr. 

1.A.3.8. ÇÕkarma iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
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1. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

7lköŒretim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦnŦn büyük bir bölümünü kapsayan SayŦlar ve 7Ɣlemler öŒrenme alanŦ 1. SŦnŦf matematik dersi düzeyinde de ilk konularda karƔŦmŦza çŦkmaktadŦr.
Öncelikle 0 ve 5 sayŦlarŦ arasŦnda erken sayŦ kavramŦnŦn ve hissinin geliƔtirildiŒi bu dönemde sayŦlar arasŦnda azlŦk ve çokluk kavramlarŦ ile dört iƔlem öncesi eksiŒi-fazlasŦ gibi tartŦƔmalarŦn ve
kŦyaslamalarŦn yapŦldŦŒŦ dönemdir. Bu aƔamada Veri alt öŒrenme alanŦ da çeƔitli sayŦlarŦn kŦyaslanmasŦnda, toplanan verilerin tablolaƔtŦrŦlmasŦnda kullanŦlmaktadŦr. SayŦlar ve iƔlemler alt öŒrenme alanŦ 0-10 arasŦndaki sayŦlar arasŦndaki sayma kavramŦ, sayŦ hissi ve toplama çŦkarma iƔlemleri ile devam etmektedir. Geometri ve Ölçme alt öŒrenme alanŦna yönelik olarak ise bu dönemde okul öncesi eŒitimin devamŦ ve tekrarlanmasŦ olarak geometrik cisimlerin ve Ɣekillerin
tanŦtŦmŦ ve uzamsal iliƔkiler ile baƔlamaktadŦr. Bu aƔamadaki öŒrenciler çeƔitli örüntüler oluƔturarak süslemeler yaparlar; para ve zaman ölçümüne yönelik çalŦƔmalar gerçekleƔtirirler. AyrŦca bu
seviyede öŒrenciler standart olmayan çeƔitli ölçme birimleri kullanarak uzunluk ve aŒŦrlŦk ölçümleri yaparlar.

2. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI

ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
2.A. SayŦlar ve 7Ɣlemler
2.A.1. SayŦlar
2.A.2. Toplama 7Ɣlemi
2.A.3. ÇŦkarma 7Ɣlemi
2.A.4. Çarpma 7Ɣlemi
2.A.5. Bölme 7Ɣlemi
2.B. Geometri
2.B.1. Geometrik AlgŦ/7liƔkiler
2.B.2. Örüntü ve Süslemeler
2.C. Ölçme
2.C.1. UzunluklarŦ Ölçme
2.C.2. ParalarŦmŦz
2.C.3. ZamanŦ Ölçme
2.C.4. AŒŦrlŦk Ölçme
2.C.5. SŦvŦlarŦ 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 oluƔturur.
2.D.1.3. Bir problemle ilgili nesne grafiŒini oluƔturur.
2.D.1.4. Verilen nesne grafiŒini yorumlar.

55
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2.SINIF P)ZED/<d/>Z/

2.A. SAYILAR ve 7bLEMLER
2.A.1. SayŦlar
2.A.1.1. Deste ve düzineyi örneklerle açŦklar.
2.A.1.2. 100’den küçük olan sayŦlarŦ modeller yardŦmŦyla onluk ve birlik gruplara ayŦrŦr.
2.A.1.3. 100’den küçük olan sayŦlarŦn onluk ve birlik gruplarŦna karƔŦlŦk gelen sayŦyŦ yazar ve okur.
2.A.1.4. 100’den küçük sayŦlarŦn basamaklarŦnŦ adlandŦrŦr.
2.A.1.5. 100’den küçük sayŦlarŦn basamaklardaki rakamlarŦn basamak ve sayŦ deŒerlerini belirtir.
2.A.1.6. 100 içinde ikiƔer ve beƔer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doŒru sayar.
2.A.1.7. SayŦ örüntüleri oluƔturur.
2.A.1.8. 100’den küçük sayŦlarda tek ve çift sayŦlarŦ belirtir.
2.A.1.9. 100’den küçük iki sayŦyŦ karƔŦlaƔtŦrarak aralarŦndaki iliƔkiyi belirtir.
2.A.1.10. 100’den küçük en çok dört sayŦyŦ büyükten küçüŒe veya küçükten büyüŒe doŒru sŦralar.
2.A.1.11. SŦra bildiren sayŦlarŦ sözlü ve yazŦlŦ olarak kullanŦr.
2.A.1.12. 7ki basamaklŦ sayŦlarŦn hangi onluŒa daha yakŦn olduŒunu belirler.
2.A.1.13. SayŦlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
2.A.2. Toplama 7Ɣlemi
2.A.2.1. ToplamanŦn elemanlarŦnŦ (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.
2.A.2.2. ToplamlarŦ 20'yi geçmeyen üç sayŦyŦ 10'a tamamlayarak toplar.
2.A.2.3.ToplamŦ 100’e kadar olan en çok üç sayŦnŦn eldesiz toplama iƔlemini yapar.
2.A.2.4. Yan yana verilen bir toplama iƔlemini alt alta koyarak toplar.
2.A.2.5. 7ki sayŦnŦn eldesiz toplandŦŒŦ iƔlemde verilmeyen toplananŦ bulur.
2.A.2.6. Sonucu verilen eldesiz toplama iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
2.A.2.7. Toplamada eldenin anlamŦnŦ modellerle açŦklar.
2.A.2.8. Eldeli toplama iƔlemini yapar.
2.A.2.9. ToplamlarŦ 100’u geçmeyen, 10 ve 10’un katŦ olan sayŦlarŦn toplamŦnŦ zihinden bulur.
2.A.2.10. ToplamlarŦ 50’yi geçmeyen iki sayŦyŦ zihinden toplar.
2.A.2.11. ToplamŦ 100’e kadar olan iki sayŦnŦn toplamŦnŦ tahmin eder.
2.A.2.12. ToplamŦ 100’e kadar olan iki sayŦnŦn toplamŦnŦn sonucunu tahminiyle karƔŦlaƔtŦrŦr.
2.A.2.13. Toplama iƔlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.
2.A.3. ÇŦkarma 7Ɣlemi
2.A.3.1. Eksilen, çŦkan ve farkŦ model üzerinde belirtir.
2.A.3.2. 100’den küçük ve onluk bozmayŦ gerektirmeyen iki sayŦnŦn farkŦnŦ bulur.
2.A.3.3. Yan yana verilen bir çŦkarma iƔlemini alt alta koyarak çŦkarŦr.
2.A.3.4. 7ki sayŦnŦn onluk bozmadan çŦkarŦldŦŒŦ iƔlemde çŦkanŦ bulur.
2.A.3.5. 7ki sayŦnŦn onluk bozmadan çŦkarŦldŦŒŦ iƔlemde eksileni bulur.
2.A.3.6. Sonucu verilen onluk bozmadan yapŦlan çŦkarma iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
2.A.3.7. Onluk bozmanŦn anlamŦnŦ modellerle açŦklar.
2.A.3.8. Onluk bozmayŦ gerektiren iki sayŦnŦn farkŦnŦ bulur.
2.A.3.9. 100’den küçük ve 10’un katŦ olan iki sayŦnŦn farkŦnŦ zihinden bulur.
2.A.3.10. 100’e kadar olan sayŦlarla yapŦlan çŦkarma iƔleminin sonucunu tahmin eder.
2.A.3.11. 100’e kadar olan sayŦlarla yapŦlan çŦkarma iƔleminin sonucunu tahminiyle karƔŦlaƔtŦrŦr.
2.A.3.12. ÇŦkarma iƔlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.
2.A.3.13. Toplama ve çŦkarma iƔlemini birlikte gerektiren problemleri çözer veya kurar.
2.A.4. Çarpma 7Ɣlemi
2.A.4.1. Toplama ve çarpma arasŦndaki iliƔkiyi fark eder.
2.A.4.2. ToplananlarŦ aynŦ olan toplama iƔlemlerini, çarpma iƔlemine dönüƔtürür.
2.A.4.3. 7ki sayŦyŦ çarpmanŦn ne anlama geldiŒini modellerle açŦklar.
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Ϯ͘͘ϰ͘ϰ͘ĂƌƉŦŵůĂƌŦϭϬϬΖƺŐĞĕŵĞǇĞĐĞŬƔĞŬŝůĚĞŝŬŝĚŽŒĂůƐĂǇŦǇŦĕĂƌƉĂƌ͘
2.A.4.ϱ. ÇarpŦmlarŦ 100’e kadar olan çarpma iƔlemlerini, toplama iƔlemine dönüƔtürür.
2.A.4.ϲ. 10’a kadar olan doŒal sayŦlarŦ 10, 2, 5, 3, 4 ve 9 sayŦlarŦyla çarpar.
2.A.4.ϳ. Çarpma iƔleminde “1” ve “0”Ŧn etkisini açŦklar.
2.A.4.ϴ. Çarpma iƔleminde çarpanlarŦn yerleri deŒiƔtirildiŒinde çarpŦmŦn deŒiƔmeyeceŒini gösterir.
2.A.4.ϵ. ÇarpŦmŦ 100’u geçmeyen ve bir çarpanŦ 10 olan çarpma iƔlemlerini zihinden yapar.
2.A.4.ϭϬ. Çarpma iƔlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
2.A.4.1ϭ. Biri çarpma iƔlemi olmak üzere en çok iki iƔlem gerektiren problemleri çözer veya kurar.
2.A.5. Bölme 7Ɣlemi
2.A.5.1. KalansŦz olarak gruplandŦrŦlabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikiƔerli, üçerli, dörderli, beƔerli ve onarlŦ gruplandŦrarak grup sayŦsŦnŦ belirtir.
2.A.5.2. En çok 20 nesneyi kalansŦz olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eƔit olarak paylaƔtŦrarak her gruptaki nesne sayŦsŦnŦ
belirtir.
2.A.5.3. Çarpma ve kalansŦz bölme iƔlemi arasŦndaki iliƔkiyi açŦklar.
2.A.5.4. Bölme iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
Ϯ͘͘ϱ͘ϱ͘ƺƚƺŶ͕ǇĂƌŦŵ͕ĕĞǇƌĞŬŬĂǀƌĂŵůĂƌŦŶŦŬƵůůĂŶĂďŝůŝƌ͘
2.B. GEOMETR7
2.B.1. Geometrik AlgŦ/7liƔkiler
2.B.1.1. Küp ve prizma modellerinin yüz ve köƔelerini belirtir.
2.B.1.2. Silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini belirtir.
2.B.1.3. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köƔe ve kenarlarŦnŦ gösterir.
2.B.1.4. Çemberin özelliklerini fark eder.
2.B.1.5. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluƔturur.
2.B.1.6. Tangram kullanarak yeni modeller oluƔturur.
2.B.1.7. bekillerden yararlanarak bütün, yarŦm ve çeyrek arasŦndaki iliƔkiyi açŦklar.
2.B.1.8. Bir seklin iki eƔ parçaya ayrŦlŦp ayrŦlamayacaŒŦnŦ belirler.
2.B.1.9. Uygun Ɣekilleri iki eƔ parçaya ayŦrŦr.
2.B.2. Örüntü ve Süslemeler
2.B.2.1. Bir örüntüde eksik bŦrakŦlan ögeleri belirleyerek tamamlar.
2.B.2.2. Bir örüntüdeki genel kuralŦ bulur.
2.B.2.3. Bir örüntüdeki iliƔkiyi kullanarak farklŦ malzemelerle aynŦ iliƔkiye sahip yeni örüntüler oluƔturur.
2.C. ÖLÇME
2.C.1. UzunluklarŦ Ölçme
2.C.1.1. Standart olmayan farklŦ uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluŒu ölçer.
2.C.1.2. Standart uzunluk ölçme araçlarŦnŦ belirterek gerekliliŒini açŦklar.
2.C.1.3. Cetvel ile ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarŦnŦ santimetre olarak ölçer.
2.C.1.4. Bir metrelik modeli kullanarak ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarŦnŦ metre olarak ölçer.
2.C.1.5. Verilen modellerin uzunluklarŦnŦ ölçerken uygun standart ölçme birimi ile belirtir.
2.C.1.6. UzunluklarŦ metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder.
2.C.1.7. Verilen bir nesnenin uzunluŒunu, tahmini ile karƔŦlaƔtŦrŦr.
2.C.1.8. Metre ve santimetre birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
2.C.2. ParalarŦmŦz
2.C.2.1. Temel para birimlerini tanŦr.
2.C.2.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.
2.C.3. ZamanŦ Ölçme
2.C.3.1. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yŦl-hafta, yŦl-ay ve yŦl-gün arasŦndaki iliƔkileri açŦklar.
2.C.3.2. Tam, yarŦm ve çeyrek saatleri okur.
2.C.3.3. Zaman ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer veya kurar.
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2.C.4. AŒŦrlŦk Ölçme
2.C.4.1. KilogramŦn kullanŦldŦŒŦ durumlarŦ belirtir.
2.C.4.2. Kilogramla ilgili problemleri çözer veya kurar.
2.C.5. SŦvŦlarŦ Ölçme
2.C.5.1. Standart olmayan sŦvŦ ölçme birimlerini kullanarak sŦvŦlarŦn miktarŦnŦ ölçer.
2.C.5.2. Standart olmayan sŦvŦ 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 oluƔturur.
2.D.1.3. Bir problemle ilgili nesne grafiŒini oluƔturur.
Ϯ͘D.1.4. Verilen ƔĞŬŝů grafiŒini yorumlar.

Ϯ͘ SINIF GENEL KONU AKIbI
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SAYILAR ve 7bLEMLER

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

GEOMETR7 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

VER7

'g5'h1&hd(<
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1 ø 6 $ 1  0$ < , 6 
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2.A.4.5 - 2.A.4.10
2.A.5.3 - 2.A.5.4

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

2.D.1.1 - 2.D.1.3

ÜNøTE

ÖöRENME ÇIKTILARI
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7(0(/.$95$0
/$5
%g/h06$<,/$5/$2<1$<$/,0
2.A.1.6. 100 içinde ikiúer ve beúer, 40 içinde dörder, 30 LoLQGHoHULOHUL\HYH


geriye do÷ru sayar.
2.A.1.7. SayÕ örüntüleri oluúturur.

gUQW
2.A.1.1. Deste ve düzineyi örneklerle açÕklar.

'HVWHYHG]LQH
2.A.1.2. 100’den küçük olan sayÕlarÕ modelleryardÕmÕyla onluk ve birlik gruplD 
2QOXNYHELUOLN
ra ayÕrÕr.
2.A.1.3. 100’den küçük olan sayÕlarÕn onluk ve birlik gruplarÕna karúÕlÕk gelen


sayÕyÕ yazar ve okur.
2.A.1.4. 100’den küçük sayÕlarÕn basamaklarÕnÕ adlandÕrÕr. 


2.A.1.5. 100’den küçük sayÕlarÕn basamaklardaki rakamlarÕn basamak ve sayÕ


de÷erlerini belirtir.
BÖLÜM 2: ÇEVREMøZDEKø EùYALAR
2.B.1.1. Küp ve prizma modellerinin yüz ve köúelerini belirtir. 

Yüz ve köúe
%6LOLQGLUNRQLYHNUHPRGHOOHULQLQ\]OHULQLEHOLUWLU


%g/h0723/$0$<$3$/,0
2.A.2.1. ToplamanÕn elemanlarÕnÕ (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.

7RSODPWRSODQDQ
$ToplamlarÕ 20'yigeçmeyen üç sayÕyÕ 10'a tamamlayarak toplar.

7RSODPD
2.A.2.3. ToplamÕ 100’e kadar olan en çok üç sayÕnÕn eldesiz toplama iúlemini

(OGHVL]WRSODPD
\DSDU
2.A.2.4. øki sayÕnÕn eldesiz toplandÕ÷Õ iúlemde verilmeyen toplananÕ bulur.


%g/h0d,.$50$<$3$/,0
2.A.2.5. Sonucu verilen eldesiz toplama iúleminde verilmeyen rakamlarÕ bulur.

ÇÕkarma 
2.A.3.1. Eksilen, çÕkan ve farkÕ model üzerinde belirtir. 

Eksilen, çÕkan ve fark
$100’den küçük ve onluk bozmayÕ gerektirmeyen iki sayÕnÕn farkÕnÕ


EXOXU
2.A.3.3. Yan yana verilen bir çÕkarma iúlemini alt alta koyarak çÕkarÕr.


2.A.3.4. øki sayÕnÕn onluk bozmadan çÕkarÕldÕ÷Õ iúlemde çÕkanÕ bulur. 

ÇÕkan 
2.A.3.5. øki sayÕnÕn onluk bozmadan çÕkarÕldÕ÷Õ iúlemde eksileni bulur.

(NVLOHQ
2.A.3.6. Sonucu verilen onluk bozmadan yapÕlan çÕkarma iúleminde verilmeyen


rakamlarÕ bulur.
BÖLÜM 5: HAYDø EöLENELøM
2.A.1.13. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar. 


2.A.2.13. Toplama iúlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.

7RSODPD
2.A.3.13. Toplama ve çÕkarma iúlemini birlikte gerektiren problemleri o|]HU

ÇÕkarma 
YH\DNXUDU

2. SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ

YAùAMIN øÇøNDEN
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ÜNøTE 2

$100’den küçük iki sayÕyÕ karúÕlaútÕrarak aralarÕndaki
iliúkiyi belirtir.
2.A.1.10. 100’den küçük en çok dört sayÕyÕ büyükten küçü÷e
veya küçükten büyü÷e do÷ru sÕralar.

2.A.3.7. Onluk bozmanÕn anlamÕnÕ modellerle açÕklar.

2.A.2.9. ToplamlarÕ 100’u geçmeyen, 10 ve 10’un katÕ olan
sayÕlarÕn toplamÕnÕ zihinden bulur.
2.A.2.10. ToplamlarÕ 50’yi geçmeyen iki sayÕyÕ zihinden
WRSODU
2.A.2.11. ToplamÕ 100’e kadar olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕ
WDKPLQHGHU
2.A.2.12. ToplamÕ 100’e kadar olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕn
sonucunu tahminiyle karúÕlaútÕrÕr.
2.A.2.7. Toplamada eldenin anlamÕnÕ modellerle açÕklar.
$(OGHOLtoplama iúlemini yapar.
2.A.3.9. 100’den küçük ve 10’un katÕ olan iki sayÕnÕn farkÕnÕ
]LKLQGHQEXOXU
2.A.3.10. 100’e kadar olan sayÕlarla yapÕlan çÕkarma iúleminin
VRQXFXQXWDKPLQHGHU
2.A.3.11. 100’ekadar olan sayÕlarla yapÕlan çÕkarma iúleminin
sonucunu tahminiyle karúÕlaútÕrÕr.

2.B.1.3. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köúe ve kenarlarÕnÕ
J|VWHULU
%dHPEHULQ|]HOOLNOHULQLIDUNHGHU
2.B.1.5. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluútX
UXU
2.B.1.6. Tangram kullanarak yeni modeller oluúturur. 

$øki basamaklÕ sayÕlarÕn hangi onlu÷a daha yakÕn
oldu÷unu belirler.

$d,./$0$/$5

7(0(/.$95$0/$5
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BÖLÜM 5: HAYDø ÇIKARALIM

2QOXNER]PD

















%g/h0HAYDø TOPLAYALIM






BÖLÜM 3: ùEKøLLERE YOLCULUK

KöúeYHNHQDU







BÖLÜM 1: SAYILARI KARùILAùTIRALIM


2.A.1.8. 100’den küçük sayŦlarda tek ve çift sayŦlarŦ belirtir. 

ÖöRENME ÇIKTILARI
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6$<,/$5/$8<*8/$0$/$5

DuyarlÕ VatandaúlÕk

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

7UDILNYH*YHQOLN
Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk



Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSøPLøNLER

ÜNøTE 3

ÜNøTE 2

ÇARP, KATLA, PAYLAù

2.A.4.. 10’a kadar olan do÷al sayÕlarÕ 10, 2, 5, 3, 4 ve 9 sayÕlarÕyla çarpar.
$ÇarpÕmÕ 100’u geçmeyen ve bir çarpanÕ 10 olan çarpma iúlemlerini
]LKLQGHQ\DSDU
BÖLÜM 2: HAYDø ÖLÇELøM
2.C.1.1. Standart olmayan farklÕ uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir
uzunlu÷u ölçer.
2.C.1.2. Standart uzunluk ölçme araçlarÕnÕ belirterek gereklili÷ini açÕklar.

$Çarpma iúleminde çarpanlarÕn yerleri de÷iútirildi÷inde çarpÕmÕn
de÷iúmeyece÷ini gösterir.

2.A.4.. ÇarpÕmlarÕ 100’e kadar olan çarpma iúlemlerini, toplama iúlemine
dönüú-WUU
2.A.4.. 10’a kadar olan do÷al sayÕlarÕ 10, 2, 5, 3, 4 ve 9 sayÕlarÕyla çarpar.
2.A.4. Çarpma iúleminde “1” ve “0”Õn etkisini açÕklar.

2.A.4.. ÇarpÕmlarÕ 100’JHoPH\HFHNúHNLOGHLNLGR÷DOVD\Õ\ÕoDUSDU

2.A.4.3. øki sayÕyÕ çarpmanÕn ne anlama geldi÷ini modellerle açÕklar.

(WNLVL]YH\XWDQ
eleman tanÕmlarÕ
yapÕlmaz; yalnÕzca
1 ve 0’Õn etkisi
tartÕúÕlÕr. 
2]HOOL÷in tanÕmÕ
yapÕlmaz; yalnÕzca
durum tartÕúÕlÕr. 

BÖLÜM 1: HAYDø ÇARPALIM

$d,./$0$/$5

3d

3d

3d

8]XQOXN|OoPH

dDUSPD
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Ekonomik KatÕlÕm
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ARA DøSøPLø1
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Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSøPLøNLER

7(0(/
BECERøLER

7(0(/
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(<7
.6<
.6<
3d

7(0(/.$9
5$0/$5

7(0(/.$95$0/$5

%g/h03$5$/$5,0,=

$d,./$0$/$5

2.A.4.2. ToplananlarÕ aynÕ olan toplama iúlemlerini, çarpma iúlemine dönüútürür.

2.A.4.1. Toplama ve çarpma arasÕndaki iliúkiyi fark eder.

ÖöRENME ÇIKTILARI

&3DUDODUODLOJLOLSUREOHPOHUo|]HUYH\DNXUDU

2.A.3.8. Onluk bozmayÕ gerektiren ikisayÕnÕn farkÕnÕ bulur.
2.C.2.1. Temel para birimlerini tanÕr.
2.A.1.13. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
2.A.2.13. Toplama iúlemini gerektiren problemleri çözer veya
NXUDU
2.A.3.13. Toplama ve çÕkarma iúlemini birlikte gerektiren
SUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

ÖöRENME ÇIKTILARI
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ÜNøTE


ÜNøTE 3
$d,./$0$/$5

0HWUHYHVDQWLPHWUH

0HWUH

6DQWLPHWUH

7(0(/.$9
5$0/$5

BÖLÜM 1: HAYDø ARAùTIRALIM

$d,./$0$/$5

&=DPDQ|OoPHELULPOHUL\OHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

BÖLÜM 2: HAYDø ÖLÇELøM
2.C.5.1. Standart olmayan sÕvÕ ölçme birimlerini kullanarak sÕvÕlarÕn miktarÕnÕ
|OoHU
2.C.4.1. KilogramÕn kullanÕldÕ÷Õ durumlarÕ belirtir.
&6DDWJQKDIWDJQD\JQPHYVLPay, yÕlhafta, yÕlay ve yÕlJQDUD
sÕndaki iliúkileri açÕklar.
2.C.3.2. Tam, yarÕm ve çeyrek saatleri okur.

'9HULOHQELUSUREOHPOHLOJLOLYHULWRSODU
2.D.1.2. Bir problemle ilgili çetele tablosunu oluúturur.
2.D.1.3. Bir problemle ilgili nesne grafi÷ini oluúturur

ÖöRENME ÇIKTILARI
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6DDWJQKDIWDD\
mevsim, yÕl
Tam, yarÕm ve çeyrek
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BECERøLER
(<7
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SÕvÕ ölçme

dHWHOHWDEORVX
Nesne grafi÷i

7(0(/.$95$0
/$5

2.A.5. %WQ\DUÕPYHoH\UHNNDYUDPODUÕQÕNXOODQDELOLU
BÖLÜM 4: ÖöRENDøKLERøMøZø UYGULAYALIM
&0HWUHYHVDQWLPHWUHELULPOHULLOHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYHNXUDU
0HWUHYHVDQWLPHWUH
2.A.5.4. Bölme iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
%|OPH
2.A.4.. Çarpma iúlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
dDUSPD
2.A.4.1. Biri çarpma iúlemi olmak üzere en çok iki iúlem gerektiren problemleri
o|]HUYH\DNXUDU

BÖLÜM 3: HAYDø PAYLAùALIM, BÖLELøM
2.A.5.1. KalansÕz olarak gruplandÕrÕlabilen en çok 20 nesneyi; birerli, ikiúerli,
ÇÕkarmayla iliúki
üçerli, dörderli, beúerli ve onarlÕ gruplandÕrarak grup sayÕsÕnÕ belirtir.
NXUXOXU
2.A.5.2. En çok 20 nesneyi kalansÕz olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eúit olarak pa\
laútÕrarak her gruptaki nesne sayÕsÕnÕ belirtir.
2.A.5.3. Çarpma ve kalansÕz bölme iúlemi arasÕndaki iliúkiyi açÕklar.
dDUSPD
2.A.5. %|OPHLúOHPLJHUHNWLUHQSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

2.C.1.7. Verilen bir nesnenin uzunlu÷unu, tahmini ile karúÕlaútÕrÕr.

2.C.1.3. Cetvel ile ölçülebilecek nesnelerin uzunluklarÕnÕ santimetre olarak ölçer.
&%LUPHWUHOLNPRGHOLNXOODQDUDNölçülebilecek nesnelerin uzunluklarÕnÕ
PHWUHRODUDN|OoHU
2.C.1.5. Verilen modellerin uzunluklarÕnÕ ölçerken uygun standart ölçme birimi
LOHEHOLUWLU
2.C.1.6. UzunluklarÕ metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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EöLENCE ZAMANI

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSøPLø1
/(5

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSøPLø1
/(5

ÜNøTE


&.LORJUDPODLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU
2.C.5.2. Standart olmayan sÕvÕ ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer veya
NXUDU

ÖöRENME ÇIKTILARI
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2. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

SayŦlar ve 7Ɣlemler öŒrenme alanŦ 2. SŦnŦf matematik dersi düzeyinde dört iƔlemin aŒŦrlŦklŦ olarak
öŒrenilmesine yönelik çalŦƔmalarŦ kapsamaktadŦr. Bu aƔamada öŒrenciler 100’den küçük sayŦlarla
sayma, sŦralama, karƔŦlaƔtŦrma ve onluklara yuvarlama gibi iƔlemleri yaparlar. AyrŦca bu seviyede
öŒrenciler 100’e kadar olan sayŦlarda toplama ve çŦkarma iƔlemleri yaparken tahmin becerisi de
kullanŦrlar. YaptŦklarŦ tahminleri ise çŦkan sonuçlarla kŦyaslarlar. Bu düzeydeki öŒrenciler çarpma
ve bölme iƔlemlerini toplama ve çŦkarma iƔlemleri ile anlamlandŦrŦrlar ve bu iƔlemleri modeller
yardŦmŦyla açŦklarlar. Geometri alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler üç boyutlu cisimlerin isimlerini
ve özelliklerini belirlerken ayrŦca kare, dikdörtgen ve üçgenin köƔe ve kenarlarŦnŦ belirtirler. AyrŦca çemberin özelliklerini belirleyen öŒrenciler bu dönemde bu geometrik Ɣekilleri kullanarak
çeƔitli örüntüler oluƔtururlar. Ölçme alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler standart olmayan birimlerden santimetre ve metre ile ölçümlere geçiƔ yaparlar. Birinci sŦnŦfta zaman kavramŦnŦ öŒrenen
öŒrenciler bu düzeyde saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yŦl-hafta, yŦl-ay ve yŦl-gün arasŦndaki iliƔkileri açŦklar. AŒŦrlŦk ölçümlerinde standart ölçme birimi olan kilogramla iƔlemler yapan
öŒrenciler sŦvŦ ölçümlerinde ise standart olmayan birimleri kullanŦrlar. Veri alt öŒrenme alanŦna
yönelik olarak birinci sŦnŦfta tablolarŦ okuyan öŒrenciler bu düzeyde verilen bir probleme yönelik
olarak veri toplar, çetele tablosu ve nesne grafiŒi oluƔturarak verilen grafikleri yorumlarlar.
3. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI
ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
3.A. SAYILAR ve 7bLEMLER
3.A.1. SayŦlar
3.A.2. SayŦlarla Toplama 7Ɣlemi
3.A.3. SayŦlarla ÇŦkarma 7Ɣlemi
3.A.4. SayŦlarla Çarpma 7Ɣlemi
3.A.5. SayŦlarla Bölme 7Ɣlemi
3.A.6. Kesirler

3.B. GEOMETR7
3.B.1. AçŦ
3.B.2. Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember
3.B.3. Simetri
3.B.4. bekil Örüntüleri ve Süslemeler

3.C. ÖLÇME
3.C.1. UzunluklarŦ Ölçme
3.C.2. Çevre
3.C.3. Alan
3.C.4. ParalarŦmŦz
3.C.5. ZamanŦ Ölçme
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3.C.6. AŒŦrlŦk Ölçme
3.C.7. SŦvŦlarŦ Ölçme

ϯ͘D. Veri
ϯ͘D.1. Problem7lg
le ili Veri Toplama ve Sütun GrafiŒi

ϰ͘SINIF P)ZED/<d/>Z/

3.A. SAYILAR ve 7bLEMLER
3.A.1. SayŦlar
3.A.1.1. Üç basamaklŦ sayŦlarŦ okur ve yazar.
3.A.1.2. 1000 içerisinde seçilen bir sayŦ aralŦŒŦ dikkate alŦnarak birer, onar, beƔer, ikiƔer, üçer ve dörder ileriye ve
geriye doŒru sayar.
3.A.1.3. 1000’den küçük sayŦlarda tek ve çift sayŦlarŦ belirtir.
3.A.1.4. Tek ve çift sayŦlarŦn günlük yaƔamdaki kullanŦm alanlarŦnŦ belirtir.
3.A.1.5. Bir sayŦ örüntüsündeki iliƔkiyi belirler.
3.A.1.6. KuralŦ verilmiƔ bir örüntüde örüntüyü geniƔletir.
3.A.1.7. 1000’den küçük olan sayŦlarŦ modeller yardŦmŦyla yüzlük, onluk ve birlik gruplara ayŦrŦr.
3.A.1.8. 1000’den küçük olan sayŦlarŦn yüzlük, onluk ve birlik gruplarŦna karƔŦlŦk gelen sayŦyŦ yazar ve okur.
3.A.1.9. Üç basamaklŦ sayŦlarŦn basamaklarŦnŦ adlandŦrŦr.
3.A.1.10. Üç basamaklŦ sayŦlarŦn basamaklarŦndaki rakamlarŦn basamak ve sayŦ deŒerlerini belirtir.
3.A.1.11. 1000’den küçük iki sayŦyŦ karƔŦlaƔtŦrŦr.
3.A.1.12. 1000’den küçük en çok beƔ sayŦyŦ, büyükten küçüŒe veya küçükten büyüŒe doŒru sembol (<, >, =) kullanarak sŦralar.
3.A.1.13. 100 içinde altŦƔar, yediƔer, sekizer ve dokuzar ileriye ve geriye doŒru sayar.
3.A.1.14. En çok üç basamaklŦ sayŦlarŦ en yakŦn onluŒa yuvarlar.
3.A.1.15. SŦra bildiren sayŦlarŦ sözlü ve yazŦlŦ olarak kullanŦr.
3.A.1.16. 20’ye kadar olan Romen rakamlarŦnŦ okur ve yazar.
3.A.1.17. Romen rakamlarŦnŦn günlük yaƔamdaki kullanŦm alanlarŦnŦ belirtir.
3.A.1.18. SayŦlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
3.A.2. SayŦlarla Toplama 7Ɣlemi
3.A.2.1. ToplamanŦn elemanlarŦnŦ (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.
3.A.2.2. ToplamŦ en çok üç basamaklŦ olan en çok üç sayŦ ile eldesiz ve eldeli toplama iƔlemini yapar.
3.A.2.3. Yan yana verilen bir toplama iƔlemini alt alta koyarak toplar.
3.A.2.4. 7ki sayŦnŦn (eldesiz veya eldeli) toplandŦŒŦ iƔlemde verilmeyen toplananŦ bulur.
3.A.2.5. Sonucu verilen (eldesiz veya eldeli) toplama iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
3.A.2.6. ToplamŦ 1000’i geçmeyen, 10 veya 10’un katŦ olan sayŦlarŦn toplamŦnŦ zihinden bulur.
3.A.2.7. ToplamŦ 100’ü geçmeyen iki sayŦyŦ zihinden toplar.
3.A.2.8. ToplamŦ 1000’den az olan iki sayŦnŦn toplamŦnŦ yuvarlayarak tahmin eder.
3.A.2.9. ToplamŦ 1000’den az olan iki sayŦnŦn toplamŦnŦn sonucunu tahminiyle karƔŦlaƔtŦrŦr.
3.A.2.10. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir toplama iƔleminde hata analizi yapar.
3.A.2.11. Toplama iƔlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.3. SayŦlarla ÇŦkarma 7Ɣlemi
3.A.3.1. ÇŦkarmanŦn elemanlarŦnŦ (Eksilen, çŦkan ve farkŦ) model üzerinde gösterir.
3.A.3.2. Onluk bozmanŦn anlamŦnŦ modeller üzerinde açŦklar.
3.A.3.3. 1000’den küçük iki sayŦnŦn farkŦnŦ bulur.
3.A.3.4. Yan yana verilen bir çŦkarma iƔlemini alt alta koyarak çŦkarŦr.
3.A.3.5. 7ki sayŦnŦn çŦkarŦldŦŒŦ iƔlemde çŦkanŦ bulur.
3.A.3.6. 7ki sayŦnŦn çŦkarŦldŦŒŦ iƔlemde eksileni bulur.
3.A.3.7. Toplama ile çŦkarma arasŦndaki iliƔkiden yararlanarak eksileni bulur.
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3.A.3.8. Sonucu verilen onluk bozmayŦ gerektirmeyen bir çŦkarma iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
3.A.3.9. Onluk bozmayŦ gerektirmeyen, 1000’den küçük ve 10’un katŦ olan iki sayŦnŦn farkŦnŦ zihinden bulur.
3.A.3.10. 7ki basamaklŦ sayŦlarla zihinden çŦkarma iƔlemini yapar.
3.A.3.11. 1000’e kadar olan sayŦlarla yapŦlan çŦkarma iƔleminin sonucunu yuvarlayarak tahmin eder.
3.A.3.12. 1000’e kadar olan sayŦlarla yapŦlan çŦkarma iƔleminin sonucunu tahminiyle karƔŦlaƔtŦrŦr.
3.A.3.13. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir çŦkarma iƔleminde hata analizi yapar.
3.A.3.14. ÇŦkarma iƔlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.3.15. Toplama ve çŦkarma iƔlemini birlikte gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.4. SayŦlarla Çarpma 7Ɣlemi
3.A.4.1. 7ki sayŦyŦ çarpmanŦn anlamŦnŦ modellerle ifade eder.
3.A.4.2. Verilen sŦnŦrlar içerisinde çarpŦm tablosunu oluƔturur.
3.A.4.3. 12’ye kadar çarpŦm tablosunu kullanŦr.
3.A.4.4. Çarpma iƔleminde “1” ve “0”Ŧn etkisini kullanŦr.
3.A.4.5. Çarpma iƔleminde eldenin ne anlama geldiŒini açŦklar.
3.A.4.6. 7ki basamaklŦ bir sayŦ ile bir rakamŦn çarpma iƔlemini yapar.
3.A.4.7. ÇarpŦmŦ 1000’i geçmeyen bir çarpanŦ 10 veya 100 olan çarpma iƔlemini zihinden yapar.
3.A.4.8. En çok iki basamaklŦ bir çift sayŦnŦn 5 ile kŦsa yoldan çarpŦmŦnŦ yapar.
3.A.4.9. ÇarpŦmŦ 100’ü geçmeyen bir çarpma iƔleminde verilmeyen çarpanŦ bulur.
3.A.4.10. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir çarpma iƔleminde hata analizi yapar.
3.A.4.11. Biri çarpma iƔlemi olmak üzere en çok iki iƔlem gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.5. SayŦlarla Bölme 7Ɣlemi
3.A.5.1. Bölmenin anlamŦnŦ modeller ile ifade eder (tekrarlŦ çŦkarma, paylaƔtŦrma, bölümleme).
3.A.5.2. Çarpma ve bölme iƔlemi arasŦndaki iliƔkiyi açŦklar.
3.A.5.3. KalansŦz olarak gruplandŦrŦlabilen en çok 100 nesneyi; birerli, ikiƔerli, üçerli, dörderli, beƔerli ve onarlŦ gruplandŦrarak grup sayŦsŦnŦ belirtir.
3.A.5.4. En çok 100 nesneyi kalansŦz olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eƔit olarak paylaƔtŦrarak her gruptaki nesne sayŦsŦnŦ
belirtir.
3.A.5.5. 7ki basamaklŦ sayŦlarŦ bir basamaklŦ sayŦlara (kalansŦz) böler.
3.A.5.6. 10’nun katŦ olan iki basamaklŦ bir sayŦyŦ 10 ile kŦsa yoldan böler.
3.A.5.7. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir bölme iƔleminde hata analizi yapar.
3.A.5.8. Bölme iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.5.9. Çarpma ve bölme iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.5.10. Biri bölme olacak Ɣekilde iki iƔlem gerektiren problemleri çözer veya kurar.
3.A.6. Kesirler
3.A.6.1. PaydasŦ rakam olan herhangi bir basit kesri modeller üzerinde gösterir.
3.A.6.2. PaydasŦ rakam olan model üzerinde gösterilen herhangi bir basit kesri sayŦlarla ifade eder.
3.A.6.3. Modeller üzerinde gösterilen bir basit kesri okur ve yazar.
3.A.6.4. SayŦsal olarak verilen bir basit kesri okur.
3.A.6.5. OkunuƔu verilen bir basit kesri ifade eder.
3.A.6.6. EƔ parçalara ayrŦlmŦƔ bir bütünün her bir parçasŦnŦn bir birim kesir olduŒunu belirtir.
3.A.6.7. Bir basit kesrin kaç birim kesirden oluƔtuŒunu ifade eder.
3.A.6.8. PaydalarŦ rakam ve birbirinin katŦ olan iki basit kesri modeller yardŦmŦyla karƔŦlaƔtŦrŦr.
3.A.6.9. Bir çokluŒun birim kesir kadarŦnŦ modeller yardŦmŦyla bulur.
3.B. GEOMETR7
3.B.1. AçŦ
3.B.1.1. AçŦya, çevresindeki modellerden örnekler verir.
3.B.1.2. AçŦyŦ modelleri ile çizer.
3.B.1.3. Dik açŦya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.
3.B.1.4. AçŦlarŦ dar açŦ, dik açŦ, geniƔ açŦ ve doŒru açŦ olarak sŦnŦflandŦrŦr.

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

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 açŦlarŦnŦ gösterir.
3.B.2.4. Tangram kullanarak yeni modeller oluƔturur.
3.B.2.5. Basit düzeyde Origami çalŦƔmalarŦ yapar.
3.B.3. Simetri
3.B.3.1. Düzlemsel Ɣekillerde, doŒruya göre simetriyi belirler.
3.B.3.2. Simetrik Ɣekiller oluƔturur.
3.B.4. bekil Örüntüleri ve Süslemeler
3.B.4.1. Bir örüntüde eksik bŦrakŦlan ögeleri belirleyerek tamamlar.
3.B.4.2. TamamlanmŦƔ bir sekil örüntüsündeki genel kuralŦ bulur.
3.B.4.3. Bir örüntüdeki iliƔkiyi kullanarak farklŦ malzemelerle aynŦ iliƔkiye sahip yeni örüntüler oluƔturur.
3.B.4.4. TamamlanmŦƔ bir süslemedeki kuralŦ bulur.
3.B.4.5. TamamlanmŦƔ bir süslemede kuralŦ bozan parçayŦ bulur.
3.B.4.6. Verilen bir grup geometrik Ɣekillerle kendi kuralŦnŦ kullanarak süsleme yapar.
3.C. ÖLÇME
3.C.1. UzunluklarŦ Ölçme
3.C.1.1. Metre ve santimetre arasŦndaki iliƔkiyi açŦklar.
3.C.1.2. Metre ve santimetre arasŦnda ondalŦk gösterim yazŦmŦnŦ gerektirmeyen dönüƔümler yapar.
3.C.1.3. UzunluklarŦ metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder.
3.C.1.4. Verilen bir nesnenin uzunluŒunu, tahmini ile karƔŦlaƔtŦrŦr.
3.C.1.5. Cetvel kullanarak belirli bir uzunluŒu ölçer.
3.C.1.6. Ölçüsü verilen bir uzunluŒu cetvelle çizer.
3.C.1.7. Metre ve santimetre birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer veya kurar.
3.C.2. Çevre
3.C.2.1. Çevrenin anlamŦnŦ ifade eder.
3.C.2.2. Düzlemsel Ɣekillerin çevre uzunluŒunu hesaplar.
3.C.2.3. Düzlemsel Ɣekillerin çevre uzunluklarŦ ile ilgili problemleri çözer veya kurar.
3.C.3.Alan
3.C.3.1. Düzlemsel Ɣekillerin alanlarŦnŦ kareli formdan yararlanarak birim kareler biçiminde ifade eder.
3.C.3.2. Birim karelere ayrŦlmŦƔ kare veya dikdörtgenin kaç birim kareden oluƔtuŒunu çarpmadan yararlanarak ifade
eder.
3.C.4. ParalarŦmŦz
3.C.4.1. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.
3.C.5. ZamanŦ Ölçme
3.C.5.1. Saati okur.
3.C.5.2. Belirli bir zamanŦ, farklŦ zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.
3.C.5.3. Zaman ölçme birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer veya kurar.
3.C.6. AŒŦrlŦk Ölçme
3.C.6.1. Kilogram ve gramŦn kullanŦldŦŒŦ durumlarŦ belirtir.
3.C.6.2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer veya kurar.
3.C.7. SŦvŦlarŦ Ölçme
3.C.7.1. Standart olmayan sŦvŦ ölçme birimlerini kullanarak tahminler yapar.
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3.C.7.2. Standart olmayan sŦvŦ ölçme birimlerini kullanarak tahminini, ölçümüyle karƔŦlaƔtŦrŦr.
3.C.7.3. Günlük yaƔamda standart sŦvŦ ölçü birimlerinin nerelerde kullanŦldŦŒŦnŦ ifade eder.
3.C.7.4. Standart olmayan sŦvŦ ölçme birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer veya kurar.
3.D. Veri
3.D.1. Problemle 7lgili Veri Toplama ve Sütun GrafiŒi
3.D.1.1. Verilen bir problemle ilgili veri toplar.
3.D.1.2. Bir problemle ilgili sütun grafiŒini oluƔturur.
3.D.1.3. Bir problemle ilgili sütun grafiklerini yorumlar.
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$d,./$0$/$5

BÖLÜM 5: SAYI ÖRÜNTÜLERø


gUQW

3.A.1.16. 20’ye kadar olan Romen rakamlarÕnÕ okur ve yazar.
3.A.1.17. Romen rakamlarÕnÕn günlük yaúamdaki kullanÕm alanlarÕnÕ belirtir. 






Romen rakamlarÕ



BÖLÜM 6: SAYILARI KARùILAùTIRALIM
3.A.1.11. 1000’den küçük iki sayÕyÕ karúÕlaútÕrÕr.


3.A.1.12. 1000’den küçük en çok beú sayÕyÕ, büyükten küçü÷e veya küçükten b

! 
yü÷e do÷ru sembol (<, >, =) kullanarak sÕralar.
BÖLÜM 7: RøTMøK SAYALIM
$içinde altÕúar, yediúer, sekizer ve dokuzar ileriye ve geriye do÷ru


VD\DU
BÖLÜM 8: EN YAKIN ONLUöA YUVARLAMA
3.A.1.14. En çok üç basamaklÕ sayÕlarÕ en yakÕn onlu÷a yuvarlar.

<XYDUODPD
BÖLÜM 9: SIRA BøLDøREN SAYILAR ve520(15$.$0/$5,
3.A.1.15. SÕra bildiren sayÕlarÕ sözlü ve yazÕlÕ olarak kullanÕr.



3.A.1.10. KuralÕ verilmiú bir örüntüde örüntüyü geniúletir.

3.A.1.9. Bir sayÕ örüntüsündeki iliúkiyi belirler. 

DuyarlÕ VatandaúlÕk


DuyarlÕ VatandaúlÕk

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

.6<
.6<
7.
.6<
.6<
.6<
(<7

.6<

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

DuyarlÕ VatandaúlÕk

.6<
(<7
.6<

.6<
.6<
(<7

.6<

.6<

.6<

.6<

DuyarlÕ VatandaúlÕk

DuyarlÕ VatandaúlÕk

.6<
.6<

ARA DøSøPLø1
/(5

7(0(/
BECERøLER

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

7(0(/.$9
5$0/$5
%g/h0hd%$6$0$./,6$<,/$5,2.8<$/,09(<$=$/,0
3.A.1.1. Üç basamaklÕ sayÕlarÕ okur ve yazar.


3.A.1.2. 1000 içerisinde seçilen bir sayÕ aralÕ÷Õ dikkate alÕnarak birer, onar, beúer,


ikiúer, üçer ve dörder ileriye ve geriye do÷ru sayar.
%g/h06$<,/$5'$*583/$0$<$3$/,0
$1000’den küçük olan sayÕlarÕ modeller yardÕmÕyla yüzlük, onluk ve birlik


gruplara ayÕrÕr.
3.A.1.4. 1000’den küçük olan sayÕlarÕn yüzlük, onluk ve birlik gruplarÕna karúÕlÕk


gelen sayÕyÕ yazar ve okur.
%g/h0%$6$0$.øSøMLERø ve BASAMAK VE SAYI DEöERLERø
3.A.1.5. Üç basamaklÕ sayÕlarÕn basamaklarÕnÕ adlandÕrÕr.

%DVDPDN
3.A.1.6. Üç basamaklÕ sayÕlarÕn basamaklarÕndaki rakamlarÕn basamak ve sayÕ

Basamak ve sayÕ
de÷erlerini belirtir.
de÷erleri
BÖLÜM 4: TEK ve ÇøFT SAYILAR
3.A.1.7. 1000’den küçük sayÕlarda tek ve çift sayÕlarÕ belirtir.

Tek ve çift sayÕlar
3.A.1.8. Tek ve çift sayÕlarÕn günlük yaúamdaki kullanÕm alanlarÕnÕ belirtir. 



3. SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ

SAYILAR, øùLEMLER ve GEOMETRø 1

69

70

ÜNøTE

$d,./$0$/$5























3.A.3.3. 1000’den küçük iki sayÕnÕn farkÕnÕ bulur.
3.A.3.4. Yan yana verilen bir çÕkarma iúlemini alt alta koyarak çÕkarÕr.
3.A.3.5. øki sayÕnÕn çÕkarÕldÕ÷Õ iúlemde çÕkanÕ bulur. 
3.A.3.6. øki sayÕnÕn çÕkarÕldÕ÷Õ iúlemde eksileni bulur.
3.A.3.7. Toplama ile çÕkarma arasÕndaki iliúkiden yararlanarak eksileni bulur. 
3.A.3.8. Sonucu verilen onluk bozmayÕ gerektirmeyen bir çÕkarma iúleminde veriO
meyen rakamlarÕ bulur.
3.A.3.9. Onluk bozmayÕ gerektirmeyen, 1000’den küçük ve 10’un katÕ olan iki
sayÕnÕn farkÕnÕ zihinden bulur.
3.A.3.10. øki basamaklÕ sayÕlarla zihinden çÕkarma iúlemini yapar.
3.A.3.11. 1000’e kadar olan sayÕlarla yapÕlan çÕkarmaiúleminin sonucunu yuvarlD
\DUDNWDKPLQHGHU
3.A.3.12. 1000’e kadar olan sayÕlarla yapÕlan çÕkarma iúleminin sonucunu tahmini\
le karúÕlaútÕrÕr.










3.A.3.2. Onluk bozmanÕn anlamÕnÕ modeller üzerinde açÕklar.

3.A.2.11. Toplama iúlemini gerektiren problemleri çözer veya NXUDU

%g/h0d,.$50$<$3$/,0
3.A.3.1. ÇÕkarmanÕn elemanlarÕnÕ (Eksilen, çÕkan ve farkÕ) model üzerinde gösterir. 

3.A.2.2. ToplamÕ en çok üç basamaklÕ olan en çok beú sayÕ ile eldesiz ve eldeli
toplama iúlemini yapar.
3.A.2.3. Yan yana verilen bir toplama iúlemini alt alta koyarak toplar.
3.A.2.4. øki sayÕnÕn (eldesiz veya eldeli) toplandÕ÷Õ iúlemde verilmeyen toplananÕ
EXOXU
3.A.2.5. Sonucu verilen (eldesiz veya eldeli) toplama iúleminde verilmeyen rakaP
larÕ bulur.
3.A.2.6. ToplamÕ 1000’i geçmeyen, 10 veya 10’un katÕ olan sayÕlarÕn toplamÕnÕ
]LKLQGHQEXOXU
3.A.2.7. ToplamÕ 100’ü geçmeyen iki sayÕyÕ zihinden toplar.
3.A.2.8. ToplamÕ 1000’den az olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕ yuvarlayarak tahmin eder.
3.A.2.9. ToplamÕ 1000’den az olan iki sayÕnÕn toplamÕnÕn sonucunu tahminiyle
karúÕlaútÕrÕr.
3.A.2.10. SonuçlandÕrÕlmÕú bir toplama iúleminde hata analizi yapar. 

3.A.1.18. SayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar.

BÖLÜM 10: SAYI PROBLEMLERø

%g/h0723/$0$<$3$/,0
3.A.2.1. ToplamanÕn elemanlarÕnÕ (toplam, toplanan) model üzerinde gösterir.


ÖöRENME ÇIKTILARI

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

.6<

<XYDUODPD

.6<

.6<

Zihinden çÕkarma



.6<

.6<

.6<
(<7
.6<
(<7
.6<
.6<
.6<
.6<
.6<

Zihinden çÕkarma 









2QOXNER]PD

Eksilen, çÕkan ve fark



.6<
(<7
3d

.6<




.6<
.6<

.6<

=LKLQGHQWRSODPD
<XYDUODPD

=LKLQGHQWRSODPD

.6<

.6<




.6<

(OGHVL]YHHOGHOL
WRSODPD


DuyarlÕ VatandaúlÕk

DuyarlÕ VatandaúlÕk

.6<
(<7

7RSODPWRSODQDQ
.6<



ARA DøSøPLø1
/(5

3d

7(0(/
BECERøLER



7(0(/.$9
5$0/$5

ÜNøTE


ÜNøTE


SAYILARLA ÇARPMA 1, GEOMETRø 2 ve
g/d0(



$d,./$0$/$5


7(0(/.$9
5$0/$5



3.B.4.5. TamamlanmÕú bir süslemede kuralÕ bozan parçayÕ bulur.

$d,./$0$/$5

.6<
3d






6VOHPH



.6<
.6<
(<7
.6<
(<7
.6<
(<7
.6<
(<7

3d



7UDILNYH*YHQ
OLN
(NRQRPLNKatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

7(0(/
ARA DøSøPLø1
BECERøLER
/(5
.6<

(<7
3d

7(0(/.$9
7(0(/
5$0/$5
BECERøLER
%g/h0ÇARPMA øùLEMøNøN ELEMANLARI VE ÇARPIM TABLOSU UYGULAMALARI
3.A.4.1. øki sayÕyÕ çarpmanÕn anlamÕnÕ modellerle ifade eder.

.6<
dDUSPD
(<7
3.A.4.2. Verilen sÕnÕrlar içerisinde çarpÕm tablosunu oluúturur.

ÇarpÕm tablosu 
.6<
3.A.4.3. 12’ye kadar çarpÕm tablosunu kullanÕr.


.6<
3.A.4.4. Çarpma iúleminde “1” ve “0”Õn etkisini kullanÕr.


.6<
3.A.4.5. Çarpma iúleminde eldenin ne anlama geldi÷ini açÕklar.

(OGH
.6<
3.A.4.6. øki basamaklÕ bir sayÕ ile bir rakamÕn çarpma iúlemini yapar.


.6<
3.A.4.7. ÇarpÕmÕ 1000’i geçmeyen bir çarpanÕ 10 veya 100 olan çarpma iúlemini

=LKLQGHQoDUSPD
.6<
]LKLQGHQ\DSDU
%g/h0$d,
3.B.1.1. AçÕya, çevresindeki modellerden örnekler verir.

AçÕ
.6<
3.B.1.2. AçÕyÕ modelleri ile çizer.


.6<
3.B.1.3. Dik açÕya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.

Dik açÕ
.6<
3.B.1.4. AçÕlarÕ dar açÕ, dik açÕ, geniú açÕ ve do÷ru açÕ olarak sÕnÕflandÕrÕr.

Dar açÕ, dik açÕ, geniú
.6<
açÕ ve do÷ru açÕ

ÖöRENME ÇIKTILARI

3.B.4.6. Verilen bir grup geometrik úekillerle kendi kuralÕnÕ kullanarak VVOHPH

\DSDU
BÖÜM 14: ALIùVERøù YAPALIM
&3DUDODUODLOJLOLSUREOHPOHUo|]HUYH\DNXUDU






3.B.4.3. Bir örüntüdeki iliúkiyi kullanarak farklÕ malzemelerle aynÕ iliúkiye sahip
\HQLörüntüler oluúturur.
3.B.4.4. TamamlanmÕú bir süslemedeki kuralÕ bulur. 

3.A.3.14. ÇÕkarma iúlemini gerektiren problemleri çözer veya kurar.


3.A.3.15. Toplama ve çÕkarma iúlemini birlikte gerektiren problemleri çözer veya


NXUDU
BÖLÜM 13: ùEKøL ÖRÜNTÜLERø ve SÜSLEMELER
3.B.4.1. Bir örüntüde eksik bÕrakÕlan |JHOHULEHOLUOH\HUHNWDPDPODU

gUQW
3.B.4.2. TamamlanmÕú bir úekil örüntüsündeki genel kuralÕ bulur. 



3.A.3.13. SonuçlandÕrÕlmÕú bir çÕkarma iúleminde hata analizi yapar.

ÖöRENME ÇIKTILARI

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

71

72

ÜNøTE


ÜNøTE

$d,./$0$/$5

$d,./$0$/$5

3.A.5.3. KalansÕz olarak gruplandÕrÕlabilen en çok 100 nesneyi; bireU
li, ikiúerli, üçerli, dörderli, beúerli ve onarlÕ gruplandÕrarak grup sayÕ-



3.A.4.11. Biri çarpma iúlemi olmak üzere en çok iki iúlem gerektiren

SUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU
%g/h0%g/0(8<*8/$0$/$5,
3.A.5.1. Bölmenin anlamÕnÕ modeller ile ifade eder.
TekrarlÕ çÕkarma, paylaútÕrma,
E|OPOHPHFDOLVPDODUL\DSLOLU
3.A.5.2. Çarpma ve bölme iúlemi arasÕndaki iliúkiyi açÕklar.


%g/h0d$530$8<*8/$0$/$5,
3.A.4.8. En çok iki basamaklÕ bir çift sayÕnÕn 5 ile kÕsa yoldan çarpÕ
mÕnÕ yapar. 
3.A.4.9. ÇarpÕmÕ 100’ü geçmeyen bir çarpma iúleminde verilmeyen

çarpanÕ bulur.
3.A.4.10. SonuçlandÕrÕlmÕú bir çarpma iúleminde KDWDDQDOL]L\DSDU


ÖöRENME ÇIKTILARI


%g/h0=$0$1,g/d0(
&6DDWLRNXU

3.C.5.2. Belirli bir zamanÕ, farklÕ zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.

&=DPDQölçme birimlerinin kullanÕldÕ÷Õ problemleri çözer veya kurar.


3.B.3.2. Simetrik úekiller oluúturur.

BÖLÜM 5: SøMETRø








dDUSPD

.6<
(<7
%'


.6<

.6<
(<7
.6<
(<7

3d

.6<





.6<

dDUSPD

7(0(/
BECERøLER

.6<
.6<
3d





7(0(/.$9
5$0/$5

.6<

.6<

.6<
(<7
.6<
(<7

.6<

.6<

.6<

7(0(/
BECERøLER

']OHPdo÷ru, simeW
UL
6LPHWUL

2ULJDPL

BÖLÜM 4: TANGRAM ve ORøGAMø ÇALIùMALARI

7DQJUDP

3.B.3.1. Düzlemsel úekillerde, do÷ruya göre simetriyi belirler.

3.B.2.5. Basit düzeyde Origami çalÕúmalarÕ yapar. 

%7DQJUDPkullanarak yeni modeller oluúturur.

7(0(/.$9
5$0/$5
BÖLÜM 3: ÜÇGEN, KARE, DøKDÖRTGEN ve ÇEMBER
%hoJHQNDUHGLNG|UWJHQYHoHPEHULPRGHOOHULQLNXOODQDUDNoL]HU

hoJHQNDUHGLNG|UW
JHQYHoHPEHU
%&HWYHOYHJ|Q\HNXOODQDUDNNDUHGLNG|UWJHQYHoJHQLoL]HU

&HWYHOYHJ|Q\H
3.B.2.3. Üçgenin, karenin ve dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açÕlarÕnÕ gösterir. 
AçÕ
ÖöRENME ÇIKTILARI

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

6$<,/$5/$d$530$%g/0(*(
OMETRø 3 ve ÖLÇME

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

DuyarlÕ VatandaúlÕk





Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

7UDILNYH*YHQ
OLN
Ekonomik KatÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

ÜNøTE









$d,./$0$/$5










3.C.1.4. Verilen bir nesnenin uzunlu÷unu, tahmini ile karúÕlaútÕrÕr.

3.C.1.5. Cetvel kullanarak belirli bir uzunlu÷u ölçer.
3.C.1.6. Ölçüsü verilen bir uzunlu÷u cetvelle çizer.
3.C.1.7. Metre ve santimetre birimlerinin kullanÕldÕ÷Õ problemleri
o|]HUYH\DNXUDU

3.C.2.1. Çevrenin anlamÕnÕ ifade eder. 

3.C.2.2. Düzlemsel úekillerin çevre uzunlu÷unu hesaplar.
3.C.2.3. Düzlemsel úekillerin çevre uzunluklarÕ ile ilgili SUREOHPOHUL
o|]HUYH\DNXUDU

%g/h0d(95(

3.A.5.8. Bölme iúlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar. 

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

NXUDU
3.A.5.10. Biri bölme olacak úekilde iki iúlem gerektiren problemleri

o|]HUYH\DNXUDU
%g/h08=81/8./$5,g/d0(
3.C.1.1. Metre ve santimetre arasÕndaki iliúkiyi açÕklar.

3.C.1.2. Metre ve santimetre arasÕnda ondalÕk J|VWHULPyazÕmÕnÕ

gerektirmeyen dönüúümler yapar.
3.C.1.3. UzunluklarÕ metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder.


sÕnÕ belirtir.
3.A.5.4. En çok 100 nesneyi kalansÕz olarak 2, 3, 4, 5 ve 10 gruba eúit
RODUDNpaylaútÕrarak her gruptaki nesne sayÕsÕnÕ belirtir.
3.A.5.5. øki basamaklÕ sayÕlarÕ bir basamaklÕ sayÕlara (kalansÕz) böler.
3.A.5.6. 10’nun katÕ olan iki basamaklÕ bir sayÕyÕ 10 ile kÕsa yoldan
E|OHU
$SonuçlandÕrÕlmÕú bir bölme iúleminde hata analizi yapar.

ÖöRENME ÇIKTILARI

.6<







dHYUH





3d

7.
.6<
.6<

3d

.6<





.6<

0HWUHYHVDQWLPHWUH

&HWYHO


3d



.6<
(<7
.6<
(<7
.6<
.6<

3d





.6<
(<7
%'
3d

.6<

KalansÕz bölme 



.6<

7(0(/
BECERøLER



7(0(/.$9
5$0/$5

7UDILNYH*YHQ
OLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VatandaúlÕk

7UDILNYH*YHQ
OLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ 9DWDQGDúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

73

74

ÜNøTE

$d,./$0$/$5

7(0(/.$9
5$0/$5

%g/h06,9,/$5,ÖLÇELøM
3.C.7.1. Standart olmayan sÕvÕ ölçme birimlerini kullanarak tahmiQ 
OHU\DSDU
3.C.7.2. Standart olmayan sÕvÕ ölçme birimlerini kullanarak tahmL

nini, ölçümüyle karúÕlaútÕrÕr. 
&*QONyaúamda standart sÕvÕ ölçü birimlerinin nerelerde

kullanÕldÕ÷ÕnÕ ifade eder.
3.C.7.4. Standart olmayan sÕvÕ ölçme birimlerinin kullanÕldÕ÷Õ proE 
OHPOHULo|]HUYH\DNXUDU
BÖLÜM 5: VERø TOPLAYALIM
'9HULOHQELUSUREOHPOHLOJLOLYHULWRSODU

3.D.1.2. Bir problemle ilgili sütun grafi÷ini oluúturur.

'%LUSUREOHPOHLOJLOLVWXQJUDILNOHULQL\RUXPODU


.6<
.6<
(<7
.6<
3d
%'
%'
%'




9HUL
Sütun grafi÷i
Sütun grafi÷i

3d

.6<

.6<
(<7

.6<

.6<

.6<

.6<

.6<

.6<
.6<
.6<

.6<

.6<

7(0(/
BECERøLER

SÕvÕ ölçme

BÖLÜM 1: BASøT KESøRLER ve BøRøM KESøR
3.A.6.1. PaydasÕ rakam olan herhangi bir basit kesri modeller üzH

3D\GDEDVLWNHVLU
ULQGHJ|VWHULU
3.A.6.2. PaydasÕ rakam olan model üzerinde gösterilen herhangi bir

3D\GDEDVLWNHVLU
basit kesri sayÕlarla ifade eder.
$0RGHOOHU]HULQGHJ|VWHULOHQELUEDVLWNHVULRNXUYH\D]DU

%DVLWNHVLU
3.A.6.4. SayÕsal olarak verilen bir basit kesri okur.


3.A.6.5. Okunuúu verilen bir basit kesri ifade eder.


3.A.6.6. Eú parçalara ayrÕlmÕú bir bütünün her bir parçasÕnÕn bir

%LULPNHVLU
birim kesir oldu÷unu belirtir.
3.A.6.7. Bir basit kesrin kaç birim kesirden oluútu÷unu ifade eder.

%DVLWNHVLUELULP
NHVLU
3.A.6.8. PaydalarÕ rakam ve birbirinin katÕ olan iki basit NHVULPR


deller yardÕmÕyla karúÕlaútÕrÕr.
3.A.6.9. Bir çoklu÷un birim kesir kadarÕnÕ modeller yardÕmÕyla


EXOXU
%g/h0$/$1
3.C.3.1. Düzlemsel úekillerin alanlarÕnÕ kareli formdan yararlanarak $ODQtanÕmÕ verilmez
$ODQ
ELULPNDUHOHUELoLPLQGHLIDGHHGHU
3.C.3.2. Birim karelere ayrÕlmÕú kare veya dikdörtgenin kaç birim
$ODQ IRUPXOX YHULOPH] oDUSPD
$ODQ
kareden oluútu÷unu çarpmadan yararlanarak ifade eder. 
yardÕmÕyla sezdirilir.
BÖLÜM 3: HAYDø TARTALIM
3.C.6.1. Kilogram ve gramÕn kullanÕldÕ÷Õ durumlarÕ belirtir.
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3. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

Üçüncü sŦnŦf düzeyindeki öŒrenciler SayŦlar ve 7Ɣlemler alt öŒrenme alanŦnda üç basamaklŦ sayŦlarŦ okurlar ve bu sayŦlarla çeƔitli iƔlemler yaparlar. Bu düzeydeki öŒrenciler sayŦlarŦn basamak ve
sayŦ deŒerlerini belirlerler. Verilen bir sayŦ örüntüsündeki iliƔkiyi belirlerler, 1000’den küçük sayŦlarda semboller kullanŦlarak bu sayŦlar arasŦndaki büyüklük ve küçüklük iliƔkilerini belirtirler. Bu
düzeydeki öŒrenciler toplamŦ en çok üç basamaklŦ olan sayŦlarŦ eldeli veya eldesiz toplarlar. AyrŦca toplamŦ 100’u geçmeyen sayŦlarŦ zihinden toplayabilirler. Bu seviyede öŒrenciler 1000’den iki
sayŦnŦn farkŦnŦ bulurlar. Yine çŦkarma iƔleminde onluk bozmanŦn anlamŦnŦ modeller yolu ile ifade
ederler. 7lk iki yŦl yan yana yaptŦklarŦ çŦkarma iƔlemini alt alta koyarak yaparlar. 3. sŦnŦf düzeyinde
öŒrenciler çarpma iƔlemi yaparken 12’ye kadar çarpŦm tablosunu kullanŦrlar. Bu seviyedeki öŒrenciler iki basamaklŦ bir sayŦ ile bir rakamŦ eldeli olarak çarparlar. Yine bu düzeydeki öŒrenciler
iki basamaklŦ sayŦlarŦ tek basamaklŦ bir sayŦya kalansŦz olarak bölebilirler. Bu öŒrenciler kesir kavramŦnŦ modellerle açŦklarlar. AyrŦca paydalarŦ rakam ve birbirinin katŦ olan iki basit kesri modeller
yardŦmŦyla karƔŦlaƔtŦrŦrlar. Geometri alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler açŦ kavramŦnŦ modeller ve
günlük yaƔamdan örneklerle açŦklarken üçgen, kare ve dikdörtgenin açŦlarŦnŦ gösterirler. Yine bu
düzeyde doŒruya göre düzlemsel Ɣekillerin simetrisini bulan öŒrenciler verilen süslemelerdeki
kuralŦ bulurlar. Ölçme alt öŒrenme alanŦna yönelik öŒrenciler düzlemsel Ɣekillerde özellikle kareli
kâŒŦtlar yardŦmŦyla çevre ve alan hesaplamalarŦnŦ yaparlar. Veri alt öŒrenme alanŦnda ise öŒrenciler topladŦklarŦ veri ile ilgili sütun grafikleri çizerler, verilen sütun grafiklerini yorumlarlar.

4. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI

ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
4.A. SAYILARLA ve 7bLEMLER
4 .A .1 .
4 .A .2 .
4 .A .3 .
4 .A .4 .
4 .A .5 .
4 .A .6 .
4 .A .7 .

D o Œa l Say Ŧ la r
D o Œa l Say Ŧ la rla To p la ma 7 Ɣl e mi
D o Œa l Say Ŧ la rla ÇŦ kar ma 7 Ɣl e mi
D o Œa l Say Ŧ la rla Ça rp ma 7 Ɣ l em i
D o Œa l Say Ŧ la rla Bö lm e 7 Ɣl e mi
K e sirl er
Ond al Ŧk Gö st er im

4.B. GEOMETR7
4. B. 1.
4. B. 2.
4. B. 3.
4. B. 4.
4. B. 5.

Aç Ŧ
Üç g en, Ka re v e D i kdört g en
Ci s i ml er
Si m et ri
Ö r ü n t ü v e Sü s l e m el er

4.C.ÖLÇME
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4. C. 1. Uzu n luk Öl ç m e
4. C. 2 Çe v r e
4. C. 3. Ala n
4. C. 4. Para la rŦ mŦ z
4. C. 5. Za man Ŧ Ö lç m e
4. C. 6. AŒ Ŧr lŦk Öl ç m e
4. C. 7. SŦ v Ŧla rŦ Öl ç m e

4.D. VER 7

4.SINIF P)ZED/<d/>Z/

4 . A . S A Y I L A R L A v e 7 bL E M L E R
4.A.1. DoŒal SayŦlar
4.A.1.1
Rakamlar, doŒal sayŦlar, sayma sayŦlarŦnŦ tanŦr.
4.A.1.2
En çok altŦ basamaklŦ bir doŒal sayŦyŦ çözümler.
4.A.1.3
En çok altŦ basamaklŦ bir doŒal sayŦyŦ en yakŦn 10'luk veya 100'lüŒe yuvarlar.
4.A.1.4
DoŒal sayŦlarŦ karƔŦlaƔtŦrŦr.
4.A.1.5
DoŒal sayŦlarŦ sŦralar.
4.A.1.6
ArdŦƔŦk tek ve çift doŒal sayŦlarŦn özelliklerini ifade eder.
4.A.1.7
DoŒal sayŦlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
4.A.2. DoŒal SayŦlarla Toplama 7Ɣlemi
4 . A . 2 . 1 . En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ akŦcŦ bir biçimde toplar. (eldeli - eldesiz)
4 . A . 2 . 2 . En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarla toplama iƔleminde verilmeyen toplananŦ bulur.
4 . A . 2 . 3 . En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarla sonucu verilen bir toplama iƔleminde (eldeli - eldesiz) verilmeyen
rakamlarŦ bulur.
4 . A . 2 . 4 . En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarla toplama iƔleminde hata analizi yapar.
4 . A . 2 . 5 . Toplama iƔleminde deŒiƔme özelliŒini kullanŦr.
4 . A . 2 . 6 . Toplama iƔleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur.
4 . A . 2 . 7 . Toplama iƔlemi gerektiren çok adŦmlŦ problem çözer veya kurar.
4 . A . 3 . D o Œ a l S a y Ŧ l a r l a Ç Ŧk a r m a 7 Ɣ l e m i
4.A.3.1. ÇŦkarma iƔleminin temel elemanlarŦnŦ fark eder. (eksilen, çŦkan, fark)
4.A.3.2. En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarla onluk bozmadan yararlanarak çŦkarma iƔlemi yapar.
4.A.3.3. En çok altŦ basamaklŦ sayŦlarla çŦkarma iƔleminde çŦkanŦ bulur.
4.A.3.4. En çok altŦ basamaklŦ sayŦlarla çŦkarma iƔleminde eksileni bulur.
4.A.3.5. En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarla yapŦlan çŦkarma iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
4.A.3.6. En çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarla çŦkarma iƔleminde hata analizi yapar.
4.A.3.7. Bir çŦkarma iƔleminde eksilen ve çŦkana aynŦ deŒeri eklemenin sonucu deŒiƔtirmediŒini ifade eder.
4.A.3.8. Bir çŦkarma iƔleminde eksilen ve çŦkandan aynŦ deŒeri eksiltmenin sonucu deŒiƔtirmediŒini ifade eder.
4.A.3.9. ÇŦkarma iƔleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur.
4.A.3.10. Toplama ve çŦkarma ile ilgili problem çözer veya kurar.
4.A.4. DoŒal SayŦlarl a Çarpma 7Ɣlemi
4.A.4.1. Çarpma iƔleminin temel elemanlarŦnŦ fark eder. (çarpan, çarpŦm)
4.A.4.2. Küçük sayŦlardan oluƔan bir çarpma iƔlemini modellerle ifade eder.
4.A.4.3. En çok üç basamaklŦ iki doŒal sayŦyŦ akŦcŦ bir biçimde çarpar.
4.A.4.4. DoŒal sayŦlarda 10, 100, 1000 ile kŦsa yoldan çarar.
4.A.4.5. Bir çarpma iƔleminde yuvarlamadan yararlanarak sonucu tahmin eder.
4.A.4.6. Çarpanlardan birinin birler basamaŒŦnŦn sŦfŦr olmasŦ avantajŦnŦ çarpma iƔleminde kullanŦr. (AB x C0 formatŦ)
4.A.4.7. 7kinci çarpanŦn onlar basamaŒŦnda sŦfŦr olmasŦ avantajŦnŦ çarpma iƔleminde kullanŦr. (ABC x d0e formatŦ)
4.A.4.8. ÇarpanlarŦn her ikisinin de birler, onlar veya yüzler basamaklarŦnda sŦfŦr olmasŦ avantajŦnŦ çarpma iƔleminde kullanŦr.
4.A.4.9. 5 veya 25 ile kolay çarpma yöntemlerini uygun olduŒu çarpma iƔlemlerini yapar.
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4.A.4.10. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir çarpma iƔleminde eksik rakamlarŦ bulur.
4.A.4.11. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir çarpma iƔleminde hata analizi yapar.
4.A.4.12. Çarpma iƔlemi gerektiren basit kat problemlerini çözer veya kurar.
4.A.4.13. Biri çarpma olan en çok iki iƔlemli problemleri çözer veya kurar.
4.A.5. DoŒal SayŦlarla Bölme 7Ɣlemi
4.A.5.1. Bölme iƔleminin temel elemanlarŦnŦ fark eder. (bölünen, bölüm, bölen, kalan)
4.A.5.2. En çok üç basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ bir basamaklŦ doŒal sayŦlara böler.
4.A.5.3. En çok üç basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ iki basamaklŦ doŒal sayŦlara böler.
4.A.5.4. Bir bölme iƔleminde bölümün basamak sayŦsŦnŦ tahmin eder.
4.A.5.5. Bir bölme iƔleminde bölen ile kalan arasŦnda iliƔki kurar.
4.A.5.6. Çarpma ile bölme arasŦnda iliƔki kurar.
4.A.5.7. DoŒal sayŦlarŦ 10 veya 10’un katlarŦ ile kŦsa yoldan böler.
4.A.5.8. Bir bölme iƔlemini çarpma ve toplama iƔlemlerinden yararlanarak bölüm, bölen ve kalan cinsinden ifade eder.
4.A.5.9. Yuvarlamadan yararlanarak bölme sonucunu tahmin eder.
4.A.5.10. SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir bölme iƔleminde hata analizi yapar.
4.A.5.11. Bölme iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
4.A.5.12. Biri bölme olan en çok iki iƔlemli problemleri çözer veya kurar.
4.A.6. Kesirler
5.A.6.1
Kesirleri farklŦ modeller kullanarak ifade eder.
5.A.6.2
Kesirleri okur.
5.A.6.3
OkunuƔu verilen bir kesri sayŦsal olarak ifade eder.
5.A.6.4
Kesir çeƔitlerini ayŦrt eder.
5.A.6.5
Kesirleri sŦnŦflandŦrŦr.
5.A.6.6
Verilen bir kesre denk olan kesri ifade eder.
5.A.6.7
Verilen bir kesri geniƔletir.
5.A.6.8
Verilen bir kesri sadeleƔtirir.
5.A.6.9
TamsayŦlŦ bir kesri bileƔik kesir biçiminde yazar.
5.A.6.10 BileƔik bir kesri tamsayŦlŦ kesir biçiminde yazar.
5.A.6.11 En çok üç kesri karƔŦlaƔtŦrŦr.
5.A.6.12 En çok üç kesri sŦralar.
5.A.6.13 PaydalarŦ eƔit iki basit kesri toplar.
5.A.6.14 PaydalarŦ eƔit iki basit kesri çŦkarŦr.
5.A.6.15 Birim kesirden yararlanarak modeller yardŦmŦyla bir bütünün istenilen kesir kadarŦnŦ bulur.
5.A.6.16 Kesirlerle ilgili problemler çözer veya kurar.
4 . A . 7 . O n d a l Ŧk G ö s t e r i m
4.A.7.1.
Bir bütün 10 ve 100 eƔ parçaya bölündüŒünde, ortaya çŦkan kesrin birimlerinin ondalŦk gösterim olduŒunu belirtir.
4.A.7.2.
OndalŦk gösterimleri nokta kullanarak yazar.
4.A.7.3.
OndalŦk gösterimlerin tam kŦsmŦnŦ, kesir kŦsmŦnŦ ve basamak adlarŦnŦ belirtir.
4. A.7.4. 7ki ondalŦk gösterimi karƔŦlaƔtŦrarak aralarŦndaki iliƔkiyi büyük, küçük veya eƔit sembolüyle gösterir.
4.B. GEOMETR7
4.B.1. AçŦ
4.B.1.1.
4.B.1.2.
4.B.1.3.
4.B.1.4.
4.B.1.5.
4.B.1.6.

AçŦnŦn kenarlarŦnŦ ve köƔesini belirtir.
AçŦyŦ isimlendirir ve sembolle gösterir.
AçŦlarŦ, standart olmayan birimlerle ölçerek standart açŦ ölçme biriminin gerekliliŒini açŦklar.
AçŦlarŦ standart açŦ ölçme araçlarŦyla ölçerek açŦlarŦ; dar, dik, geniƔ ve doŒru açŦ olarak belirler.
Ölçüsü verilen bir açŦyŦ iletki yardimiyla çizer.
AçŦlarŦn ölçülerini tahmin eder ve tahminini açŦyŦ 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.
4.B.2.3. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarŦnŦ isimlendirir.
4.B.2.4. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açŦ özelliklerini belirler.
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4.B.2.5.
4.B.2.6.
4.B.2.7.
4.B.2.8.
4.B.2.9.
4.B.2.10.

Kare ve dikdörtgenin köƔegenini belirler.
Üçgenleri kenar uzunluklarŦna göre sŦnŦflandŦrŦr.
Üçgenleri açŦ ölçülerine göre sŦnŦflandŦrŦr.
Üçgenin iç açŦlarŦnŦn ölçülerinin toplamŦnŦ belirler.
Ücgenin eksik birakilmis bir açŦsŦnŦ bulur.
AçŦölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.

4.B.3. Cisimler
4.B.3.1. Kareli form veya izometrik kaŒŦt kullanarak dikdörtgenler prizmasŦ çizer.
4.B.3.2. Dikdörtgenler prizmasŦ biçimindeki modellerin açŦnŦmŦnŦ kareli formlardan yararlanarak çizer.
4.B.3.3. EƔ küplerden oluƔan modellerdeki küp sayŦsŦnŦ belirler.
4.B.4. Simetri
4.B.4.1. Düzlemsel Ɣekillerdeki simetri doŒrularŦnŦ belirler ve çizer.
4.B.4.2. Kareli formda çizili bir Ɣeklin verilen bir simetri doŒrusuna göre simetriŒini belirler.
4.B.5. Örüntü ve Süslemeler
4.B.5.1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boƔluk kalmayacak Ɣekilde
döƔeyerek süsleme yapar.
4.C.ÖLÇME
4.C.1. Uzunluk Ölçme
5.C.1.1 Uzunluk ölçme birimlerinden mm, cm, m ve km'nin kullanŦm alanlarŦnŦ belirtir.
5.C.1.2 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasŦndaki iliƔkileri açŦklar.
5.C.1.3 Verilen bir uzunlugu farklŦ uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.
5.C.1.4 Bir uzunluŒu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
5 . C . 1 . 5 Uzunluk ölçme birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer veya kurar.
4 . C . 2 Ç e vr e
4.C.2.1. Düzlemsel Ɣekillerin çevre uzunluklarŦnŦ belirler.
4.C.2.2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarŦ belirler.
4.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarŦ ile kenar uzunluklarŦ arasŦndaki iliƔkiyi belirler.
4.C.2.4. AynŦ çevre uzunluŒuna sahip farklŦ geometrik Ɣekiller oluƔturur.
4.C.2.5. Düzlemsel Ɣekillerin çevre uzunluklarŦnŦ hesaplamayla ilgili problemleri çözer veya kurar.
4.C.3. Alan
5.C.3.1
Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir Ɣeklin alanŦnŦ tahmin eder.
5.C.3.2
Düzlemsel bir Ɣeklin alanŦnŦ birim kareye göre bulur.
5.C.3.3
Kare ve dikdörtgenin alanŦnŦ birim kare kullanarak hesaplar.
4 . C . 4 . P a r a l a r Ŧm Ŧz
4.C.4.1. Paralarla ondalŦk gösterimi iliƔkilendirir.
4.C.4.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.
4 . C . 5 . Z a m a n Ŧ Ö l çm 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 arasŦndaki iliƔkiyi açŦklar.
4.C.5.3. Saat-dakika, dakika-saniye arasŦndaki dönüƔümleri yapar.
4.C.5.3. YŦl-ay-hafta-gün-saat arasŦndaki iliƔkileri açŦklar.
4.C.5.5. ZamanŦ ölçme birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer veya kurar.
4.C.6. AŒŦrlŦk Ölçme
4.C.6.1. Tonun kullanŦldŦŒŦ yerleri belirtir.
4.C.6.2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasŦndaki iliƔkileri belirtir.
4.C.6.3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer veya kurar.
4 . C . 7 . S Ŧ v Ŧ l a r Ŧ Ö l çm e
4.C.7.1. Litre ve mililitre arasŦndaki iliƔkiyi belirtir.
4.C.7.2. OndalŦk gösterimine ihtiyaç olmayacak biçimde litre ve mililitre arasŦnda dönüƔümler yapar.
4.C.7.3. Bir kaptaki sŦvŦnŦn miktarŦnŦ, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
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4.C.7.4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer veya kurar.
4.D. VER7
4.D.1. Sütun grafiŒi oluƔturur.
4.D.2. Sütün grafiŒini yorumlar.

4. SINIF GENEL KONU AKIbI
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SAYILAR ve 7bLEMLER

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

GEOMETR7 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
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4.A.6.1 - 4.A.6.16
4.A.7.1 - 4.A.7.4

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

4.D.1 - 4.D.2
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BÖLÜM 1: DOöAL SAYILARLA YENøDEN TANIùMA
$ Rakamlar, do÷al sayÕlar, sayma sayÕlarÕnÕ

Rakamlar, do÷al sayÕlar,
tanÕr.
sayma sayÕlarÕ
$ En çok altÕ basamaklÕ bir do÷al sayÕyÕ çözüP 

OHU
$ En çok altÕ basamaklÕ bir do÷al sayÕyÕ en


yakÕn 10'luk veya 100'lü÷e yuvarlar.
$ Do÷al sayÕlarÕ karúÕlaútÕrÕr.


$ Do÷al sayÕlarÕ sÕralar.


$ ArdÕúÕk tek ve çift do÷al sayÕlarÕn özelliklerini 

LIDGHHGHU
$ Do÷al sayÕlarla ilgili problemler çözer veya


NXUDU
BÖLÜM 2: DOöAL SAYILARLA TOPLAMA
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarÕ akÕcÕ bir
HOGHOLHOGHVL]
7RSODPD
ELoLPGHWRSODU
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarla toplama

7RSODQDQ
iúleminde verilmeyen toplananÕ bulur. 
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarla sonucu


verilen bir toplama iúleminde (eldeli HOGHVL] YHULO
meyen rakamlarÕ bulur.
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarla toplama


iúleminde hata analizi yapar. 
4.A.2.5. Toplama iúleminde de÷iúme özelli÷ini kullanÕr. 
De÷iúme özelli÷i
4.A.2.6. Toplama iúleminde yuvarlamadan yararlanarak 

WDKPLQOHUGHEXOXQXU
4.A.2.7. Toplama iúlemi gerektiren çok adÕmlÕ problem


o|]HUYH\DNXUDU
BÖLÜM 3: DOöAL SAYILARLA ÇIKARMA
$ÇÕkarma iúleminin temel elemanlarÕnÕ fark

Eksilen, çÕkan, fark
eder. (eksilen, çÕkan, fark)
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarla onluk


bozmadan yararlanarak çÕkarma iúlemi yapar.
$(QoRNaltÕbasamaklÕ sayÕlarla çÕkarma iúlH

ÇÕkan
minde çÕkanÕ bulur.
$(QoRNaltÕbasamaklÕ sayÕlarla çÕkarma iúlH

(NVLOHQ

ÖöRENME ÇIKTILARI

4.SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ
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SAYILARLA øùLEMLER, GEOMETRø 1 ve ÖLÇME 1
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BECERøLER

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

ÜNøTE








4.C.4.1. Paralarla ondalÕk gösterimi iliúkilendirir. 

&3DUDODUODLOJLOLSUREOHPOHUo|]HUYH\DNXUDU


























%8\JXQNDUHVHOGLNG|UWJHQVHOYHoJHQVHO
bölgeleri kullanarak ve boúluk kalmayacak úekilde
döúeyerek süsleme\DSDU

%Düzlemsel úekillerdeki simetri do÷rularÕnÕ
EHOLUOHUYHoL]HU
%Kareli formda çizili bir úeklin verilen bir
simetri do÷rusuna göre simetri÷ini belirler.

%AçÕnÕn kenarlarÕnÕ ve köúesini belirtir.
%AçÕyÕ isimlendirir ve sembolle gösterir. 
%AçÕlarÕ, standart olmayan birimlerle ölçerek
standart açÕ ölçme biriminin gereklili÷ini açÕklar.
%AçÕlarÕ standart açÕ ölçme araçlarÕyla ölçerek
açÕlarÕ; dar, dik, geniú ve do÷ru açÕ olarak belirler. 
%Ölçüsü verilen bir açÕyÕ iletki yardimiyla çizer. 
%AçÕlarÕn ölçülerini tahmin eder ve tahminini
açÕyÕ ölçerek kontrol eder. 

PLQGHHNVLOHQLEXOXU
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarla yapÕlan
çÕkarma iúleminde verilmeyen rakamlarÕ bulur. 
$(QoRNaltÕbasamaklÕ do÷al sayÕlarla çÕkarma
iúleminde hata analizi yapar. 
4.A.3.7. Bir çÕkarma iúleminde eksilen ve çÕkana aynÕ
de÷eri eklemenin sonucu de÷iútirmedi÷ini ifade eder.
4.A.3.8. Bir çÕkarma iúleminde eksilen ve çÕkandan aynÕ
de÷eri eksiltmenin sonucu de÷iútirmedi÷ini ifade eder.
4.A.3.9. ÇÕkarma iúleminde yuvarlamadan yararlanarak
WDKPLQOHUGHEXOXQXU
4.A.3.10. Toplama ve çÕkarma ile ilgili problem çözer
YH\DNXUDU

ÖöRENME ÇIKTILARI

6LPHWUL

Simetri do÷rusu



,OHWNL

OndalÕk gösterim

BÖLÜM 8: DOöAL SAYILARLA ÇARPMA

%g/h03$5$/$5,0,=

.DUHVHOGLNG|UWJHQVHOYH
oJHQVHOE|OJHVVOHPH

3d
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AçÕ














7(0(/.$95$0/$5

%g/h0g5h17hYH6h6/(0(/(5

BÖLÜM 5: SøMETRø

%g/h0$d,

$d,./$0$/$5

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk


(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

7UDILNYH*YHQ
OLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

81

82

ÜNøTE


4.A.5.1. Bölme iúleminin temel elemanlarÕnÕ fark eder.
E|OQHQE|OPE|OHQNDODQ 
4.A.5.2. En çok üç basamaklÕ do÷al sayÕlarÕ bir basD
maklÕ do÷al sayÕlara böler.
4.A.5.3. En çok üç basamaklÕ do÷al sayÕlarÕ iki basD
maklÕ do÷al sayÕlara böler.
4.A.5.4. Bir bölme iúleminde bölümün basamak sayÕsÕnÕ
WDKPLQHGHU
4.A.5.5. Bir bölme iúleminde bölen ile kalan arasÕnda
iliúki kurar.
4.A.5.6. Çarpma ile bölme arasÕnda iliúki kurar.
4.A.5.7. Do÷al sayÕlarÕ 10 veya 10’un katlarÕ ile kÕsa

4.A.4.7. økinci çarpanÕn onlar basama÷Õnda sÕfÕr olmasÕ
avantajÕnÕ çarpma iúleminde kullanÕr. 
4.A.4.8. ÇarpanlarÕn her ikisinin de birler, onlar veya
yüzler basamaklarÕnda sÕfÕr olmasÕ avantajÕnÕ çarpma
iúleminde kullanÕr.
$YH\DLOHNROD\oDUSPD\|QWHPOHULQLX\JXQ
oldu÷u çarpma iúlemlerini yapar.
4.A.4.10. SonuçlandÕrÕlmÕú bir çarpma iúleminde eksik
rakamlarÕ bulur.
4.A.4.11. SonuçlandÕrÕlmÕú bir çarpma iúleminde hata
DQDOL]L\DSDU
4.A.4.12. Çarpma iúlemi gerektiren basit kat problemlH
ULQLo|]HUYH\DNXUDU
4.A.4.13. Biri çarpma olan en çok iki iúlemli problemlH
ULo|]HUYH\DNXUDU

4.A.4.1. Çarpma iúleminin temel elemanlarÕnÕ fark eder.
(çarpan, çarpÕm)
4.A.4.2. Küçük sayÕlardan oluúan bir çarpma iúlemini
PRGHOOHUOHLIDGHHGHU
4.A.4.3. En çok üç basamaklÕ iki do÷al sayÕyÕ akÕcÕ bir
ELoLPGHoDUSDU
4.A.4.4. Do÷al sayÕlarda 10, 100, 1000 ile kÕsa yoldan
oDUDU
4.A.4.5. Bir çarpma iúleminde yuvarlamadan \DUDUODQD
UDNVRQXFXWDKPLQHGHU
4.A.4.6. Çarpanlardan birinin birler basama÷ÕnÕn sÕfÕr
olmasÕ avantajÕnÕ çarpma iúleminde kullanÕr. 

ÖöRENME ÇIKTILARI

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ


























7(0(/.$95$0/$5

<XYDUODPD







Çarpan, çarpÕm


Bölme iúlemi

.DODQ

Bölme iúlemi

Bölme iúlemi

%|OPHiúlemi

BÖLÜM 9: DOöAL SAYILARLA %g/0(
%|OQHQE|OPE|OHQ
NDODQ

Çarpma iúlemi

Çarpma iúlemi

Çarpma iúlemi

Çarpma iúlemi





$%[&formatÕnda AB sayÕsÕnÕ C sayÕsÕ
ile çarparak çÕkan sonucun sa÷Õna bir 0 
HNOHU
$%&[Ge formatÕ
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ÜNøTE


%hoJHQNDUHYHGLNG|UWJHQLLVLPOHQGLULU
%.DUHOLIRUPNXOODQDUDNoJHQNDUHYHGLNG|UW
JHQoL]HU
%Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarÕnÕ isiP
OHQGLULU
%Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açÕ özelliklerini
EHOLUOHU
%.DUHYHdikdörtgenin köúegenini belirler.
%Üçgenleri kenar uzunluklarÕna göre sÕnÕflandÕrÕr.
%Üçgenleri açÕ ölçülerine göre sÕnÕflandÕrÕr. 
%Üçgenin iç açÕlarÕnÕn ölçülerinin toplamÕnÕ
EHOLUOHU
%Üçgenin eksik birakilmis bir açÕsÕnÕ bulur. 
%AçÕölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik
oJHQNDUHYHGLNG|UWJHQLoL]HU

&9HULOHQELUVDDWLKHPGLMLWDOKHPGHDQDORJ
VDDWNXOODQDUDNRNXUYH\D]DU
4.C.5.2. Dakika ile saniye arasÕndaki iliúkiyi açÕklar. 
&6DDWGDNLNDGDNLNDsaniye arasÕndaki dön
úümleri yapar.
&YÕlD\KDIWDJQsaat arasÕndaki iliúkileri
açÕklar. 
&ZamanÕ ölçme birimlerinin kullanÕldÕ÷Õ proE
OHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

$%|OPHiúlemi gerektiren problemleri çözer
YH\DNXUDU
4.A.5.12. Biri bölme olan en çok iki iúlemli problemleri
o|]HUYH\DNXUDU

\ROGDQE|OHU
4.A.5.8. Bir bölme iúlemini çarpma ve toplama iúlemlH
ULQGHQ\DUDUODQDUDNE|OPE|OHQYHNDODQFLQVLQGHQ
LIDGHHGHU
$<XYDUODPDGDQ\DUDUODQDUDNE|OPHVRQXFXQX
WDKPLQHGHU
4.A.5.10. SonuçlandÕrÕlmÕú bir bölme iúleminde hata
DQDOL]L\DSDU

ÖöRENME ÇIKTILARI






































YÕlD\KDIWDJQVDDW

6DDWGDNLNDVDQL\H

'DNLNDVDQL\H

'LMLWDOYHDQDORJVDDW



Bölme iúlemi

Bölme iúlemi

<XYDUODPD

Bölme iúlemi
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Kenar, açÕ





BÖLÜM 11: ÜÇGEN, KARE ve DøKDÖRTGEN
hoJHQNDUHYHGLNG|UWJHQ

%g/h0=$0$1,g/d0(

$d,./$0$/$5

7UDILNYH*YHQ
OLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

83

84

ÜNøTE


&6WDQGDUWROPD\DQ|OoELULPOHULELUG]JQELU
úeklin alanÕnÕ tahmin eder.
4.C.3.5. Düzlemsel bir úeklin alanÕnÕ birim kareye göre
EXOXU
4.C.3.6. Kare ve dikdörtgenin alanÕnÕ birim kare kullD
QDUDNKHVDSODU

4.C.2.1. Düzlemsel úekillerin çevre uzunluklarÕnÕ beliU
OHU
4.C.2.2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarÕ beliU
OHU
4.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarÕ ile
kenar uzunluklarÕ arasÕndaki iliúkiyi belirler. 
4.C.2.4. AynÕ çevre uzunlu÷una sahip farklÕ geometrik
úekiller oluúturur. 
4.C.2.5. Düzlemsel úekillerin çevre uzunluklarÕnÕ hesaS
ODPD\ODLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

&8]XQOXN|OoPHELULPOHULQGHQPPFPPYH
km'nin kullanÕm alanlarÕnÕ belirtir.
&0LOLPHWUHVDQWLPHWUHVDQWLPHWUHPHWUHYH
PHWUHkilometre arasÕndaki iliúkileri açÕklar.
&Verilen bir uzunlugu farklÕ uzunluk ölçme
ELULPOHUL\OHLIDGHHGHU
&Bir uzunlu÷u en uygun uzunluk|OoPHELUL
PL\OHWDKPLQHGHUYHWDKPLQLQL|OoPH\DSDUDNNRQWURO
HGHU
&Uzunluk ölçme birimlerinin kullanÕldÕ÷Õ
SUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

4.B.3.1. Kareli form veya izometrik ka÷Õt kullanarak
dikdörtgenler prizmasÕ çizer.
4.B.3.2. Dikdörtgenler prizmasÕ biçimindeki modellH
rin açÕnÕmÕnÕ kareli formlardan yararlanarak çizer.
4.B.3.3. Eú küplerden oluúan modellerdeki küp sayÕsÕnÕ
EHOLUOHU

ÖöRENME ÇIKTILARI

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ
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BÖLÜM 12: CøSøMLER
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Dikdörtgenler prizmasÕ
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DuyarlÕ 9DWDQ
GDúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
GDúlÕk
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ÜNøTE


ÜNøTE


KESøRLER

ONDALIK KESøRLER, ÖLÇME 2
ve VERø

$d,./$0$/$5

7(0(/.$9
5$0/$5

$d,./$0$/$5

7(0(/.$9
5$0/$5

BÖLÜM 1: ONDALIK KESøRLERLE TANIùMA
$Bir bütün 10 ve 100 eú parçaya bölündü÷ünde, ortaya çÕkan kesrin birimlerinin

OndalÕk J|VWHULP
ondalÕk kesir oldu÷unu belirtir. 
$OndalÕk gösterimleri nokta kullanarak yazar. 

OndalÕk J|VWHULP
$OndalÕk gösterimlerin tam kÕsmÕnÕ, kesir kÕsmÕnÕ ve basamak adlarÕnÕ belirtir. 

OndalÕk J|VWHULP
$øki ondalÕk gösterimi karúÕlaútÕrarak aralarÕndaki iliúkiyi büyük, küçük veya

OndalÕk J|VWHULP
eúit sembolüyle gösterir.
%g/h07$570$
4.C.6.1. Tonun kullanÕldÕ÷Õ yerleri belirtir. 

7RQ
&7RQNLORJUDPNLORJUDPJUDPYHJUDPmiligram arasÕndaki iliúkileri belirtir.

7RQNLORJUDP
JUDPPLOLJUDP
&7RQNLORJUDPJUDPYHPLOLJUDPODLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU


%g/h06,9,/$5,g/d0(
4.C.7.1. Litre ve mililitre arasÕndaki iliúkiyi belirtir. 

/LWUHYHPLOLOLWUH

ÖöRENME ÇIKTILARI

BÖLÜM 1: TEMEL KESøR KAVRAMLARI
4.A.6.17. Kesirleri farklÕ modeller kullanarak ifade eder.

.HVLU
$.HVLUOHULRNXU

.HVLU
4.A.6.19. Okunuúu verilen bir kesri sayÕsal olarak ifade eder.

.HVLU
4.A.6.20. Kesir çeúitlerini ayÕrt eder.

.HVLU
4.A.6.21. Kesirleri sÕnÕflandÕrÕr.

.HVLU
BÖLÜM 2: KESøRLERø FARKLI BøÇøMLERDE øFADE ETME
$9HULOHQELUNHVUHGHQNRODQNHVULLIDGHHGHU

'HQNNHVLU
4.A.6.23. Verilen bir kesri geniúletir.

.HVLU
4.A.6.24. Verilen bir kesri sadeleútirir.

.HVLU
4.A.6.25. TamsayÕlÕ bir kesri bileúik kesir biçiminde yazar.

Bileúik kesir
4.A.6.26. Bileúik bir kesri tamsayÕlÕ NHVLUELoLPLQGH\D]DU

TamsayÕlÕ kesir
BÖLÜM 3: KESøRLER KARùILAùTIRMA
4.A.6.27. En çok üç kesri karúÕlaútÕrÕr.

.HVLU
4.A.6.28. En çok üç kesri sÕralar.

.HVLU
BÖLÜM 4: KESøRLERLE øùLEMLER
4.A.6.29. PaydalarÕ eúit iki basit kesri toplar.

.HVLUWRSODPD
4.A.6.30. PaydalarÕ eúit iki basit kesri çÕkarÕr.

Kesir, çÕkarma 
4.A.6.31. Birim kesirden yararlanarak modeller yardÕmÕyla bir bütünün istenilen kesir

.HVLU
kadarÕnÕEXOXU
$.HVLUOHUOHLOJLOLSUREOHPOHUo|]HUYH\DNXUDU



ÖöRENME ÇIKTILARI
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Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

85

86

ÜNøTE


4.D.2. Sütün grafi÷ini \RUXPODU

4.D.1. Sütun grafi÷i oluúturur.



BÖLÜM 4: SÜTUN GRAFøKLERø


Sütun grafi÷i

Sütun grafi÷i



&/LWUHYHPLOLOLWUHLOHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

/LWUHYHPLOLOLWUH

7(0(/.$9
5$0/$5

/LWUHYHPLOLOLWUH





$d,./$0$/$5

4.C.7.2. OndalÕk gösterime LKWL\DoROPD\DFDNELoLPGHOitre ve mililitre arasÕnda dön
úümler yapar.
&Bir kaptaki sÕvÕnÕn miktarÕnÕ, litre ve mililitre birimleriyle tahmin eder ve ölo
PH\DSDUDNWDKPLQLQLNRQWUROHGHU

ÖöRENME ÇIKTILARI
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4. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

Dördüncü sŦnŦf düzeyindeki öŒrenciler SayŦlar ve 7Ɣlemler alt öŒrenme alanŦnda en çok altŦ basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ çözümlerler ve yuvarlamalar yaparlar. Bu seviyedeki öŒrenciler en çok dört
basamaklŦ doŒal sayŦlarda eldeli veya eldesiz toplama iƔlemini akŦcŦ olarak yaparlar. ÇŦkarma
iƔleminde ise öŒrenciler en çok dört basamaklŦ doŒal sayŦlarla onluk bozmadan yararlanarak iƔlemi yaparlar. Bu düzeyde en çok üç basamaklŦ iki sayŦyŦ akŦcŦ bir bicimde çarpar. Bölme iƔleminde ise bölen ile kalan arasŦndaki iliƔkiyi belirler ve en çok üç basamaklŦ doŒal sayŦyŦ iki basamaklŦ
sayŦlara böler. Kesirlere yönelik olarak bu düzeyde geniƔletme ve sadeleƔtirme iƔlemleri yaparken kesir çeƔitlerini ayŦrt eder ve sŦnŦflandŦrŦr. Bu seviyede öŒrenciler paydalarŦ eƔit basit kesirlerle toplama ve çŦkarma iƔlemi yaparlar. Yine bu düzeydeki öŒrenciler paydalarŦ 10 ve 100 olan
kesirlerden ondalŦk gösterim kavramŦna geçiƔ yaparlar. Verilen iki ondalŦk gösterimi karƔŦlaƔtŦrabilirler. Geometri alt öŒrenme alanŦna yönelik olarak öŒrenciler açŦlarŦn özelliklerini belirlerler,
standart ölçme araçlarŦyla ölçümler yaparlar. Bu düzeydeki öŒrenciler üçgenleri açŦlarŦna ve kenarlarŦna göre sŦnŦflandŦrŦrlar. AyrŦca kareli formlar kullanarak dikdörtgenler prizmasŦnŦn açŦlŦmŦnŦ çizer, verilen es küplerden oluƔturulmuƔ bir modelin de çizimini yaparlar. Ölçme alt öŒrenme
alanŦnda öŒrenciler, standart ölçme birimleriyle uzunluk, aŒŦrlŦk, sŦvŦ ölçümleri yaparken birim
kareler kullanarak alan hesaplamalarŦ yaparlar.

5. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI

ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
5. A. S A YIL AR LA ve 7b LE M LER
5.A.1. SayŦlar
5.A.2. DoŒal SayŦlarla Toplama 7Ɣlemi
5.A.3. DoŒal SayŦlarla ÇŦkarma 7Ɣlemi
5.A.5. DoŒal SayŦlarla Çarpma 7Ɣlemi
5.A.5. DoŒal SayŦlarla Bölme 7Ɣlemi
5.A.6. Kesirler
5.A.7. OndalŦk Gösterim
5.A.8. Yüzde

5.B. GEOMETR7
5.B.1. Nokta, DoŒru, DoŒru ParçasŦ ve IƔŦn
5.B.2. AçŦ
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. ParalarŦmŦz
5.C.5. ZamanŦ Ölçme
5.C.6. Tartma
5.C.7. SŦvŦlarŦ Ölçme

5.D. VER7

5.SINIF P)ZED/<d/>Z/

5 . A . S A Y I L A R ve 7 bL E M L E R
5 . A . 1 . Sa y Ŧ l a r
5.A.1.1
Rakamlar, doŒal sayŦlar, sayma sayŦlarŦnŦ tanŦr.
5.A.1.2
En çok dokuz basamaklŦ bir doŒal sayŦyŦ çözümler
5.A.1.3
En çok dokuz basamaklŦ bir doŒal sayŦyŦ en yakŦn 10'luk, 100'lük veya 1000'liŒe yuvarlar.
5.A.1.5
DoŒal sayŦlarŦ karƔŦlaƔtŦrŦr.
5.A.1.5
DoŒal sayŦlarŦ sŦralar.
5.A.1.6
ArdŦƔŦk tek ve çift doŒal sayŦlarŦn özelliklerini ifade eder.
5.A.1.7
DoŒal sayŦlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
5.A.2. DoŒal SayŦlarla Toplama 7Ɣlemi
5.A.2.1
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ akŦcŦ bir biçimde toplar. (eldeli - eldesiz)
5.A.2.2
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarla toplama iƔleminde verilmeyen toplananŦ bulur.
5.A.2.3
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarla toplama iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
5.A.2.4
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarla toplama iƔleminde hata analizi yapar.
5.A.2.5
Toplama iƔleminde deŒiƔme özelliŒini kullanŦr.
5.A.2.6
Toplama iƔleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur.
5.A.2.7
Toplama iƔlemi gerektiren çok adŦmlŦ problem çözer veya kurar.
5.A.3. DoŒal SayŦlarla ÇŦkarma 7Ɣlemi
5.A.3.1
ÇŦkarma iƔleminin temel elemanlarŦnŦ fark eder. (eksilen, çŦkan, fark)
5.A.3.2
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarla onluk bozmadan yararlanarak çŦkarma iƔlemi yapar.
5.A.3.3
En çok dokuz basamaklŦ sayŦlarla çŦkarma iƔleminde çŦkanŦ bulur.
5.A.3.4
En çok dokuz basamaklŦ sayŦlarla çŦkarma iƔleminde eksileni bulur.
5.A.3.5
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarla çŦkarma iƔleminde verilmeyen rakamlarŦ bulur.
5.A.3.6
En çok dokuz basamaklŦ doŒal sayŦlarla çŦkarma iƔleminde hata analizi yapar.
5.A.3.7
ÇŦkarma iƔleminde yuvarlamadan yararlanarak tahminlerde bulunur.
5.A.3.8
Toplama ve çŦkarma ile ilgili problem çözer veya kurar.
5.A.5. DoŒal SayŦlarla Çarpma 7Ɣlemi
5.A.4.1
Çarpma iƔleminin temel elemanlarŦnŦ fark eder. (çarpan, çarpŦm)
5.A.4.2
Küçük sayŦlardan oluƔan bir çarpma iƔlemini modellerle ifade eder.
5.A.4.3
En çok üç basamaklŦ iki doŒal sayŦyŦ akŦcŦ bir biçimde çarpar.
5.A.4.4
DoŒal sayŦlarda 10, 100, 1000 ile kŦsa yoldan çarar.
5.A.4.5
Bir çarpma iƔleminde yuvarlamadan yararlanarak sonucu tahmin eder.
5.A.4.6
5 veya 25 ile kolay çarpma yöntemlerini uygun olduŒu çarpma iƔlemlerini yapar.
5.A.4.7
Bir çarpma iƔleminde eksik rakamlarŦ bulur.
5.A.4.8
SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir çarpma iƔleminde hata analizi yapar.
5.A.4.9
Çarpma iƔlemi gerektiren basit kat problemlerini çözer veya kurar.
5.A.4.10 Biri çarpma olan en çok iki iƔlemli problemleri çözer veya kurar.
5.A.5. DoŒal SayŦlarla Bölme 7Ɣlemi
5.A.5.1 Bölme iƔleminin temel elemanlarŦnŦ fark eder. (bölüm, bölen, kalan)
5.A.5.2 En çok dört basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ bir basamaklŦ doŒal sayŦlara böler.
5.A.5.3 En çok dört basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ iki basamaklŦ doŒal sayŦlara böler.
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5.A.5.4
5.A.5.5
5.A.5.6
5.A.5.7
5.A.5.8
5.A.5.9
5.A.5.10
5.A.5.11
5.A.5.12
5.A.5.13
5.A.5.14

Bir bölme iƔleminde bölümün basamak sayŦsŦnŦ tahmin eder.
Bir bölme iƔleminde bölen ile kalan arasŦnda iliƔki kurar.
Çarpma ile bölme arasŦnda iliƔki kurar.
DoŒal sayŦlarŦ 10 veya 10’un katlarŦ ile kŦsa yoldan böler.
Bir bölme iƔlemini çarpma ve toplama iƔlemlerinden yararlanarak bölüm, bölen ve kalan çinsinden ifade eder.
Yuvarlamadan yararlanarak bölme sonucunu tahmin eder.
SonuçlandŦrŦlmŦƔ bir bölme iƔleminde hata analizi yapar.
Bölme iƔlemine iliƔkin problem durumlarŦnda böleni yorumlar.
En çok iki iƔlem içeren parantezli iƔlemlerin sonucunu bulur.
Bölme iƔlemi gerektiren problemleri çözer veya kurar.
Biri bölme olan en çok iki iƔlemli problemleri çözer veya kurar.

5.A.6. Kesirler
5.A.6.1 Kesirleri farklŦ modeller kullanarak ifade eder.
5.A.6.2 Kesirleri okur.
5.A.6.3 OkunuƔu verilen bir kesri sayŦsal olarak ifade eder.
5.A.6.4 Kesir çeƔitlerini ayŦrt eder.
5.A.6.5 Kesirleri sŦnŦflandŦrŦr.
5.A.6.6 Verilen bir kesre denk olan kesri ifade eder.
5.A.6.7 Verilen bir kesri geniƔletir.
5.A.6.8 Verilen bir kesri sadeleƔtirir.
5.A.6.9 TamsayŦlŦ bir kesri bileƔik kesir biçiminde yazar.
5.A.6.10 BileƔik bir kesri tamsayŦlŦ kesir biçiminde yazar.
5.A.6.11 En çok üç kesri karƔŦlaƔtŦrŦr.
5.A.6.12 En çok üç kesri sŦralar.
5.A.6.13 PaydalarŦ eƔit veya birinin paydasŦ diŒerinin katŦ olan iki kesri toplar.
5.A.6.14 PaydalarŦ eƔit veya birinin paydasŦ diŒerinin katŦ olan iki kesri çŦkarŦr.
5.A.6.15 Birim kesirden yararlanarak modeller yardŦmŦyla bir bütünün istenilen kesir kadarŦnŦ bulur.
5.A.6.16 Modeller yardŦmŦyla kesri verilen bir bütünü bulur.
5.A.6.17 Kesirlerle ilgili problemler çözer veya kurar.
5.A.7. OndalŦk Gösterim
5.A.7.1. Bir bütün 10, 100 ve 1000 eƔ parçaya bölündüŒünde, ortaya çŦkan kesrin birimlerinin ondalŦk kesir olduŒunu belirtir.
5.A.7.2. OndalŦk gösterimleri virgül kullanarak yazar.
5.A.7.3. OndalŦk gösterimlerin tam kŦsmŦnŦ, kesir kŦsmŦnŦ ve basamak adlarŦnŦ belirtir.
5. A.7.5. 7ki ondalŦk gösterimi karƔŦlaƔtŦrarak aralarŦndaki iliƔkiyi büyük, küçük veya eƔit sembolüyle gösterir.
5.A.7.5. OndalŦk iki gösterimle ilgili toplama veya çŦkarma iƔlemi yapar.
5.A.7.6. OndalŦk gösterimle ilgili problem çözer veya kurar.
5.A.8. Yüzde
5.A.8.1. Yüzde, kesir ve ondalŦk gösterim arasŦnda iliƔki kurar.
5.A.8.2. Yüzde, kesir ve ondalŦk gösterimleri karƔŦlaƔtŦrŦr.
5.A.8.3. Bir çokluŒun yüzdesini bulur.
5.B. GEOMETR7
5.B.1. Nokta, DoŒru, DoŒru ParçasŦ ve IƔŦn
5. B.1.1. NoktalarŦn birbirine göre konumlarŦnŦ belirler.
5.B.1.2. DoŒru, IƔŦn ve DoŒru ParçasŦnŦ ifade eder.
5.B.1.3. 7ki doŒrunun birbirine göre durumunu ifade eder.
5.B.1.4. Bir doŒruya paralel doŒru parçasŦ çizer.
5.B.1.5. Bir doŒruya eƔit uzunlukta doŒru parçasŦ çizer.
5.B.2. AçŦ
5.B.2.1. AçŦnŦn kenarlarŦnŦ ve köƔesini belirtir.
5.B.2.2. AçŦyŦ isimlendirir ve sembolle gösterir.
5.B.2.3. Dik açŦdan yararlanarak verilen bir açŦyŦ dar, geniƔ veya doŒru açŦ olarak isimlendirir.
5.B.2.4. Ölçüsü verilen bir açŦyŦ çizer.
5.B.2.5. AçŦlarŦn ölçülerini tahmin eder ve tahminini açŦyŦ ölçerek kontrol eder.
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5.B.3. Üçgen
5.B.3.1. Çokgeni tanŦmlar.
5.B.3.2. Kareli form kullanarak üçgen çizer.
5.B.3.3. Üçgenin kenar ve açŦ özelliklerini belirler.
5.B.3.4. Üçgenleri kenar uzunluklarŦna göre sŦnŦflandŦrŦr.
5.B.3.5. Üçgenleri açŦ ölçülerine göre sŦnŦflandŦrŦr.
5.B.3.6. Üçgenin iç açŦlarŦnŦn ölçülerinin toplamŦnŦ belirler.
5.B.3.7. AçŦölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen çizer.
5.B.5. Dörtgen, Kare ve Dikdörtgen
5.B.5.1. Dörtgeni tanŦmlar.
5.B.5.2. Dörtgenin iç açŦlarŦ toplamŦnŦ belirler.
5.B.5.3. Kareli form kullanarak kare, dikdörtgen ve paralelkenar çizer.
5.B.5.4. Paralelkenar çizer ve iç açŦlarŦnŦ belirler.
5.B.5.5. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açŦ özelliklerini belirler.
5.B.5.6. EƔkenar dörtgeni tanŦmlar.
5.B.5.7. Kareli form kullanarak eƔkenar dörtgen çizer.
5.B.5.8. YamuŒu tanŦmlar.
5.B.5.9. Kareli form kullanarak yamuk çizer.
5.B.5.10. KöƔegeni belirler.
5.B.5.11. Dörtgenleri kenar uzunluklarŦna göre sŦnŦflandŦrŦr.
5.B.5.12. Dörtgenleri açŦ ölçülerine göre sŦnŦflandŦrŦr.
5.B.5. Cisimler
5.B.5.1. Kareli form veya izometrik kaŒŦt kullanarak dikdörtgenler prizmasŦ çizer.
5.B.5.2. Dikdörtgenler prizmasŦ biçimindeki modellerin açŦnŦmŦnŦ kareli formlardan yararlanarak çizer.
5.B.5.3. EƔ küplerden oluƔan modellerdeki küp sayŦsŦnŦ belirler.
5.B.6. Simetri
5.B.6.1. Düzlemsel Ɣekillerdeki simetri doŒrularŦnŦ belirler ve çizer.
5.B.6.2. Kareli formda çizili bir Ɣeklin verilen bir simetri doŒrusuna göre simetriŒini belirler.
5.B.7. Örüntü ve Süslemeler
5.B.7.1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boƔluk kalmayacak Ɣekilde
döƔeyerek süsleme yapar.
5.B.7.2. KuralŦ verilen bir örüntüyü geniƔletir.
5.B.7.3. Örüntüyle ilgili problem çözer veya kurar.
5.C.ÖLÇME
5.C.1. Uzunluk Ölçme
5.C.1.1 Uzunluk ölçme birimlerinden mm, cm, m ve km'nin kullanŦm alanlarŦnŦ belirtir.
5.C.1.2 Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasŦndaki iliƔkileri açŦklar.
5.C.1.3 Belirli uzunluklarŦ farklŦ uzunluk ölçme birimleriyle ifade eder.
5.C.1.4 Bir uzunluŒu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
5 . C . 1 . 5 Uzunluk ölçme birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer veya kurar.
5 . C . 2 Ç e vr e
5.C.2.1. Düzlemsel Ɣekillerin çevre uzunluklarŦnŦ belirler.
5.C.2.2. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarŦ belirler.
5.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarŦ ile kenar uzunluklarŦ arasŦndaki iliƔkiyi belirler.
5.C.2.4. AynŦ çevre uzunluŒuna sahip farklŦ geometrik Ɣekiller oluƔturur.
5.C.2.5. Dikdörtgenlerden oluƔan kompozit Ɣekillerin çevre uzunluŒunu bulur.
5.C.2.6. Düzlemsel Ɣekillerin çevre uzunluklarŦnŦ hesaplamayla ilgili problemleri çözer veya kurar.
5.C.3. Alan
5.C.3.1 Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir Ɣeklin alanŦnŦ tahmin eder.
5.C.3.2 Düzlemsel bir Ɣeklin alanŦnŦ birim kareye göre bulur.
2
2
2
5.C.3.3 cm , m ve km ölçü birimlerinin ne amaçla kullanŦldŦŒŦnŦ ifade eder.
5.C.3.4 Kare ve dikdörtgenin alanŦnŦ bulur.
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5.C.3.5 Dik üçgenin alanŦnŦ bulur.
5.C.3.6 Dikdörtgen veya üçgenlerden oluƔan kompozit Ɣekillerin alanŦnŦ bulur.
5.C.3.7 Dikdörtgen veya diküçgenden oluƔan düzlemsel Ɣekillerin alanŦ ile ilgili problem çözer veya kurar.
5.C.5. ParalarŦmŦz
5.C.5.1. Paralarla ondalŦk gösterimi ikiƔlilendirir.
5.C.5.2. Paralarla ilgili problemler çözer veya kurar.
5 . C . 5 . Z a m a n Ŧ Ö l çm e
5.C.5.1. Dakika ile saniye arasŦndaki iliƔkiyi açŦklar.
5.C.5.2. Saat-dakika, dakika-saniye arasŦndaki dönüƔümleri yapar.
5.C.5.3. YŦl-ay-hafta-gün arasŦndaki iliƔkileri açŦklar.
5.C.5.4. ZamanŦ ölçme birimlerinin kullanŦldŦŒŦ problemleri çözer ve kurar.
5.C.6. Tartma
5.C.6.1. Tonun kullanŦldŦŒŦ yerleri belirtir.
5.C.6.2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasŦndaki iliƔkileri belirtir.
5.C.6.3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer veya kurar.
5 . C . 7 . S Ŧ v Ŧ l a r Ŧ Ö l çm e
5.C.7.1. Litre ve mililitre arasŦndaki iliƔkiyi belirtir.
5.C.7.2. OndalŦk gösterime ihtiyaç olmayacak biçimde litre ve mililitre arasŦnda dönüƔümler yapar.
5.C.7.3. Bir kaptaki sŦvŦnŦn miktarŦnŦ, 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. VER7
5.D.1. AraƔtŦrma sorusu oluƔturur.
5.D.2. Veri toplar.
5.D.3. Veri düzenler.
5.D.4. Çizgi grafiŒi oluƔturur.
5.D.5. Çizgi grafiŒini yorumlar.
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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

5.D.1 - 5.D.5
VER7
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5.A.3.1. ÇÕkarma iúleminin temel elemanlarÕnÕ fark eder.
(eksilen, çÕkan, fark)

$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarla toplama
iúleminde verilmeyen toplananÕ bulur. 
$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarla toplama
iúleminde verilmeyen rakamlarÕ bulur. 
$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarla toplama
iúleminde hata analizi yapar.
5.A.2.5. Toplama iúleminde de÷iúme özelli÷ini kullanÕr.
5.A.2.6. Toplama iúleminde yuvarlamadan yararlanarak
WDKPLQOHUGHEXOXQXU
5.A.2.7. Toplama iúlemi gerektiren çok adÕmlÕ problem çözer
YH\DNXUDU

$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarÕ akÕcÕ bir
ELoLPGHWRSODU HOGHOLHOGHVL] 

BÖÜM 3: DOöAL 6$<,/$5/$d,.$50$



Tahmin becerilerinin geliúmesi için tahminlerin,
iúlem sonuçlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmasÕ gerekir.






BÖLÜM 2: DOöAL SAYILARLA TOPLAMA
Örnek toplama stratejileri: OnluklarÕ ve ELUOLNOHUL
ayÕrarak ekleme (35+27=35+20+7); üzerine
sayma (48+13=48+10+3); sayÕlarÕ 10’u referans
DODUDNSDUoDODPD    NROD\
toplanan sayÕlardan baúlama
   


(<'
(<'
3&

Toplama iúlemi
Toplama iúlemi
ÇÕkarma iúlemi
(NVLOHQ

2

2

(<'

2

2

2

(<'
3&

(<'
3&

(<'
(<'

2

2

2

7(0(/
BECERøLER

Do÷al sayÕlar
Toplama iúlemi 
Do÷al sayÕlar
Toplama iúlemi 
Do÷al sayÕlar
Toplama iúlemi 
Toplama iúlemi

Do÷al sayÕlar
Toplama iúlemi 

7(0(/.$9
5$0/$5
BÖLÜM 1: DOöAL SAYILARLA øLGøLø TEMEL KAVRAMLAR

5DNDPODU
5.A.1.1. Rakamlar, do÷al sayÕlar, sayma sayÕlarÕnÕ ayÕrt eder.
Do÷al sayÕlar
Sayma sayÕlarÕ 
Büyük sayÕlarÕ gerçek yaúamla iliúkilendirerek
5.A.1.2. En çok dokuz basamaklÕ bir do÷al sayÕyÕ çözümler.
anlamlandÕrmalarÕna yardÕmcÕ olacak çalÕúmalar
Do÷al sayÕlar
yapÕlÕr.
5.A.1.3. En çok dokuz basamaklÕ bir do÷al sayÕyÕ en yakÕn

Do÷al sayÕlar
10'luk, 100'lük veya 1000'li÷e yuvarlar.
5.A.1.4. Do÷al sayÕlarÕ karúÕlaútÕrÕr.

Do÷al sayÕlar
5.A.1.5. Do÷al sayÕlarÕ sÕralar.

Do÷al sayÕlar

Tek sayÕ 
5.A.1.6. ArdÕúÕk tek ve çift do÷al sayÕlarla ilgili problemler
Çift sayÕ 
o|]HUYH\DNXUDU
Do÷al sayÕlar

5.A.1.7. Do÷al sayÕlarla ilgili problemler çözer veya kurar.
Do÷al sayÕlar

ÖöRENME ÇIKTILARI
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DOöA SAYILARLA øùLEMLER, GEOMETRø 1 ve ÖLÇME 1

(NRQRPLN.DWÕlÕm














(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

ÜNøTE


5.A.4.7 SonuçlandÕrÕlmÕú bir çarpma iúleminde verilmeyen
ö÷eleri bulur.
5.A.4.8 SonuçlandÕrÕlmÕú bir çarpma iúleminde hata analizi
\DSDU
5.A.4.9 Çarpma iúlemi gerektiren basit kat problemlerini
o|]HUYH\DNXUDU
5.A.4.10 Biri çarpma olan en çok iki iúlemli problemleri
o|]HUYH\DNXUDU

7(0(/.$9
5$0/$5
ÇÕkan
)DUN
ÇÕkarma iúlemi
2QOXNER]PD

Tahmin becerilerinin geliúmesi için tahminlerin,
iúlem sonuçlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmasÕ gerekir.




Çarpma iúlemi 
Çarpma iúlemi



BÖLÜM 5: DOöAL SAYILARLA BÖLME

(<'

Çarpma iúlemi


(<'
3&
(<'
3&

2

Çarpma iúlemi

2

Çarpma iúlemi



(<'

2

Do÷al sayÕlar
Çarpma iúlemi



Çarpma iúlemi

2

Çarpma iúlemi



Tahmin becerilerinin geliúmesi için tahminlerin,
iúlem sonuçlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmasÕ gerekir.
5 ile çarpmak için sonuna 0 ekleyip yarÕsÕnÕ alÕr. 
25 ile çarpmak için sayiyi 4 ile çarpÕp yanÕna 00
HNOHU

2
(<'

2
Çarpma iúlemi 

Çarpma iúlemi 
dDUSDQ
ÇarpÕm 

(<'
3&

Toplama iúlemi
ÇÕkarma iúlemi 





(<'

(<'

2

2

2

2

7(0(/
BECERøLER

ÇÕkarma iúlemi 

ÇÕkarma iúlemi 

Örnek çÕkarma stratejileri: OnluklarÕ ve birlikleri
ÇÕkarma iúlemi
ayÕrarak çÕkarmak – –– RQDURQDU
ÇÕkan 
HNVLOWPH – ––– 

ÇÕkarma iúlemi 
(NVLOHQ

ÇÕkarma iúlemi 
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BÖLÜM 4: DOöAL SAYILARLA ÇARPMA

5.A.4.5 Bir çarpma iúleminde \XYDUODPDGDQ \DUDUODQDUDN
VRQXFXWDKPLQHGHU
$YH\DLOHNROD\oDUSPD\|QWHPOHULQLX\JXQROGX
÷u çarpma iúlemlerini yapar.

5.A.4.2. Küçük sayÕlardan oluúan bir çarpma iúlemini modeO
OHUOHLIDGHHGHU
5.A.4.3 En çok üç basamaklÕ iki do÷al sayÕyÕ akÕcÕ bir biçiP
GHoDUSDU
5.A.4.4 Do÷al sayÕlarda 10, 100, 1000 ile kÕsa yoldan çarpar.

5.A.4.1. Çarpma iúleminin temel elemanlarÕnÕ fark eder.
(çarpan, çarpÕm)

$(QoRNGRNX]basamaklÕ sayÕlarla çÕkarma iúleminde
HNVLOHQLEXOXU
$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarla çÕkarma
iúleminde verilmeyen rakamlarÕ bulur.
$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarla çÕkarma
iúleminde hata analizi yapar.
5.A.3.7. ÇÕkarma iúleminde yuvarlamadan \DUDUODQDUDNWDK
PLQOHUGHEXOXQXU
5.A.3.8. Toplama ve çÕkarma ile ilgili problem çözer veya
NXUDU

$(QoRNGRNX]basamaklÕ sayÕlarla çÕkarma iúleminde
çÕkanÕ bulur.

$(QoRNGRNX]basamaklÕ do÷al sayÕlarla onluk bo]
madan yararlanarak çÕkarma iúlemi yapar.

ÖöRENME ÇIKTILARI

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk
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$SonuçlandÕrÕlmÕú bir bölme iúleminde hata analizi
\DSDU
5.A.5.12. Bölme iúlemine iliúkin problem durumlarÕnda
E|OHQL\RUXPODU
5.A.5.13. En çok iki iúlem içeren parantezli iúlemlerin sonX
FXQXEXOXU
5.A.5.14. Bölme iúlemi gerektiren problemleri çözer veya
NXUDU
5.A.5.15. Biri bölme olan en çok iki iúlemli problemleri çözer

$<XYDUODPDGDQ\DUDUODQDUDNE|OPHVRQXFXQXWDKPLQ
HGHU
5.A.5.10. SonuçlandÕrÕlmÕú bir bölme iúleminde verilmeyen
ö÷eleri bulur.

5.A.5.7. Do÷al sayÕlarÕ 10 veya 10’un katlarÕ ile kÕsa yoldan
E|OHU
$%LUbölme iúlemini çarpma ve toplama iúlemlerinden
\DUDUODQDUDNE|OPE|OHQYHNDODQFLQVLQGHQLIDGHHGHU

5.A.5.2. En çok dört basamaklÕ do÷al sayÕlarÕ bir basamaklÕ
do÷al sayÕlara böler.
5.A.5.3. En çok dört basamaklÕ do÷al sayÕlarÕ iki basamaklÕ
do÷al sayÕlara böler.
5.A.5.4. Bir bölme iúleminde bölümün basamak sayÕsÕnÕ
WDKPLQHGHU
5.A.5.5. Bir bölme iúleminde bölen ile kalan arasÕnda iliúki
NXUDU
$dDUSPDLOHbölme arasÕnda iliúki kurar.

5.A.5.1. Bölme iúleminin temel elemanlarÕnÕ fark eder. (bolX
QHQE|OPE|OHQNDODQ 

ÖöRENME ÇIKTILARI
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(<'

Bölme iúlemi
%|OHQ
Bölme iúlemi
Bölme iúlemi
Bölme iúlemi


3DUDQWH]LQUROQDQODPD\DYHSDUDQWH]LNXO
lanmaya yönelik çalÕúmalara yer verilir.



(<'
3&
(<'

2

(<'

2

Bölme iúlemi
Do÷al sayÕlar 
Bölme iúlemi

(<'

2

2

(<'

.<6

(<'

2

2

2

7(0(/
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Bölme iúlemi

Bölme iúlemi
Çarpma iúlemi 
%ROXP
%|OHQ
.DODQ

7(0(/.$9
5$0/$5
Bölme iúlemi
%|OQHQ
%ROXP
%|OHQ
.DODQ
Bölme iúlemi
Do÷al sayÕlar 
Bölme iúlemi
Do÷al sayÕlar 
Bölme iúlemi
%ROXP
Bölme iúlemi
.DODQ
Bölme iúlemi
Çarpma iúlemi 
Bölme iúlemi
Do÷al sayÕlar 



10, 100, 1000 ve katlarÕyla bölme yaparken
sayÕnÕn sonundan 0 çÕkarÕlÕr.
Problem durumunun ba÷lamÕna göre kalan ihmal
edilir ya da yuvarlanÕr. Örne÷in 23 kiúilik bir
sÕnÕf etkinlik sÕrasÕnda altÕúarlÕ gruplara ayrÕldÕ÷Õnda kaç tane grup oluúaca÷ÕnÕ bulurken kalan
ihmal edilir. 23 ö÷rencinin katÕldÕ÷Õ bir izci
HNLELQLQ  DGHW RGDGD NRQDNOD\DELOPHVL LoLQ
çadÕrlarda kaçar kiúinin kalabilece÷ini belirleU
ken kalan yuvarlanÕr. 
Tahmin becerilerinin geliúmesi için tahminlerin,
iúlem sonuçlarÕyla karúÕlaútÕrÕlmasÕ gerekir.
%LU bölme iúleminde verilmeyen ö÷eyi bulmaya
yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr; örne÷in, 3 × ? = 24
ifadesinde 3’ü hangi sayÕ ile çarptÕ÷ÕmÕzda 24
edece÷inin bulunmasÕ için 24’ ü n 3’e bölünmesi
gerekti÷i gösterilebilir.







KalanlÕ bölme iúlemlerinde ondalÕk gösterimlere
JLULOPH]
KalanlÕ bölme iúlemlerinde ondalÕk gösterimlere
JLULOPH]
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Bölme iúlemi
gUQW



7(0(/.$9
5$0/$5
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5.B.3.1. Çokgeni tanÕmlar. 

5.B.2.2. AçÕyÕ isimlendirir ve sembolle gösterir. 
5.B.2.3. Dik açÕdan yararlanarak verilen bir açÕyÕ dar, geniú
veya do÷ru açÕ olarak isimlendirir. 
5.B.2.4. Ölçüsü verilen bir açÕyÕ çizer. 
5.B.2.5. AçÕlarÕn ölçülerini tahmin eder ve tahminini açÕyÕ
|OoHUHNNRQWUROHGHU
5.B.2.6. AçÕlarla ilgili problem çözer veya kurar.

5.B.2.1. AçÕnÕn kenarlarÕnÕ ve köúesini belirtir. 

5.B.1.5. Bir do÷ruya eúit uzunlukta do÷ru parçasÕ çizer.

5.B.1.4. Bir do÷ruya paralel do÷ru parçasÕ çizer.

(<'
(<'
3&

AçÕ 
AçÕ 



%g/h0hd*(1
øç bükey (konkav) çokgenler ele alÕnmaz. AyrÕca
iç açÕlarÕn toplamÕ ve köúegen sayÕsÕna de÷iniO
PH]

2

2

AçÕ 



dRNJHQ

2

AçÕ çeúitleri 





2

2

2

2

Do÷ru
Do÷ru parçasÕ 
Do÷ru
Do÷ru parçasÕ 

2
.<6

2

2


(<'
3&





(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ

7UDILNYH*
YHQOLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

7UDILNYH*
YHQOLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

7(0(/
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3&
(<'
3&
(<'

3&

AçÕ
.HQDU
Köúe 
AçÕ 



Kareli veya noktalÕ kâ÷Õt üzerinde bir do÷ruya
paralel do÷ru parçasÕ çizer. 
Kareli veya noktalÕ kâ÷Õt üzerinde bir do÷ruya
eúit uzunlukta do÷ru parçasÕ çizer.
%g/h0$d,/$5

%g/h0=$0$1
5.C.5.1. Dakika ile saniye arasÕndaki iliúkiyi açÕklar. 


&6DDWGDNLNDGDNLNDsaniye arasÕndaki dönüúümleri


\DSDU
&YÕlD\KDIWDJQsaat arasÕndaki iliúkileri açÕklar. 


&ZamanÕ ölçme birimlerinin kullanÕldÕ÷Õ problemleri
Problem çözmede ba÷lam olarak içeri÷e yedirL
=DPDQ|OoPH
o|]HUYHNXUDU
OHFHN JQD\yÕl)
%g/h0: NOKTA, DOöRU ARÇASI, DOöRU ve IùIN
5. B.1.1. NoktalarÕn birbirine göre konumlarÕnÕ EHOLUOHU
Kareli veya noktalÕ kâ÷Õt üzerinde bir noktanÕn
1RNWD
di÷er bir noktaya göre konumunu yön ve birim
NXOODQDUDNLIDGHHGHU
5.B.1.2. Do÷ru, IúÕn ve Do÷ru ParçasÕnÕ ifade eder.
Do÷ru
AynÕ düzlemdeki iki do÷runun birbirlerine göre
IúÕn
durumlarÕ ele alÕnarak sembolle gösterilir.
Do÷ru parçasÕ 
5.B.1.3. øki do÷runun birbirine göre durumunu ifade eder.

Do÷ru 

YH\DNXUDU
5.A.5.16. Dört iúlem içeren problemleri çözer veya kurar (en
çok üç iúlem)
%gUQW\OHLOJLOLSUREOHPo|]HUYH\DNXUDU

ÖöRENME ÇIKTILARI
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'LNDçÕOÕüçgeni referans alarak di÷er üçgenleri
sÕnÕflandÕrÕr. 
Uygun modeller ve ispatlar ile anlamlandÕrma
yapÕlÕr. 






$d,./$0$/$5

ÖöRENME ÇIKTILARI

5.A.6.1. Kesirleri farklÕ modeller kullanarak ifade eder.
$.HVLUOHULRNXU
5.A.6.3. Okunuúu verilen bir kesri sayÕsal olarak ifade eder.
5.A.6.4. Kesir çeúitlerini ayÕrt eder.
5.A.6.5. Kesirleri sÕnÕflandÕrÕr.
$9HULOHQELUNHVUHGHQNRODQNHVULLIDGHHGHU



5.B.7.2. KuralÕ verilen bir örüntüyü geniúletir.
%gUQW\OHLOJLOLSUREOHPo|]HUYH\DNXUDU















BÖLÜM 1: KESøRLER

$d,./$0$/$5


%g/h0: SøMETRø
%Düzlemsel úekillerdeki simetri do÷rularÕnÕ belirler

YHoL]HU
5.B.6.2. Kareli formda çizili bir úeklin verilen bir VLPHWUL

do÷rusuna göre simetri÷ini belirler.

%g/h0g5h17hYH6h6/(0(/(5
% 8\JXQ NDUHVHO GLNG|UWJHQVHO YH oJHQVHO E|OJHOHUL
kullanarak ve boúluk kalmayacak úekilde döúeyerek süsleme

\DSDU

5.B.3.8. AçÕölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen
oL]HU
5.B.3.9. Üçgende açÕ ile ilgili SUREOHPo|]HUYH\DNXUDU

5.B.3.7. Bir üçgende verilmeyen açÕnÕn ölçüsünü hesaplar.

5.B.3.6. Üçgenin iç açÕlarÕnÕn ölçülerinin toplamÕnÕ belirler.

5.B.3.5. Üçgenleri açÕ ölçülerine göre sÕnÕflandÕrÕr. 

%.DUHOLIRUPNXOODQDUDNoJHQoL]HU
5.B.3.3. Üçgenin kenar ve açÕ özelliklerini belirler.
%hoJHQOHULNHQDUuzunluklarÕna göre sÕnÕflandÕrÕr.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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KESøRLER , O1
DALIK KESøRLER
9(<h='(

2
2


6LPHWUL
6LPHWUL

6VOHPH
.DUH
'LNG|UWJHQ
hoJHQ
gUQW


.HVLUOHU
.HVLUOHU
.HVLUOHU
.HVLUOHU
.HVLUOHU
'HQNNHVLUOHU
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gUQW

(<'
3&


hoJHQ
AçÕ 


2


2
2
2
2
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.6<
(<'
3&
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2

2

2

.6<
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hoJHQ
hoJHQ
hoJHQ
.HQDU
hoJHQ
AçÕ 
hoJHQ
AçÕ
hoJHQ
AçÕ 



5.A.7.7. OndalÕk gösterimle ilgili problem çözer veya kurar.

$øki ondalÕk gösterimi karúÕlaútÕrarak aralarÕndaki
iliúkiyi büyük, küçük veya eúit sembolüyle gösterir.
5.A.7.6. OndalÕk iki gösterimle ilgili toplama veya çÕkarma
iúlemi yapar.

$OndalÕk gösterimlerin basamak ve sayÕ de÷erlerini
EXOXU

$OndalÕk gösterimlerin tam kÕsmÕnÕ, kesir kÕsmÕnÕ ve
basamak adlarÕnÕ belirtir. 

$Bir bütün 10, 100 ve 1000 eú parçaya bölündü÷üQ
de, ortaya çÕkan kesrin birimlerinin ondalÕk gösterim oldu÷X
QXEHOLUWLU
$OndalÕk gösterimleri virgül kullanarak yazar. 

5.A.6.16. Modeller yardÕmÕyla kesri verilen bir bütünü bulur.
$.HVLUOHUOHLOJLOLSUREOHPOHUo|]HUYH\DNXUDU

5.A.6.13. PaydalarÕ eúit veya birinin paydasÕ di÷erinin katÕ
RODQLNLNHVULWRSODU
$ PaydalarÕ eúit veya birinin paydasÕ di÷erinin katÕ
olan iki kesri çÕkarÕr.
5.A.6.15. Birim kesirden yararlanarak modeller yardÕmÕyla
bir bütünün istenilen kesir kadarÕnÕ bulur.

$(QoRNokesri sÕralar.

5.A.6.11. En çok üç kesri karúÕlaútÕrÕr.

5.A.6.10. Bileúik bir kesri tamsayÕlÕ kesir biçiminde yazar.

5.A.6.9. TamsayÕlÕ bir kesri bileúik kesir biçiminde \D]DU

$9HULOHQELUkesri geniúletir.
5.A.6.8. Verilen bir kesri sadeleútirir.

durumlarÕnda bu iúlemler

durumlarÕnda bu iúlemler

durumlarÕnda bu iúlemler

durumlarÕnda bu iúlemler

%g/h0<h='(

OndalÕk gösterim

(<'
3&

2

OndalÕk gösterim
Toplama iúlemi
ÇÕkarma iúlemi 



(<'

2
OndalÕk J|VWHULP

OndalÕk gösterim
SayÕ de÷eri
Basamak de÷eri 

2

2

OndalÕk gösterim
OndalÕk gösterim

2

(<'
(<'
3&

(<'

2

2

.<6

.<6

OndalÕk gösterim 

.HVLUOHU

.HVLUOHU
Toplama iúlemi 
.HVLUOHU
ÇÕkarma iúlemi 
.HVLUOHU
%LULPNHVLU
%WQ
.HVLUOHU

.HVLUOHU

.HVLUOHU

2

2

2

.HVLUOHU
.HVLUOHU
Bileúik kesir 
.HVLUOHU
Bileúik kesir 

2

.HVLUOHU

SayÕ do÷rusundan yararlanÕr. 



%g/h021'$/,.GÖSTERøM 
Kesirleri paydasÕ 10, 100 ve 1000 olacak
úekilde geniúletirken modeller kullanmaya
yönelik çalÕúmalar da yapÕlÕr. 
OndalÕk gösterimleri tam sayÕlÕ kesirlerle
iliúkilendirir. Örne÷in 3 1/2 = 3,5 gibi eúitliN
lerin anlaúÕlmasÕna yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr.
OndalÕk gösterimlerin okunuúlarÕ üzerinde
durulur. Kesir kÕsmÕ en çok üç basamaklÕ olan
ondalÕk ifadelerle sÕnÕrlÕ kalÕnÕr.







Gerçek yaúam
yorumlanÕr.
Gerçek yaúam
yorumlanÕr.
Gerçek yaúam
yorumlanÕr.
Gerçek yaúam
yorumlanÕr.






Sadeleútirme ve geniúletmenin kesrin de÷erini
de÷iútirmeyece÷ini anlar ve bir kesre denk
olan kesirler oluúturur.

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk
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ÜNøTE


& 8]XQOXN|OoPHELULPOHULQGHQPPFPPYHNP QLQ
kullanÕm alanlarÕnÕ belirtir.
& 0LOLPHWUHVDQWLPHWUHVDQWLPHWUHPHWUHYHPHWUH

5.B.5.12. Dörtgenleri açÕ ölçülerine göre sÕnÕflandÕrÕr.

%.DUHOLIRUPNXOODQDUDN\DPXNoL]HU
5.B.5.10. Köúegeni belirler. 
5.B.5.11. Dörtgenleri kenar uzunluklarÕna göre sÕnÕflandÕrÕr.

5.B.5.6. Eúkenar dörtgeni tanÕmlar.
5.B.5.7. Kareli form kullanarak eúkenar dörtgen çizer.
5.B.5.8. Yamu÷u tanÕmlar.

5.B.5.5. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açÕ özelliklerini beliU
OHU

5.B.5.4. Paralelkenar çizer ve iç açÕlarÕnÕ EHOLUOHU

% .DUHOL IRUP NXOODQDUDN NDUH GLNG|UWJHQ YH SDUDOHO
NHQDUoL]HU

5.B.5.1. Dörtgeni tanÕmlar. 
5.B.5.2. Dörtgenin iç açÕlarÕ toplamÕnÕ belirler.

ÖöRENME ÇIKTILARI

5.A.8.4. Yüzdesi verilen bir çoklu÷un bütününü bulur. 
$<]GHLOHLOJLOLSUREOHPo|]HUYH\DNXUDU

5.A.8.3. Bir çoklu÷un yüzdesini bulur.

$<]GHNHVLUYHondalÕk gösterimleri karúÕlaútÕrÕr.

$Yüzde, kesir ve ondalÕk gösterim arasÕnda iliúki
NXUDU
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GEOMETRø 2, ÖLÇME 2 ve VERø

%g/h0'g57*(1/(5

7(0(/
BECERøLER

2
(<'
3&

2

.<6

.<6

'|UWJHQ
2
'|UWJHQ

2
AçÕ 
.DUH

2
'LNG|UWJHQ
3DUDOHONHQDU
3DUDOHONHQDU

2
AçÕ 
.DUH
.DUH GLNG|UWJHQLQ |]HO ELU GXUXPX RODUDN HOH 'LNG|UWJHQ
.6<
3DUDOHONHQDU
alÕnÕr.
AçÕ 

Eúkenar dörtgen  2

Eúkenar dörtgen  2
Yamuk tanÕtÕlÕrken kenar çiftlerinden en az birinin
<DPXN
2
paralel oldu÷u vurgulanÕr, çeúitlerine girilmez.

<DPXN
2

Köúegen 
2
'|UWJHQ

.6<
.HQDU
'|UWJHQ

.6<
AçÕ 
%g/h08=81/8.g/d0(
PPFPPYH


NP

PPFPPYH




7(0(/.$9
5$0/$5

<]GH



$d,./$0$/$5

<]GH

<]GH

<]GH
.HVLU
OndalÕk gösterim 
<]GH
.HVLU
OndalÕk gösterim 

%100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile
sÕnÕrlÕ kalÕnÕr. 




*HUoHNyaúamdurumlarÕna yer verilir. 
Modeller yardÕmÕyla iliúkilendirme yapÕlÕr. 

7UDILNYH*
YHQOLN
(NRQRPLN

(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

dHYUH



$ODQ







5.B.5.1. Kareli form veya izometrik ka÷Õt kullanarak dikdörW
genler, kare ve üçgen prizmasÕ, küp çizer.

BÖLÜM 5: CøSøMLER

Geometri tahtasÕ, noktalÕ kâ÷Õt YHEHQ]HULDUDoODUOD
yapÕlan çalÕúmalara yer verilir.





'LNG|UWJHQOHU
prizmasÕ 

$ODQ
.DUH
'LNG|UWJHQ
$ODQ
'LNoJHQ
$ODQ
'LNG|UWJHQ
'LNoJHQ
$ODQ
'LNG|UWJHQ
'LNoJHQ

*HUoHNyaúamdurumlarÕndan örneklere yer verilir.  $ODQ

$ODQ



%g/h0$/$1

.6<

dHYUH
'LNG|UWJHQ



2

(<'
3&

.6<

2

2

2

.6<

(<'

(<'
3&

.6<

dHYUH

.6<

2

2







SÕnÕf içi etkinliklerde kullanÕlmak üzere ö÷rencilH
re geometri tahtasÕ yaptÕrÕlabilir. 





dHYUH
dHYUH
hoJHQ
.DUH
'LNG|UWJHQ
dHYUH
.DUH
'LNG|UWJHQ
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NP


5.C.3.7. Dikdörtgen veya dik üçgenden oluúan düzlemsel
úekillerin alanÕ ile ilgili problem çözer veya kurar.


5.C.3.6. Dikdörtgen veya dik üçgenlerden oluúan kompozit
úekillerin alanÕnÕ bulur.

5.C.3.5. Dik üçgenin alanÕnÕ bulur.

5.C.3.1. Standart olmayan ölçü birimleri bir düzgün bir úeklin
alanÕnÕ tahmin eder.
5.C.3.2. Düzlemsel bir úeklin alanÕnÕ birim kareye göre bulur.
&FPPYHNPölçü birimlerinin ne amaçla kullanÕO
dÕ÷ÕnÕ ifade eder.
5.C.3.4. Kare ve dikdörtgenin alanÕnÕ bulur.

5.C.2.4. AynÕ çevre uzunlu÷una sahip farklÕ geometrik úekiO
ler oluúturur. 
5.C.2.5. Dikdörtgenlerden oluúan kompozit úekillerin çevre
uzunlu÷unu bulur.
5.C.2.6. Düzlemsel úekillerin çevre uzunluklarÕnÕ hesaplD
PD\ODLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\DNXUDU

5.C.2.3. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarÕ ile kenar
uzunluklarÕ arasÕndaki iliúkiyi belirler. 

5.C.2.1. Düzlemsel úekillerin çevre uzunluklarÕnÕ belirler. 
&hoJHQNare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarÕ beliU
OHU

kilometre arasÕndaki iliúkileri açÕklar.
& Verilen bir uzunlugu farklÕ uzunluk ölçme birimlH
UL\OHLIDGHHGHU
& Bir uzunlu÷u en uygun uzunluk|OoPHELULPL\OH
WDKPLQHGHUYHWDKPLQLQL|OoPH\DSDUDNNRQWUROHGHU
&8]XQOXN|OoPHELULPOHULQLQkullanÕldÕ÷Õ problemleri
o|]HUYH\DNXUDU


(NRQRPLN
KatÕlÕm

(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

7UDILNYH*
YHQOLN
(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk
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Eú küplerden oluúan modellerdeki küp sayÕsÕnÕ

'9HULWRSODU
'9HULG]HQOHU
5.D.4. Çizgi grafi÷i oluúturur.
5.D.5. Çizgi grafi÷ini yorumlar.

5.D.1. AraútÕrma sorusu oluúturur.

5.C.7.1. Litre ve mililitre arasÕndaki iliúkiyi belirtir. 
5.C.7.2. OndalÕk gösterime ihtiyaç olmayacak biçimde lLWUH
ve mililitre arasÕnda dönüúümler yapar.
&Bir kaptaki sÕvÕnÕn miktarÕnÕ, litre ve mililitre biriP
OHUL\OHWDKPLQHGHUYH|OoPH\DSDUDNWDKPLQLQLNRQWUROHGHU
&/LWUHYHPLOLOLWUHLOHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\D
NXUDU

5.C.6.1. Tonun kullanÕldÕ÷Õ yerleri belirtir. 
&7RQNLORJUDPNLORJUDPJUDPYHJUDPPLOLJUDP
arasÕndaki iliúkileri belirtir.
&7RQNLORJUDPJUDPYHPLOLJUDPODLOJLOLSUREOHPOHUL
o|]HUYH\DNXUDU

5.C.4.1. Paralarla ondalÕk gösterimi ikiúlilendirir. 
&3DUDODUODLOJLOLSUREOHPOHUo|]HUYH\DNXUDU

5.B.5.3.
EHOLUOHU

5.B.5.2. Dikdörtgenler prizmasÕ, kare ve üçgen prizmasÕ, küp
biçimindeki modellerin açÕnÕmÕnÕ kareli formlardan yararlanD
UDNoL]HU
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9HUL
9HUL
Çizgi grafi÷i 
Çizgi grafi÷i 

AraútÕrma sorX
VX





BÖLÜM 9: VERø
%LUkiúinin tuttu÷u takÕPÕn ne oldu÷u sorusu araútÕrma sorusu de÷ildir fakat
bir sÕnÕftaki ö÷rencilerin tuttu÷u takÕPODUÕQQHOHU
oldu÷u bir araútÕrma sorusudur.
6UHNOLYHVUHNVL]kavramlarÕKLVVHWWLULOLU























%g/h06,9,/$5,g/d0(



%g/h07$570$

%g/h03$5$/$5,0,=

.S







.DUHSUL]PD
.S
'LNG|UWJHQOHU
prizmasÕ 
.DUHSUL]PD
.S

.6<
.6<
.6<
.6<

2



















.6<

.6<

7UDILNYH*
YHQOLN
(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ 9DWDQ
daúlÕk

(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

DuyarlÕ VataQ
daúlÕk
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5. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

BeƔinci sŦnŦfta öŒrenciler SayŦlar ve 7Ɣlemler alt öŒrenme alanŦnda rakamlar, doŒal sayŦlar, sayma
sayŦlarŦnŦ ayŦrt ederler. Bu düzeydeki öŒrenciler en çok dokuz basamaklŦ `bir doŒal sayŦyŦ çözümlerler. AyrŦca bu seviyedeki öŒrenciler en çok beƔ basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ akŦcŦ bir biçimde eldeli
ve eldesiz toplarken en çok beƔ basamaklŦ doŒal sayŦlarla onluk bozmadan çŦkarma ismi yaparlar.
BeƔinci sŦnŦf düzeyindeki öŒrenciler en çok üç basamaklŦ iki sayŦyŦ akŦcŦ bir bicimde çarparlar ve
en çok dört basamaklŦ doŒal sayŦlarŦ iki basamaklŦ doŒal sayŦlara bölerler. Bu seviyedeki öŒrenciler tamsayŦlŦ bir kesri bileƔik kesir biçiminde ve bileƔik bir kesri tamsayŦlŦ kesir biçiminde yazarlar.
AyrŦca birim kesirden yararlanarak modeller yardŦmŦyla bir bütünün istenilen kesir kadarŦnŦ bulurlar. BeƔinci sŦnŦf düzeyindeki öŒrenciler ondalŦk gösterimlerle toplama ve çŦkarma iƔlemlerini
yapar; yüzde, kesir ve ondalŦk gösterimleri karƔŦlaƔtŦrŦrlar. Geometri alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler, doŒru, ŦƔŦn ve doŒru parçasŦnŦ ifade ederler. AçŦ ölçümleri ile ilgili iƔlemler yapan öŒrenciler;
üçgende verilmeyen açŦnŦn ölçüsünü hesaplar, dörtgen çeƔitlerini ve özelliklerini belirler ve dörtgenleri açŦ ölçülerine göre sŦnŦflandŦrŦrlar. Ölçme alt öŒrenme alanŦnda ise öŒrenciler, üçgen, kare
ve dikdörtgenin çevre uzunluklarŦ belir, standart ölçü birimleri ile alan hesaplamalarŦ yaparlar.
AyrŦca dikdörtgen veya dik üçgenlerden oluƔan kompozit Ɣekillerin alanŦnŦ bulurlar.

6. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI

ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
6.A. SayŦlar ve 7Ɣlemler
6.A.1. DoŒal SayŦlar ve 7Ɣlemler
6.A.2. Üslü 7fadeler
6.A.3. Çarpanlar ve Katlar
6.A.4. Kesirler ve 7Ɣlemler
6.A.5. OndalŦk Gösterim
6.A.6. Oran

6.B. Cebir
6.C. Geometri
6.C.1. AçŦlar
6.C.2. Üçgenler
6.C.3. Çevre ve Alan

6.D. Veri Toplama ve Sunma

101

102
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6.SINIF P)ZED/<d/>Z/

6.A. SayŦlar ve 7Ɣlemler
6.A.1. DoŒal SayŦlar ve 7Ɣlemler
6.A.1.1. 7Ɣlem önceliŒini dikkate alarak doŒal sayŦlarla dört iƔlem yapar.
6.A.1.2. DoŒal sayŦlarda ortak çarpan parantezine alma ve daŒŦlma özelliŒini uygulamaya
yönelik iƔlemler yapar.
6.A.1.3. 7ki sayŦ arasŦnda kaç doŒal sayŦ olduŒunu belirtir.
6.A.1.4. En çok 12 basamaklŦ bir doŒal sayŦyŦ bölüklere ayŦrŦr.
6.A.1.5. En çok 6 basamaklŦ bir doŒal sayŦnŦn basamak ve sayŦ deŒerlerini okur ve yazar.
6.A.1.6. En çok 6 basamaklŦ bir doŒal sayŦnŦn çözümlenmiƔ biçimini okur ve yazar.
6.A.1.7. Verilen bir sayŦnŦn basamaŒŦ deŒiƔtirildiŒinde sayŦ deŒerinin ne kadar deŒiƔtiŒini belirtir.
6.A.1.8. Verilen bir doŒal sayŦyŦ 10, 100 ve 1000’ler basamaŒŦna göre yuvarlar.
6.A.1.9. DoŒal sayŦlarla dört iƔlem yapmayŦ gerektiren problemleri çözer ve kurar.
6.A.1.10. Toplama iƔlemi yaparken yuvarlama yaparak iƔlemin sonucu tahmin eder.
6.A.1.11. Yuvarlama ile yaptŦŒŦ tahminini, toplama iƔleminin sonucu ile karƔŦlaƔtŦrŦr.
6.A.1.12. ÇŦkarma iƔlemi yaparken yuvarlama yaparak iƔlemin sonucu tahmin eder.
6.A.1.13. Yuvarlama ile yaptŦŒŦ tahminini, çŦkarma iƔleminin sonucu ile karƔŦlaƔtŦrŦr.
6.A.1.14. Çarpma iƔlemi yaparken yuvarlama yaparak iƔlemin sonucu tahmin eder.
6.A.1.15. Yuvarlama ile yaptŦŒŦ tahminini, çarpma iƔleminin sonucu ile karƔŦlaƔtŦrŦr.
6.A.1.16. 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4 ve 8 ile bölünebilme kurallarŦndan yararlanarak iƔlem yapar.
6.A. 1.17. 0’a bölme iƔleminin sonucunu açŦklar.
6.A. 1.18. Bölme iƔlemi yaparken yuvarlama yaparak iƔlemin sonucu tahmin eder.
6.A. 1.19. Yuvarlama ile yaptŦŒŦ tahminini, bölme iƔleminin sonucu ile karƔŦlaƔtŦrŦr.
6.A. 1.20. 7Ɣlem önceliŒini dikkate alarak doŒal sayŦlarla dört iƔlem yapar.
6.A.1.21. DoŒal sayŦlarda ortak çarpan parantezine alma ve daŒŦlma özelliŒini uygulamaya yönelik iƔlemler yapar.
6.A. 1.22. Dört iƔlem gerektiren problemleri iƔlem sŦrasŦna göre çözer ve kurar.
6.A.2. Üslü 7fadeler
6.A.2.1. Bir doŒal sayŦnŦn kendisiyle tekrarlŦ çarpŦmŦnŦ üslü nicelik olarak ifade eder.
6.A.2.2. Üslü niceliklerin deŒerini belirler.
6.A.2.3. DoŒal sayŦlarŦ üslü biçimde yazar.
6.A.2.4. 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvvetleri seklinde verilen sayŦyŦ üslü biçimde yazar.
6.A.2.5. SŦfŦrdan farklŦ bir doŒal sayŦnŦn 0. kuvvetinin anlamŦnŦ açŦklar.
6.A.2.6. Üslü sayŦlarŦ karƔŦlaƔtŦrŦr.
6.A.3. Çarpanlar ve Katlar
6.A.3.1. DoŒal sayŦlarŦn çarpanlarŦnŦ ve katlarŦnŦ belirler.
6.A.3.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansŦz bölünebilme kurallarŦnŦ açŦklar ve kullanŦr.
6.A.3.3. Asal sayŦlarŦ özellikleriyle belirler.
6.A.3.4. DoŒal sayŦlarŦn asal çarpanlarŦnŦ belirler.
6.A.3.5. 7ki doŒal sayŦnŦn ortak bölenleri ile ortak katlarŦnŦ belirler. (problemlere yer verilmez.)
6.A.4. Kesirler ve 7Ɣlemler
6.A.4.1. Kesirleri karƔŦlaƔtŦrŦr, sŦralar ve sayŦ doŒrusunda gösterir.
6.A.4.2. Kesirlerle toplama ve çŦkarma iƔlemlerini yapar.
6.A.4.3. Bir doŒal sayŦ ile bir kesrin çarpma iƔlemini yapar ve anlamlandŦrŦr.
6.A.4.4. 7ki kesrin çarpma iƔlemini yapar ve anlamlandŦrŦr.
6.A.4.5. Bir doŒal sayŦyŦ bir birim kesre ve bir birim kesri bir doŒal sayŦya böler, bu iƔlemi
anlamlandŦrŦr.
6.A.4.6. Bir doŒal sayŦyŦ bir kesre ve bir kesri bir doŒal sayŦya böler, bu iƔlemi anlamlandŦrŦr.
6.A.4.7. 7ki kesrin bölme iƔlemini yapar ve anlamlandŦrŦr.
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6.A.4.8. Kesirlerle yapŦlan iƔlemlerin sonucunu tahmin eder.
6.A.4.9. Kesirlerle iƔlem yapmayŦ gerektiren problemleri çözer.
6.A.5. OndalŦk Gösterim
6.A.5.1. Bölme iƔlemi ile kesir kavramŦnŦ iliƔkilendirir.
6.A.5.2. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarŦ çözümler.
6.A.5.3. Bir ondalŦk gösterimi modelle gösterir.
6.A.5.4. Bir ondalŦk gösterimin tam ve kesir kŦsmŦnŦ belirtir.
6.A.5.5. PaydasŦ 10 veya 10un kuvveti Ɣeklindeki sayŦlarŦ ondalŦk gösterime çevirir.
6.A.5.6. OndalŦk gösterimlerin rakamlarŦnŦn basamak ve sayŦ deŒerlerini belirtir.
6.A.5.7. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarŦ çözümler.
6.A.5.8. En çok 3 ondalŦk gösterimi karƔŦlaƔtŦrŦr.
6.A.5.9. Devirli ondalŦk gösterimlerin açŦlŦmŦnŦ yapar.
6.A.5.10. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarŦ binde birler basamaŒŦna kadar yuvarlar.
6.A.5.11. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarla toplama iƔlemi yapar.
6.A.5.12. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarla çŦkarma iƔlemi yapar.
6.A.5.13. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarla çarpma iƔlemi yapar.
6.A.5.14. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarla 10, 100 ve 1000 ile kŦsa yoldan çarpma iƔlemini yapar.
6.A.5.15. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarla bölme iƔlemi yapar.
6.A.5.16. OndalŦk gösterimleri verilen sayŦlarla 10, 100 ve 1000 ile kŦsa yoldan bölme iƔlemini yapar.
6.A.5.17. SayŦlarŦn ondalŦk gösterimleriyle yapŦlan iƔlemlerin sonucunu tahmin eder.
6.A.5.18. OndalŦk gösterimlerle dört iƔlem yapmayŦ gerektiren problemleri çözer ve kurar.
6.A.6. Oran
6.A.6.1. 7ki nicelik arasŦndaki iliƔkiyi oran olarak ifade eder.
6.A.6.2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer veya kurar.
6.A.6.3. AynŦ veya farklŦ birimlerdeki iki çokluŒun birbirine oranŦnŦ belirler.
6.B. Cebir
6.B.1. Aritmetik dizilerin kuralŦnŦ harfle ifade eder; kuralŦ 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 deŒerlerini deŒiƔkenin alacaŒŦ farklŦ doŒal sayŦ deŒerleri için
hesaplar.
6.B.4. Basit cebirsel ifadelerin anlamŦnŦ açŦklar.
6.B.5. Cebirsel ifadelerle toplama ve çŦkarma iƔlemleri yapar.
6.B.6. Bir doŒal sayŦ ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.
6.C. Geometri
6.C.1. AçŦlar
6.C.1.1. AçŦyŦ okur.
6.C.1.2. AçŦ çeƔitlerini ifade eder. (dik, dar, doŒru, tam, komƔu, bütünler, tümler, ters açŦlar)
6.C.13. Kareli veya noktalŦ kaŒŦt üzerinde 90 derecelik bir açŦyŦ referans alarak oluƔturulmuƔ bir açŦnŦn çeƔidini ifade
eder.
6.C.1.4. Ölçüsü verilen bir açŦyŦ iletki yardŦmŦyla çizer.
6.C.1.5. Bir açŦnŦn tümlerini ve bütünlerini hesaplar.
6.C.1.6. 7ki paralel doŒruyla bir keseninin oluƔturduŒu yöndeƔ, ters, iç ters, dŦƔ ters açŦlarŦ belirleyerek özelliklerini
inceler.
6.C.1.7. AçŦyla ilgili problemleri çözer.
6.C.1.8. AçŦyla ilgili problemler kurar.
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6.C.2. Üçgenler
6.C.2.1. Çokgeni kenar sayŦsŦna göre isimlendirir. (üçgen, dörtgen, dikdörtgen, kare, paralelkenar, eƔkenar dörtgen,
yamuk, 5gen, 6gen...)
6.C.2.2. DoŒru açŦdan yola çŦkarak üçgenin iç açŦlarŦ toplamŦnŦn 180 derece olduŒunu kanŦtlar.
6.C.2.3. Üçgende verilmeyen bir iç açŦ ölçüsünü belirler.
6.C.2.4. Üçgende iç açŦ ve dŦƔ açŦ iliƔkisini kurar.
6.C.2.5. KenarlarŦna göre üçgen çeƔitlerini belirler.
6.C.2.6. AçŦlarŦna göre üçgen çeƔitlerini 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 uzunluŒunu bulur.
6.C.3.2. Dikdörtgenin çevre uzunluŒunu kŦsa yoldan hesaplar.
6.C.3.3. Dikdörtgen veya üçgenden oluƔan Ɣekillerin çevre uzunluklarŦnŦ hesaplar.
6.C.3.4. Dikdörtgenin alanŦnŦ hesaplar.
6.C.3.5. Dik üçgenin alanŦ hesaplar.
6.C.3.6. Üçgende yükseklik ve taban iliƔkisi kurar.
6.C.3.7. Üçgenin alanŦnŦ taban ve yükseklik iliƔkisiyle hesaplar.
6.C.3.8. Dikdörtgen veya üçgenden oluƔan Ɣekillerin alanŦnŦ hesaplar.
6.C.3.9. Düzgün olmayan Ɣekillerin alanlarŦnŦ grid formu kullanarak yaklaƔŦk 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. 7ki veri grubunu karƔŦlaƔtŦrmayŦ gerektiren araƔtŦrma sorularŦ oluƔturur.
6.D.2. Verilen araƔtŦrma sorusuna uygun veri toplar.
6.D.3. 7ki gruba ait verileri ikili sŦklŦk tablosu veya sütun grafiŒinden uygun olanla gösterir.
6.D.4. Grafiksel gösterimi verilen veriyi yorumlar. (yanlŦƔ çizilmiƔ grafikler incelenmeli)
6.D.5. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayŦ hesaplar ve yorumlar.
6.D.6. Bir veri grubuna ait açŦklŦŒŦ hesaplar ve yorumlar.
6.D.7. 7ki gruba ait verileri karƔŦlaƔtŦrmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açŦklŦŒŦ kullanŦr.
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$YHLOHE|OQHELOPHNXUDOOD
rÕndan yararlanarak iúlem yapar. 

6.A.1.8. Verilen bir do÷al sayÕyÕ 10, 100 ve 1000’ler
basama÷Õna göre yuvarlar.
Do÷al sayÕlarla akÕcÕ iúlemler 
6.A.1.10. Toplama iúlemi yaparken yuvarlama yaparak
iúlemin sonucu tahmin eder. 
6.A.1.11. Yuvarlama ile yaptÕ÷Õ tahminini, toplama iúlH
minin sonucu ile karúÕlaútÕrÕr. 
6.A.1.12. ÇÕkarma iúlemi yaparken yuvarlama yaparak
iúlemin sonucu tahmin eder.
6.A.1.13. Yuvarlama ile yaptÕ÷Õ tahminini, çÕkarma iúlH
minin sonucu ile karúÕlaútÕrÕr. 
6.A.1.14. Çarpma iúlemi yaparken yuvarlama yaparak
iúlemin sonucu tahmin eder.
6.A. 1.15. Yuvarlama ile yaptÕ÷Õ tahminini, çarpma iúlH
minin sonucu ile karúÕlaútÕrÕr. 

6.A.1.7. Verilen bir sayÕnÕn basama÷Õ de÷iútirildi÷inde
sayÕ de÷erinin ne kadar de÷iúti÷ini belirtir. 

6.A.1.5. En çok 6 basamaklÕ bir do÷al sayÕnÕn basamak ve
sayÕ de÷erlerini okur ve yazar.

Do÷al SayÕ DünyasÕ 
6.A.1.1. øúlem önceli÷ini dikkate alarak do÷al sayÕlarla
dört iúlem yapar.
6.A.1.2. Do÷al sayÕlarda ortak çarpan parantezine alma ve
da÷Õlma özelli÷ini uygulamaya yönelik iúlemler yapar.
6.A.1.3. øki sayÕ arasÕnda kaç do÷al sayÕ oldu÷unu belirtir.
6.A.1.4. En çok 12 basamaklÕ bir do÷al sayÕyÕ bölüklere
ayÕrÕr.
$(Qçok 6 basamaklÕ bir do÷al sayÕyÕ okur ve
\D]DU

ÖöRENME ÇIKTILARI

6. SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ



Bölüm 1: Do÷al SayÕlar ve øúlemler

gUQHN\|QWHPOHULOHE|OPH\DSDUNHQ
sayÕnÕn sonundan 0 çÕkarma; 8 ile çarpmak için üç kez iki
katÕnÕ alma; bir sayÕyÕ 5’e bölmek için iki katÕnÕ alÕp 10’a
E|OPHYE

SayÕlarÕ yuvarlamanÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar üzerinde
GXUXOXU


SayÕlarÕ yuvarlamanÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar üzerinde
GXUXOXU



SayÕlarÕ yuvarlamanÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar üzerinde
GXUXOXU
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Çarpma iúlemi 


Toplama iúlH
PL
Toplama iúlH
PL
ÇÕkarma iúlH
PL
ÇÕkarma iúlH
PL

Do÷al sayÕ

Do÷al sayÕ
%DVDPDNGH
÷eri 
Do÷al sayÕ
%DVDPDNGH
÷eri

Do÷al sayÕ

Do÷al sayÕ
2UWDNoDUSDQ
Do÷al sayÕ
Do÷al sayÕ 
%|ON
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6.A.3.3. Asal sayÕlarÕ özellikleriyle belirler.

6.A.3.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansÕz bölünebilme
kurallarÕnÕ açÕklar ve kullanÕr.

6.A.3.1. Do÷al sayÕlarÕn çarpanlarÕnÕ ve katlarÕnÕ belirler.

6.A.2.1. Bir do÷al sayÕnÕn kendisiyle tekrarlÕ çarpÕmÕnÕ
VOQLFHOLNRODUDNLIDGHHGHU
6.A.2.2. Üslü niceliklerin de÷erini belirler.
6.A.2.5. SÕfÕrdan farklÕ bir do÷al sayÕnÕn 0. kuvvetinin
anlamÕnÕ açÕklar. 
6.A.2.3. Do÷al sayÕlarÕ üslü biçimde yazar.
6.A.2.4. 10, 100, 1000 gibi 10’un kuvvetleri seklinde
verilen sayÕyÕ üslü biçimde yazar. 
6.A.2.6. Üslü sayÕlarÕ karúÕlaútÕrÕr.

Do÷al sayÕlarla problem zamanÕ 
6.A. 1.22. Dört iúlem gerektiren problemleri iúlem sÕrasÕQDJ|UHo|]HUYHNXUDU

6.A.1.21. Do÷al sayÕlarda ortak çarpan parantezine DOPD
ve da÷Õlma özelli÷ini uygulamaya yönelik iúlemler yapar.

6.A. 1.17. 0’a bölme iúleminin sonucunu açÕklar.
6.A. 1.18. Bölme iúlemi yaparken yuvarlama yaparak
iúlemin sonucu tahmin eder.
6.A. 1.19. Yuvarlama ile yaptÕ÷Õ tahminini, bölme iúlemL
QLQVRQXFXLOHkarúÕlaútÕrÕr.
6.A. 1.20. øúlem önceli÷ini dikkate alarak do÷al sayÕlarla
dört iúlem yapar.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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.6<

hVOLIDGHOHU

6’ya kalansÕz bölünebilme kuralÕnÕn 2 ve 3’e kalansÕz
bölünebilme kuralÕndan yararlanÕlarak geliútirilebilece÷i
dikkate alÕnÕr.


Asal sayÕlar 

%|OQHELOPH

Do÷al sayÕlar
dDUSDQODUYHNDWODU

2

hVOLIDGHOHU



2

hVOLIDGHOHU


Örne÷in, 5000=5.10 úeklinde de ifade edilebL
OLU
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Do÷al sayÕlar
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Do÷al sayÕlar
Dört iúlem
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Bölme iúlemi 

7(0(/.$9
5$0/$5
Bölme iúlemi 



4(2+7)=4·2+4·7 ve 4·2+4·7=4(2+7) gibi durumlar ayrÕ
ayrÕ
incelenir. Bunun gibi eúiW
OLNOH
rin anlamlÕ ö÷renilmesLQH
katkÕ
\DSPDN LoLQ PRGHOOHUGHQ
lanÕlÕr.
\DUDU
gU
ne÷in, aúa÷Õdaki dikdörtgH
QLQDODQÕ hesaplanÕrken, parantez kullanmayla ilgili yukD
rÕdaki eúitlikler incelenHELOLU


2
7


4



øúlemler yapÕlÕrken iúlem özellikleri dikkate alÕnÕr. 

Bölüm 2: Üslü øfadeler


øúlemler yapÕlÕrken iúlem özellikleri dikkate alÕnÕr. 


SayÕlarÕ yuvarlamanÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar üzerinde
GXUXOXU
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Ünite 2: AçÕlar

hQLWH

&9HULOHQELUFHELUVHOLIDGH\HX\JXQV|]HOELUGXUXP

%6|]HORODUDNYHULOHQELUGXUXPDX\JXQFHELUVHO
LIDGH\D]DU

%.1. Aritmetik dizilerin kuralÕnÕ ifade eder. 

&.1.8. AçÕyla ilgili problemler kurar.

&.1.7. AçÕyla ilgili problemleri çözer.

&.1.6. øki paralel do÷ruyla bir keseninin oluúturdu÷u
yöndeú, ters, iç ters, dÕú ters açÕlarÕ belirleyerek özelliklH
ULQLLQFHOHU

&.1.5. Bir açÕnÕn tümlerini ve EWQOHULQLKHVDSODU

&.1.4. Ölçüsü verilen bir açÕyÕ iletki yardÕmÕyla çizer.

&.1.3. Kareli veya noktalÕ ka÷Õt üzerinde 90 derecelik
bir açÕyÕ referans alarak oluúturulmuú bir açÕnÕn çeúidini
LIDGHHGHU

&.1.2. AçÕ çeúitlerini ifade eder. 

&.1.1. AçÕyÕ okur ve ifade HGHU

6.A.3.4. Do÷al sayÕlarÕn asal çarpanlarÕnÕ belirler.
6.A.3.5. øki do÷al sayÕnÕn ortak bölenleri ile ortak katlarÕnÕ belirler. 

ÖöRENME ÇIKTILARI

%|OP

%|OP

%|OP
Bu tür durumlarda de÷iúken kullanÕmÕnÕn önemi ve gereN
lili÷i vurgulanÕr.
Aritmetik diziler incelenerek dizinin kuralÕnÕ bir de÷iúken
ile (örne÷in n cinsinden)
yazmaya yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr.
Günlük yaúam durumlarÕnda ve úekil örüntülerindeki
iliúkileri aritmetik diziye dönüútürerek kuralÕ bulmaya
yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr.
%|OP
Cebirsel ifadelerde kullanÕlan harflerin sayÕlarÕ temsil
etti÷i ve “de÷iúken” RODUDN
adlandÕrÕldÕ÷Õ belirtilir. En az bir de÷iúken ve iúlem içeren
ifadelerin “cebirsel ifadeler” oldu÷u vurgulanÕr.
Verilen cebirsel ifadedeki de÷iúkenleri günlük yaúam





AynÕ düzlemde olan üç do÷runun birbirine göre durumlarÕ
ele alÕndÕktan sonra iki do÷runun birbirine paralel olup
olmadÕ÷Õna karar vermeye yönelik çalÕúmalara
da yer verilir. Bunu yaparken do÷rularÕn ortak kesenle
yaptÕ÷Õ açÕlarÕn eú olma durumlarÕndan yararlanÕlabilir.
%|OP





90 dereceden küçük görünüyorsa dar açÕ oldu÷unu; büyük
görünüyorsa geniú açÕ oldu÷u fark ettirilir. 


Bu sÕnÕf düzeyinde EKOK ve EBOB bulmaya yönelik
SUREOHPOHUH\HUYHULOPH]
%|OP
AçÕyÕ baúlangÕç noktalarÕ aynÕ olan iki ÕúÕnÕn oluúturdu÷u
úekil olarak tanÕr ve sembolle gösterir.
Dik, dar, tam, komúu, tümler, bütünler ve tersaçÕlarÕn
özelliklerini keúfeder.
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De÷iúken 

AçÕ 

AçÕ 

Yöndeú açÕ
Ters açÕlar 

Tümler açÕ
Bütünler açÕ 

AçÕ 

AçÕ çeúitleri 

AçÕ çeúitleri 

AçÕ 
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$.7. øki kesrin bölme iúlemini yapar ve anlamlandÕrÕr.

$.6. Bir do÷al sayÕyÕ bir kesre ve bir kesri bir do÷al
sayÕya böler, bu iúlemi anlamlandÕrÕr.

$.5. Bir do÷al sayÕyÕ bir birim kesre ve bir birim kesri
bir do÷al sayÕya böler, bu iúlemi
anlamlandÕrÕr.

$.4. øki kesrin çarpma iúlemini yapar ve anlamlandÕrÕr.

$.3. Bir do÷al sayÕ ile bir kesrin çarpma iúlemini
yapar ve anlamlandÕrÕr.

$.2. Kesirlerle toplama ve çÕkarma iúlemlerini yapar.

$.1. Kesirleri karúÕlaútÕrÕr, sÕralar ve sayÕ do÷rusunda
J|VWHULU

\D]DU
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Örne÷in 3. 1/4 ifadesinin 3 tane 1/4’ün toplamÕ anlamÕna
geldi÷i ve 1/4. 3 ifadesinin de 3’ ün 1/4 kadarÕ oldu÷u ve
bu iúlemlerin aynÕ sonucu verdi÷i fark HWWLULOLU
Gerçek yaúam durumlarÕ ve uygun kesir modelleriyle
yapÕlacak çalÕúmalar yaptÕrÕlÕr.
Bir do÷al sayÕ 1’den büyük bir kesirle çarpÕldÕ÷Õnda sonX
cun bu sayÕdan büyük,
1’den küçük bir kesirle çarpÕldÕ÷Õnda ise küçük oldu÷unu
DQODPD\D\|QHOLNçalÕúmalara yer verilir.
Örne÷in 1/2 . 3/4 ifadesinin 3/4'un 1/2‘si (yani yarÕsÕ) ve
LIDGHVLQLQ
1/2’nin 3/4'u anlamÕna geldi÷i vurgulanÕr.
Gerçek yaúam durumlarÕ ve uygun kesir modelleriyle
yapÕlacak çalÕúmalar yaptÕrÕlÕr.
Örne÷in, 5 ÷ 1/2 ifadesinin 5’in içinde NDoWDQHROGX
÷u; 1/2 ÷ 2 ifadesinin
de 1/2’yi 2’ye bölmek (yani 1/2 ’nin yarÕsÕ) oldu÷u modeO
OHUOHIDUNHWWLULOLU
Örne÷in4 ÷ 3/4 ifadesinin 4’ün içinde kaç tane 3/4 oldX
÷u; 3/4 ÷ 4 ifadesinin de
3/4’ü 4’e bölmek oldu÷u modellerle fark ettirilir. KesirleU
de bölme iúlemi anlamlandÕrÕlÕrken basit iúlemlere yer
YHULOLU
Bir do÷al sayÕ 1’den büyük bir kesirle bölündü÷ünde
VRQXFXn bu sayÕdan küçük,
1’den küçük bir kesre bölündü÷ünde ise büyük oldu÷unu
anlamaya yönelik çalÕúmalara yer verilir.
Bölme iúlemi anlamlandÕrÕlÕrken büyük kesrin NoNNHVUH
bölündü÷ü ve sonucun
tam sayÕ çÕktÕ÷Õ basit iúlemler üzerinde durulur. Örne÷in,
·LIDGHVLQLQ

Gerçek yaúam durumlarÕ ve uygun kesir modelleriyle
yapÕlacak çalÕúmalar teúvik edilir.

durumlarÕna uygun sözel ifadelere dönüútürür. 
Bölüm 3: Kesirler ve øúlemler 
Kesirleri sÕralarken uygun stratejilerin kullanÕlmasÕna
yönlendirilir. Bu sÕnÕf düzeyinde kullanÕlabilecek stratejL
ler: kesirlerin bütüne olan yakÕnlÕklarÕ, yarÕmdan büyük
veya küçük olmalarÕ, yarÕma olan yakÕnlÕklarÕ, birim kesiU
lerin karúÕlaútÕrÕlmasÕ, payda eúitleme (denk kesirleULQ
dikkate alÕnmasÕ).
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$.2. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarÕ çözümler.

$.1. Bölme iúlemi ile kesir kavramÕnÕ iliúkilendirir.

&. Cebirsel ifadenin de÷erlerini de÷iúkenin alaca÷Õ
farklÕ do÷al sayÕ de÷erleri için hesaplar.
&. Basit cebirsel ifadelerin anlamÕnÕ açÕklar.

&hoJHQOHLOJLOLSUREOHPOHUNXUDU

&hoJHQOHLOJLOLSUREOHPOHUo|]HU

&.5. KenarlarÕna göre üçgen çeúitlerini belirler.
&.6. AçÕlarÕna göre üçgen çeúitlerini belirler.

&.4. Üçgende iç açÕ ve dÕú açÕ iliúkisini kurar.

&.2. Do÷ru açÕdan yola çÕkarak üçgenin iç açÕlarÕ
toplamÕnÕn 180 derece oldu÷unu kanÕtlar.
&.3. Üçgende verilmeyen bir iç açÕ ölçüsünü belirler.

&.1. Çokgeni kenar sayÕsÕna göre isimlendirir. 


$.8. Kesirlerle yapÕlan iúlemlerin sonucunu tahmin
HGHU
$.9. Kesirlerle iúlem yapmayÕ gerektiren problemleri
o|]HU

ÖöRENME ÇIKTILARI

%|OP&HELU
Bu sÕnÕf düzeyinde 3a, a/2, (a+4)/3 biçimindeki ifadelerin
anlamlandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalara yer verilir. 
Bölüm1: OndalÕk Gösterim ve øúlemler 
Kesir gösteriminin aynÕ zamanda bölme iúlemini de ifade
etti÷i fark ettirilir. örne÷in 5/3 ifadesi aynÕ zamanda 5’in
3’e bölümü anlamÕnÕ da ifade eder. 
Bu çÕktÕ kapsamÕnda tam bölünemeyen do÷al sayÕlarla
bölme iúlemi yapmaya yönelik çalÕúmalara da yer verLOLU
Bölme iúleminde nokta kullanÕmÕ üzerinde durulur. NoN
tadan sonra en çok üç basamaklÕ sayÕlarla sÕnÕrlÕ kalÕnÕr.
Örne÷in 
 








AyrÕca, ölçüleri verilen üç açÕyla üçgen oluúturup oluútX
rulamayaca÷Õna karar vermeye yönelik çalÕúmalara yer
YHULOLU





.6<
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Do÷ru açÕ 
hoJHQ
hoJHQ
AçÕ 
hoJHQ
øç açÕ
DÕú açÕ 
Üçgen çeúitleri 

dRNJHQ

.HVLUOHU


%|OP*HRPHWUL hoJHQOHU 
oJHQG|UWJHQdikdörtgen, kare, paralelkenar, eúkenar
G|UWJHQ\DPXNJHQJHQ
øç bükey (konkav) çokgenler ele alÕnmaz. AyrÕca iç açÕlD
rÕn toplamÕ ve köúegen sayÕsÕna de÷inilmez.
Çeúitli yöntemlerle üçgenin iç açÕlarÕ toplamÕnÕn 180
derece oldu÷u ispatlanÕr. Örne÷in, ka÷Õt katlama yöntemi.

.HVLUOHU
Dört iúlem

7(0(/.$9
5$0/$5



yarÕmÕn içinde kaç tane çeyrek oldu÷u anlamÕna geldi÷i
modellerle ele alÕnÕr.
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$.17. SayÕlarÕn ondalÕk gösterimleriyle yapÕlan iúleP
OHULQVRQXFXQXWDKPLQHGHU

$.15. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarla bölme
iúlemi \DSDU
$.16. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarla 10, 100
ve 1000 ile kÕsa yoldan bölme iúlemini yapar.

$.14. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarla 10, 100
ve 1000 ile kÕsa yoldançarpma iúlemini yapar.

$.10. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarÕ binde
birler basama÷Õna kadar yuvarlar.
$.11. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarla toplama
iúlemi yapar.
$.12. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarla çÕkarma
iúlemi yapar.
$.13. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarla çarpma
iúlemi yapar.

$.9. Devirli ondalÕk gösterimlerin açÕlÕmÕnÕ yapar. 

6.A.5.7. OndalÕk gösterimleri verilen sayÕlarÕ çözümler.
$.8. En çok 3 ondalÕk gösterimi karúÕlaútÕrÕr. 

$.6. OndalÕk gösterimin rakamlarÕnÕn basamak ve
sayÕ de÷erlerini belirtir. 

$.3. Bir ondalÕk gösterimi modelle gösterir. 
$.4. Bir ondalÕk gösterimin tam ve kesir kÕsmÕnÕ
EHOLUWLU
$.5. PaydasÕ 10 veya 10un kuvveti úeklindeki sayÕlarÕ
ondalÕk gösterime çevirir.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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SayÕlarÕ yuvarlamanÕn sa÷ladÕ÷Õ kolaylÕklar üzerinde
GXUXOXU
Toplama iúleminin anlamlandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalD
UD\HUYHULOLU
ÇÕkarma iúleminin anlamlandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalD
UD\HUYHULOLU
Çarpma iúleminin anlamlandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalD
ra yer verilir. Örne÷in, virgülün hangi basama÷a neden
konulaca÷Õ gibi durumlar incelenir.
Bir do÷al sayÕ 1’den küçük bir ondalÕk ifadeyle çarpÕldÕ÷Õnda sonucun o sayÕdan
küçük oldu÷unun fark edilmesine yönelik çalÕúmalara yer
verilir. Çarpma iúleminde
sÕfÕrÕn özel durumu dikkate alÕnÕr.
10, 100 ve 1000 ile kÕsa yoldan çarpÕmÕn eldeki 0 sayÕsÕ
kadar virgül kaydÕrÕldÕ÷Õ çeúitli örnekler sonrasÕnda fark
HWWLULOLU
Bölme iúleminin anlamlandÕrÕlmasÕna yönelik çalÕúmalara
\HUYHULOLU
10, 100 ve 1000 ile kÕsa yoldan bölme iúleminde eldeki 0
sayÕsÕ kadar virgül kaydÕrÕldÕ÷Õ çeúitli örnekler sonrasÕnda
IDUNHWWLULOLU



 

Tam ve kesir kÕsmÕn ne anlama geldi÷i modeller üzerinde
keúfettirilir. 
AyrÕca kesirli sayÕlarÕn paydalarÕnÕ 10 ve 10’nun kuvvetlH
ri úeklinde geniúletilerek ondalÕk sayÕya çevrilmesi de
yapÕlÕr. 
AyrÕca, ondalÕk gösterimlerin okunuúlarÕ çalÕúÕlÕr. Kesir
kÕsmÕ en çok üç
basamaklÕ olan ondalÕk gösterimlerle sÕnÕrlÕ kalÕnÕr.

8\JXQNHVLUPRGHOOHULQGHQyararlanÕlÕr. Kesir kÕsmÕ en
çok üç basamaklÕ olan
ondalÕk ifadelerle sÕnÕrlÕ kalÕnÕr.
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&. Üçgenin alanÕnÕ taban ve yükseklik iliúkisiyle
KHVDSODU
&. Dikdörtgen veya üçgenden oluúan úekillerin
alanÕnÕ hesaplar.

&. Üçgende yükseklik ve taban iliúkisi kurar.

&. Dik üçgenin alanÕ hesaplar.

&Dikdörtgenin alanÕnÕ hesaplar.

%Bir do÷al sayÕ ile bir cebirsel ifadeyi çarpar.

% Cebirsel ifadelerle toplama ve çÕkarma iúlemleri
\DSDU

&.2. Dikdörtgenin çevre uzunlu÷unu kÕsa yoldan
KHVDSODU
&.3. Dikdörtgen veya üçgenden oluúan úekillerin
çevre uzunluklarÕnÕ hesaplar.

&.1. Verilen bir çokgenin çevre uzunlu÷unu bulur. 

$.1. øki nicelik arasÕndaki iliúkiyi oran olarak ifade
HGHU
$7DEORNXOODQDUDNRUDQSUREOHPOHULQLo|]HUYH\D
NXUDU
$.3. AynÕ veya farklÕ birimlerdeki iki çoklu÷un birbL
rine oranÕnÕ EHOLUOHU

$.18. OndalÕk gösterimlerle dört iúlem yapmayÕ gH
UHNWLUHQSUREOHPOHULo|]HUYHNXUDU

ÖöRENME ÇIKTILARI

%|OP&HELU





Geniú açÕlÕ üçgenlerdeki yükseklikler de ele alÕnÕr.





%|OP*HRPHWUL $ODQ 

Örne÷in, 3(x+7)=3x+21

Terim, sabit terim ve katsayÕ kavramlarÕ ele alÕnÕr. CebiU
VHOLIDGHOHUOHWRSODPD
ve çÕkarma iúleminde uygun modeller kullanÕlÕr.



Örne÷in, 2(a+b) stratejisini kullanÕr. 



TanÕdÕ÷Õ birimler arasÕnda donuúum gerektiren problemlH
UH\HUYHULOHELOLU
*HUoHNyaúamdurumlardan örnekler kullanÕlÕr. Örne÷in
NPVDJLEL
%|OP*HRPHWUL dHYUH 



%|OP2UDQ
Gerçek yaúam durumlarÕndan yola çÕkÕlarak iliúkilerin
oranÕ hakkÕnda çalÕúmalar yaptÕrÕlÕr.
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'.7. øki gruba ait verileri karúÕlaútÕrmada ve yorumlD
mada aritmetik ortalama ve açÕklÕ÷Õ kullanÕr.

'.3. øki gruba ait verileri ikili sÕklÕk tablosu veya sütun
grafi÷inden uygun olanla gösterir.
'*UDILNVHOJ|VWHULPLYHULOHQYHUL\L\RUXPODU
' %LU YHUL JUXEXQD DLW DULWPHWLN ortalamayÕ hesaplar
YH\RUXPODU
'.6. Bir veri grubuna ait açÕklÕ÷Õ hesaplar ve yorumlar.

'.2. Verilen araútÕrma sorusuna uygun veri toplar. 

'.1. øki veri grubunu karúÕlaútÕrmayÕ gerektiren araútÕU
ma sorularÕ oluúturur.

&$ODQODLOJLOLJ|UVHOWDKPLQGHEXOXQXU

&$ODQELULPOHULQGHoHYLUPHOHU\DSDU

&. Düzgün olmayan úekillerin alanlarÕnÕ grid formu
kullanarak yaklaúÕk olarak hesaplar.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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Aritmetik ortalama ve açÕklÕ÷Õ gerçek yaúam durumlarÕnda
yorumlamaya yönelik çalÕúmalara yer YHULOLU

FarklÕ gösterimlerin birbirlerine üstün ve zayÕf yönleri
]HULQGHGXUXOXU
Veri yorumlamada yanlÕú çizilmiú grafikler incelenmeli. 
Aritmetik ortalamanÕn günlük yaúamdurumlarÕndaki yeri
ve önemi tartÕúÕlÕr. 
AçÕklÕ÷Õn günlük yaúamdurumlarÕndaki yeri ve önemi
tartÕúÕlÕr.

9HULOHUdo÷rudan ö÷renciler tarafÕndan toplanarak veya
çeúitli kaynaklardan alÕnarak elde edilebilir.

Alan ölçme birimlerini tanÕr, m–NPP–FP–PP
birimlerini birbirine dönüútürür.
Üçgen, dikdörtgen ve paralelkenardan oluúan bileúik
úekillerin (örne÷in, açÕk zarf) alanlarÕnÕ içeren problemlere
\HUYHULOLU
%|OP9HUL7RSODPDYH6XQPD
Süreksiz veri gruplarÕyla sÕnÕrlÕ kalÕnÕr. Örne÷in, sÕnÕfÕmÕzdaki kÕz ve erkek ö÷rencilerin en sevdikleri yemekler
nelerdir? Beú büyük ilde 1994 ve 2014 yÕllarÕnda
Ö÷retim yapan kaç okul vardÕr? Sürekli ve süreksiz kaY
ramlarÕna girilmez.

Düzgün olmayan úekilleri dikdörtgen ve dik üçgenlere
ayÕrarak alanÕnÕ yaklaúÕk olarak hesaplar. 

$d,./$0$/$5

$ULWPHWLNRUWD
ODPD
AçÕklÕk

AçÕklÕk

AraútÕrma sR
UXVX
9HULWRSODPD
SÕklÕk tablosu
Sütun grafi÷i 
9HUL
$ULWPHWLNRUWD
ODPD

AraútÕrma sR
UXVX

$ODQELULPOHUL

$ODQELULPOHUL

7(0(/.$9
5$0/$5
']JQROPD
yan úekiller
$ODQ

.6<

(<'
.6<
.6<
2
.6<
2
.6<

(<'
.6<

(<'
.6<

.6<

2

.6<

7(0(/
BECERøLER

7UDILNYH*
YHQOLN
(NRQRPLN.DWÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

Temel EŒitim Matematik Dersi ÖŒretim ProgramŦ

6. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

SayŦlar ve 7Ɣlemler alt öŒrenme alanŦnda bu düzeydeki öŒrenciler, iƔlem önceliŒini dikkate alarak
problemler çözerler. AyrŦca doŒal sayŦlarda ortak çarpan parantezine alma ve daŒŦlma özelliŒini
uygulamaya yönelik iƔlemler yaparlar. Bu düzeydeki öŒrenciler en çok 12 basamaklŦ bir doŒal
sayŦyŦ bölüklere ayŦrŦrken en çok 6 basamaklŦ bir doŒal sayŦnŦn basamak ve sayŦ deŒerlerini okur
ve yazarlar. AyrŦca 10, 5, 2, 3, 6, 9, 4 ve 8 ile bölünebilme kurallarŦndan yararlanarak iƔlemler
yaparlar. Bu seviyedeki öŒrenciler bir doŒal sayŦnŦn kendisiyle tekrarlŦ çarpŦmŦnŦ üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü sayŦlarŦ karƔŦlaƔtŦrŦrlar. Bu düzeydeki öŒrenciler doŒal sayŦlarŦn çarpanlarŦnŦ
ve katlarŦnŦ belirlerken asal sayŦlarŦ da özellikleri ile ifade ederler. AyrŦca problemlere yer vermemek koƔuluyla bu düzeyde doŒal sayŦnŦn ortak bölenleri ile ortak katlarŦnŦ belirleme çalŦƔmalarŦ da yapŦlŦr. AltŦncŦ sŦnŦf düzeyindeki öŒrenciler, bir doŒal sayŦ ile bir kesrin çarpma iƔlemini
yapar; bir doŒal sayŦyŦ bir birim kesre ve bir birim kesri bir doŒal sayŦya böler, bir doŒal sayŦyŦ bir
kesre ve bir kesri bir doŒal sayŦya bölerler. Yine bu düzeydeki öŒrenciler ondalŦk gösterimlerle
ilgili dört iƔlem yaparken oran kavramŦnŦ da modellerle açŦklar ve tablolar kullanarak oran problemleri çözerler. Cebir alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler aritmetik dizilerin kurallarŦnŦ ifade eder,
sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel
bir durum yazar, cebirsel ifadelerle toplama ve çŦkarma iƔlemlerini yaparlar. Geometri alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler, iki paralel doŒruyla bir keseninin oluƔturduŒu yöndeƔ, ters, iç ters,
dŦƔ ters açŦlarŦ belirleyerek özelliklerini incelerler ve üçgenlerle ilgili problemler çözer veya kurarlar. Bu düzeydeki öŒrenciler, üçgende yükseklik ve taban iliƔkisi yardŦmŦ ile alan problemleri çözerler. AyrŦca düzgün olmayan Ɣekillerin alanlarŦnŦ grid formu kullanarak yaklaƔŦk olarak hesaplarlar. Veri alt öŒrenme alanŦna iliƔkin olarak ise bu düzeyde öŒrenciler, araƔtŦrma sorusu oluƔturur,
buna uygun veri toplar, bir veri grubuna ait ortalama ve açŦklŦŒŦ hesaplar.
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7.SINIF Ö)RET7M PROGRAMI
ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
7.A. SAYILAR VE 7bLEMLER
7.A.1.Tam SayŦlar:
7.A.2.Rasyonel SayŦlar
7.A.3. Oran-OrantŦ
7.A.4. Yüzdeler

7.B. CEBIR
7.B.1. EƔitlik ve Denklem
7.B.2. DoŒrusal Denklemler

7.C. GEOMETR7 VE ÖLÇME
7.C.1. AçŦlar
7.C.2. Çokgenler
7.C.3. Çember ve Daire
7.C.4. DönüƔüm Geometrisi
7.C.5. Cisimlerin FarklŦ Yönlerden Görünümleri

7.D. VER7

7.SINIF P)ZED/<d/>Z/

7.A. SAYILAR VE 7bLEMLER
7.A.1.Tam SayŦlar:
7.A.1.1. Tam sayŦlarŦ yorumlar ve sayŦ doŒrusunda gösterir.
7.A.1.2. Bir tam sayŦnŦn mutlak deŒerini belirler ve anlamlandŦrŦr.
7.A.1.3. Tam sayŦlarŦ karƔŦlaƔtŦrŦr ve sŦralar.
7.A.1.4. Tam sayŦlarla toplama ve çŦkarma iƔlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer.
7.A.1.5. Tam sayŦlarda çŦkarma iƔleminin eksilenin ters iƔaretlisi ile toplamak anlamŦna geldiŒini kavrar.
7.A.1.6. Toplama iƔleminin özelliklerini akŦcŦ iƔlem yapmak için birer strateji olarak kullanŦr.
7.A.1.7. Tam sayŦlarla çarpma ve bölme iƔlemlerini yapar.
7.A.1.8. Tam sayŦlarŦn kendileri ile tekrarlŦ çarpŦmŦnŦ üslü nicelik olarak ifade eder.
7.A.1.9. Tam sayŦlarla iƔlemler yapmayŦ gerektiren problemleri çözer.
7.A.2.Rasyonel SayŦlar :
7.A.2.1. Rasyonel sayŦlarŦ ifade eder.
7.A.2.2. Rasyonel sayŦlarŦ sayŦ doŒrusunda gösterir.
7.A.2.3. TamsayŦlŦ bir kesri bileƔik kesre dönüƔtürür.
7.A.2.4. BileƔik kesri tamsayŦlŦ kesre dönüƔtürür.
7.A.2.5. PaydalarŦ eƔit olan veya olmayan kesirleri sŦralar.
7.A.2.6. PaydalarŦ eƔit olan veya olmayan kesirlerde toplama iƔlemini sayŦ doŒrusu kullanarak yapar
7.A.2.7. PaydalarŦ eƔit olan veya olmayan kesirlerde toplama iƔlemi gerektiren problemleri çözer.
7.A.2.8. Rasyonel sayŦlarda toplama iƔleminin özelliklerini uygular.
7.A.2.9. PaydalarŦ eƔit olan veya olmayan kesirlerde çŦkarma iƔlemini sayŦ doŒrusu kullanarak yapar.
7.A.2.10. PaydalarŦ eƔit olan veya olmayan kesirlerde çŦkarma iƔlemi gerektiren problemleri çözer.
7.A.2.11. Rasyonel sayŦlarda çŦkarma iƔleminin özelliklerini uygular.( birleƔme ve deŒiƔme özelliklerinin bulunmadŦŒŦnŦ açŦklar)
7.A.2.12. Bir rasyonel sayŦyŦ ondalŦk gösterim olarak iliƔkilendirir.
7.A.2.13. Rasyonel sayŦlarda çarpma iƔlemini yapar.
7.A.2.14. Rasyonel sayŦlarda çarpma iƔleminin özelliklerini kullanŦr.
7.A.2.15. Rasyonel sayŦlarda çarpma iƔlemi gerektiren problemleri çözer.
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7.A.2.16. Kesirlerde çarpmanŦn toplama iƔlemi üzerine daŒŦlma özelliŒini uygulamaya yönelik iƔlemleri yapar.
7.A.2.17. Rasyonel sayŦlarda bölme iƔlemini yapar.
7.A.2.18. Rasyonel sayŦlarda bölme iƔlemi ile ilgili özelliklerini kullanŦr.
7.A.2.19. Rasyonel sayŦlarda bölme iƔlemi gerektiren problemleri çözer.
7.A.2.20. Kesirlerle yapŦlan iƔlemlerin sonucunu tahmin eder.
7.A.2.21. Kesirlerde dört iƔlemi kullanarak karŦƔŦk iƔlemlerde iƔlem sŦrasŦnŦ belirler.
7.A.3. Oran-OrantŦ
7.A.3.1. Birbirine oranŦ verilen iki çokluktan biri verildiŒinde diŒerini bulur.
7.A.3.2. Gerçek yaƔam durumlarŦnŦ, tablolarŦ veya doŒru grafiklerini inceleyerek iki çokluŒun orantŦlŦ olup olmadŦŒŦna
karar verir.
7.A.3.3. DoŒru orantŦlŦ iki çokluk arasŦndaki iliƔkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder.
7.A.3.4. DoŒru orantŦlŦ iki çokluŒa ait orantŦ sabitini belirler ve yorumlar.
7.A.3.5. Gerçek yaƔam durumlarŦnŦ ve tablolarŦ inceleyerek iki çokluŒun ters orantŦlŦ olup olmadŦŒŦna karar verir.
7.A.3.6. DoŒru ve ters orantŦyla ilgili problemleri çözer.
7.A.4. Yüzdeler
7.A.4.1. Yüzde kavramŦnŦ ifade eder.
7.A.4.2. Yüzdeyi kesir olarak yazar.
7.A.4.3. Yüzdeyi ondalŦk gösterim olarak yazar.
7.A.4.4. Kesirleri yüzde olarak ifade eder.
7.A.4.5. OndalŦk 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. OndalŦk gösterimi yüzdelik olarak tahmin eder.
7.A.4.9. Yüzde ile ilgili problemleri çözer veya kurar.
7.B. CEBIR
7.B.1. EƔitlik ve Denklem
7.B.1.1. Gerçek yaƔam durumlarŦna uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
kurar.
7.B.1.2. Denklemlerde eƔitliŒin korunumu ilkesini anlar.
7.B.1.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
7.B.1.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayŦ gerektiren problemleri çözer.
7.B.2. DoŒrusal Denklemler
7.B.2.1. Koordinat sistemini özellikleriyle tanŦr ve sŦralŦ ikilileri gösterir.
7.B.2.2. AralarŦnda doŒrusal iliƔki bulunan iki deŒiƔkenden birinin diŒerine baŒlŦ olarak nasŦl deŒiƔtiŒini tablo, grafik
ve denklem ile ifade eder.
7.B.2.3. DoŒrusal denklemlerin grafiŒini çizer.
7.C. GEOMETR7 VE ÖLÇME
7.C.1. AçŦlar
7.C.1.1. Bir açŦya eƔ bir açŦ çizer.
7.C.1.2. Bir açŦyŦ iki eƔ açŦya ayŦrarak açŦortayŦ belirler.
7.C.1.3. 7ki paralel doŒruyla bir keseninin oluƔturduŒu yöndeƔ, ters, iç ters, dŦƔ ters açŦlarŦ belirler.
7.C.1.4. EƔ, tümler veya bütünler olanlarŦnŦ belirler.
7.C.1.5. AçŦlarla ilgili problemleri çözer.
7.C.2. Çokgenler
7.C.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açŦ özelliklerini açŦklar.
7.C.2.2. Çokgenlerin köƔegenlerini, iç ve dŦƔ açŦlarŦnŦ belirler.
7.C.2.3. Çokgenlerin iç açŦlarŦnŦn ve dŦƔ açŦlarŦnŦn ölçüleri toplamŦnŦ hesaplar.
7.C.2.4. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eƔkenar dörtgenin açŦ özelliklerini belirler.
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7.C.2.5. EƔkenar dörtgen ve yamuŒun alan baŒŦntŦlarŦnŦ oluƔturur.
7.C.2.6. Alan ile ilgili problemleri çözer.
7.C.2.7. Dikdörtgen, paralelkenar, eƔkenar dörtgen ve yamuŒu kareli kâŒŦt üzerinde çizer.
7.C.2.8. Dörtgenlerde çevre kavramŦnŦ açŦklar ve hesaplar.
7.C.2.9. Dörtgenlerin çevre uzunluŒunu hesaplar.
7.C.2.10. Dörtgenlerde alan ve çevre iliƔkisi ile ilgili problemler çözer.
7.C.3. Çember ve Daire
7.C.3.1. Çemberde merkez açŦlarŦ, gördüŒü yaylarŦ ve ölçüleri arasŦndaki iliƔkileri belirler.
7.C.3.2. Çemberin ve çember parçasŦnŦn uzunluŒunu hesaplar.
7.C.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanŦnŦ hesaplar.
7.C.4. DönüƔüm Geometrisi
7.C.4.1. Düzlemsel Ɣekilleri karƔŦlaƔtŦrarak eƔ olup olmadŦklarŦnŦ belirler.
7.C.4.2. Bir Ɣekle eƔ Ɣekiller oluƔturur.
7.C.4.3. Düzlemde nokta, doŒru parçasŦ ve diŒer Ɣekillerin öteleme altŦndaki görüntülerini çizer.
7.C.4.4. Ötelemede Ɣekil üzerindeki her bir noktanŦn aynŦ yön ve büyüklükte bir dönüƔüme tabi olduŒunu keƔfeder.
7.C.4.5. Ötelemede Ɣekil ile görüntüsünün eƔ olduŒunu keƔfeder.
7.C.4.6. Düzlemde nokta, doŒru parçasŦ ve diŒer Ɣekillerin yansŦma sonucu oluƔan görüntüsünü oluƔturur.
7.C.4.7. YansŦmada Ɣekil ile görüntüsü üzerinde birbirlerine karƔŦlŦk gelen noktalarŦn simetri doŒrusuna olan uzaklŦklarŦnŦn eƔit olduŒunu keƔfeder.
7.C.4.8. YansŦmada Ɣekil ile görüntüsünün eƔ olduŒunu keƔfeder.
7.C.4.9. Düzlemsel bir Ɣeklin ardŦƔŦk ötelemeler ve yansŦmalar sonucunda ortaya çŦkan görüntüsünü oluƔturur.
7.C.5. Cisimlerin FarklŦ Yönlerden Görünümleri
7.C.5.1. Üç boyutlu cisimlerin farklŦ yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer.
7.C.5.2. FarklŦ yönlerden görünümlerine iliƔkin çizimleri verilen yapŦlarŦ oluƔturur.
7. D. VER7
7.D.1. Bir veri grubuna iliƔkin daire grafiŒini oluƔturur ve yorumlar.
7.D.2. Verilere iliƔkin çizgi grafiŒi oluƔturur ve yorumlar.
7.D.3. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca (medyan) ve tepe deŒeri (mod) elde eder ve yorumlar.
7.D.4. AraƔtŦrma sorularŦna iliƔkin verileri uygunluŒuna göre daire grafiŒi, sŦklŦk tablosu, sütun grafiŒi veya çizgi grafiŒiyle gösterir.
7.D.5. AraƔtŦrma sorularŦna iliƔkin verileri uygunluŒuna göre daire grafiŒi, sŦklŦk tablosu, sütun grafiŒi veya çizgi grafiŒi gösterimleri arasŦnda dönüƔümler yapar.
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7.A.1.8. Tam sayÕlarÕn kendileri ile tekrarlÕ
çarpÕmÕnÕ üslü nicelik olarak ifade eder.

7.A.1.7. Tam sayÕlarla çarpma ve bölme iúleP
OHULQL\DSDU

7.A.1.6. Toplama iúleminin özelliklerini akÕcÕ
iúlem yapmak için birer strateji olarak kullanÕr.

$7DPsayÕlarda çÕkarma iúleminin eksL
lenin ters iúaretlisi ile toplamak anlamÕna geldL
÷ini kavrar.

7.A.1.4. Tam sayÕlarla toplama ve çÕkarma
iúlemlerini \DSDULOJLOLSUREOHPOHULo|]HU

7.A.1.3. Tam sayÕlarÕ karúÕlaútÕrÕr ve sÕralar.

7.A.1.2. Bir tam sayÕnÕn mutlak de÷erini beliU
ler ve anlamlandÕrÕr.

7.A.1.1. Tam sayÕlarÕ yorumlar ve sayÕ do÷rX
VXQGDJ|VWHULU

ÖöRENME ÇIKTILARI

7. SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ

$d,./$0$/$5

Kuvvetin tek veya çift do÷al sayÕ olmasÕ durumlarÕ incelenir.

Örne÷in, 4+6+(–4)= ? toplamÕnda sÕrasÕyla de÷iúme, birleúme,
ters eleman ve etkisiz eleman özellikleri kullanÕlarak iúlem úu
úekilde yapÕlÕr:
 –   –     –  
Burada iúlem özelliklerinin adÕ verilmeden ö÷renci tarafÕndan
bilinmesi sa÷lanÕr.
Toplama iúleminin de÷iúme, birleúme, ters eleman ve etkisiz
eleman özellikleri ele alÕnÕr.
Bir sayÕyÕ 1 ile çarpmanÕn veya bölmenin sayÕnÕn iúaretini
de÷iútirdi÷i vurgulanÕr.
Tam sayÕlarla çarpma ve bölme iúleminin anlamlandÕrÕlmasÕna
yönelik uygun modellerle yapÕlacak çalÕúmalara yer veULOLU

D–E D –b) oldu÷u sayma pulu gibi modeller aracÕlÕ÷Õyla
incelenir. ToplamlarÕ
0 olan ters iúaretli tam sayÕlar ile iúlemlere yer verilir.

Bölüm 1: SayÕlar ve øúlemler 
*QONyaúamdurumlarÕnda tam sayÕlara yönelik ihtiyaç fark
ettirilir. Pozitif ve negatif tam sayÕlarÕn zÕt yön ve de÷erleri ifade
etmede kullanÕldÕ÷Õ vurgulanÕr.
(Örne÷in, asansörde katlarÕn belirtilmesi, sÕfÕrÕn altÕnda ve üV
tünde hava sÕcaklÕklarÕ vb.).
Mutlak de÷erin sayÕ do÷rusunda ve gerçek yaúamda (asansör,
termometre, banka hesabÕ vb.) ne anlama geldi÷i üzerinde durX
OXU
Tam sayÕlarÕ karúÕlaútÕrma ve sÕralamayla ilgili gerçek yaúam
durumlarÕnÕ içeren çalÕúmalara yer verilir.
Tam sayÕlarÕn kullanÕldÕ÷Õ asansör, termometre gibi araçlar
yatay ve dikey sayÕ do÷rusuyla iliúkilendirilerek toplama ve
çÕkarma iúlemlerine yer verilir.
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Ünite 1: SayÕlar 
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Tam sayÕlar 
dDUSPDLúOHPL
%|OPHLúOHPL
Tam sayÕlar
hVOLIDGH
OHU

7RSODPDLúOHPL

Tam sayÕlar 
7RSODPDLúOHPL
ÇÕkarma iúOHPL
Tam sayÕlar 
7RSODPDLúOHPL
ÇÕkarma iúOHPL

.6<

2

2

.6<

(<'
3&

.6<

.6<

7DPsayÕlar
0XWODNGH
÷er
Tam sayÕlar 

(<'

7(0(/
BECERøLER

Tam sayÕlar

7(0(/.$9
5$0/$5

(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

ÜNøTE

7.A.2.13. Rasyonel sayÕlarda çarpma iúlemini
\DSDU

$Bir rasyonel sayÕyÕ ondalÕk gösterim
olarak iliúkilendirir.

7.A.2.11. Rasyonel sayÕlarda çÕkarma iúleminin
|]HOOLNOHULQLX\JXODU

7.A.2.9. PaydalarÕ eúit olan veya olmayan kesiU
lerde çÕkarma iúlemini sayÕ do÷rusu kullanarak
\DSDU
7.A.2.10. PaydalarÕ eúit olan veya olmayan
NHVLUOHUGHçÕkarma iúlemi gerektiren problemlH
ULo|]HU

7.A.2.8. Rasyonel sayÕlarda toplama iúleminin
|]HOOLNOHULQLX\JXODU

7.A.2.5. PaydalarÕ eúit olan veya olmayan kesiU
leri sÕralar.
7.A.2.6. PaydalarÕ eúit olan veya olmayan kesiU
lerde toplama iúlemini sayÕ do÷rusu kullanarak
\DSDU
7.A.2.7. PaydalarÕ eúit olan YH\DROPD\DQNHVLU
lerde toplama iúlemi gerektiren problemleri
o|]HU

7.A.2.4. Bileúik kesri tamsayÕlÕ kesre dönüút
UU

7.A.2.3. TamsayÕlÕ bir kesri bileúik kesre dönüúWUU

7.A.2.2. Rasyonel sayÕlarÕ sayÕ do÷rusunda
J|VWHULU

7.A.2.1. Rasyonel sayÕlarÕ ifade eder.

$7DPsayÕlarla iúlemler yapmayÕ gereN
WLUHQSUREOHPOHULo|]HU

ÖöRENME ÇIKTILARI

Çarpma ve bölme iúlemlerinde 0’Õn, 1’in YH–1’in etkisi incelH
QLU

Devirli olan ve olmayan ondalÕk gösterimler üzerinde durulur.

Birleúme ve de÷iúme özelliklerinin bulunmadÕ÷ÕnÕ açÕklar.





Rasyonel sayÕlarda toplama iúleminin de÷iúme, birleúme, etkisiz
HOHPDQYHWHUVHOHPDQ|]HOOLNOHULLQFHOHQLU











Bölüm 2: Rasyonel SayÕlar
Her tam sayÕnÕn paydasÕ 1 olan bir rasyonel sayÕ oldu÷u vurgX
lanÕr.




$d,./$0$/$5

.HVLUOHU
7RSODPDLúOHPL
.HVLUOHU
7RSODPDLúOHPL
5DV\RQHO
sayÕlar
7RSODPDLúOHPL
.HVLUOHU
dDUSPDLúOHPL
.HVLUOHU
dDUSPDLúOHPL
5DV\RQHO
sayÕlar
ÇÕkarma iúOHPL
5DV\RQHO
sayÕlar
OndalÕk
J|VWHULP
5DV\RQHO
sayÕlar

.HVLUOHU

5DV\RQHO
sayÕlar
5DV\RQHO
sayÕlar
.HVLUOHU
Bileúik kH
VLU
.HVLUOHU
Bileúik NH
VLU

Tam sayÕlar

7(0(/.$9
5$0/$5

2

.6<

2

(<'
3&

(<'

2

(<'
3&

(<'

.6<

.6<

.6<

2

2

7(0(/
BECERøLER
(<'
3&
(NRQRPLN
KatÕlÕm
DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER
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%Gerçek yaúam durumlarÕna uygun
ELULQFLGHUHFHGHQELUELOLQPH\HQOLGHQNOHPOHUL
NXUDU
7.B.1.2. Denklemlerde eúitli÷in korunumu
LONHVLQLDQODU

7.A.2.20. Kesirlerle yapÕlan iúlemlerin sonucX
QXWDKPLQHGHU
7.A.2.21. Kesirlerde dört iúlemi kullanarak
karÕúÕk iúlemlerde iúlem sÕrasÕnÕ belirler.

7.A.2.19. Rasyonel sayÕlarda bölme iúlemi
JHUHNWLUHQSUREOHPOHULo|]HU

7.A.2.18. Rasyonel sayÕlarda bölme iúlemi ile
ilgili özelliklerini kullanÕr.

7.A.2.17. Rasyonel sayÕlarda bölme iúlemini
\DSDU

7.A.2.16. Kesirlerde çarpmanÕn toplama iúlemi
üzerine da÷Õlma özelli÷ini uygulamaya yönelik
iúlemleri yapar.

'HQNOHPOHU

'HQNOHPOHU

6+5 = Ƒ+4 gibi eúitliklerin bozulmamasÕiçin Ƒ yerine gelecek
sayÕyÕ bulmaya yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr.
Eúitli÷in her iki tarafÕna aynÕ sayÕnÕn eklenmesi veya çÕkarÕlmasÕ
ya da iki tarafÕnaynÕ sayÕyla çarpÕlmasÕ veya bölünmesi durX
munda eúitli÷in korunmasÕ ele alÕnÕr.
Ekleme ve çÕkarma durumlarÕnda eúitli÷in korundu÷unu gösteU

.HVLUOHU
Dört iúlem

Kesir çizgisi kullanÕlarak verilen iúlemlerde, iúlem önceli÷inin
kesir çizgisine göre belirlendi÷i vurgulanÕr.
%|OPEúitlik ve Denklem (sadece tamsayÕ katsayÕlar)


.HVLUOHU

5DV\RQHO
sayÕlar
dDUSPDLúOHPL
.HVLUOHU
dDUSPDLúOHPL
7RSODPDLúOHPL
5DV\RQHO
sayÕlar
%|OPHLúOHPL
5DV\RQHO
sayÕlar
%|OPHLúOHPL
5DV\RQHO
sayÕlar
%|OPHLúOHPL

5DV\RQHO
sayÕlar
dDUSPDLúOHPL

7(0(/.$9
5$0/$5
dDUSPDLúOHPL





Rasyonel sayÕlarda bölme iúleminde ters çevirip çarpma yöntemi
keúfettirilir. 

Çarpma ve bölme iúlemlerinde0’Õn, 1’in ve –1’in etkisi incelH
QLU





Rasyonel sayÕlarda de÷iúme, birleúme ve yutan eleman özelliN
leri ile çarpmanÕn, toplama ve çÕkarma iúlemleri üzerine da÷Õlma
|]HOLNOHULLQFHOHQLU
ÇarpÕmlarÕ 1 olan iki rasyonel sayÕnÕn çarpma iúlemine göre
birbirinin tersi oldu÷u vurgulanÕr.

7.A.2.14. Rasyonel sayÕlarda çarpma iúleminin
özelliklerini kullanÕr.

7.A.2.15. Rasyonel sayÕlarda çarpma iúlemi
JHUHNWLUHQSUREOHPOHULo|]HU

$d,./$0$/$5
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Ünite 4: SayÕlar 

$.HVLUOHUL\]GHRODUDNLIDGHHGHU

7.A.4.3. Yüzdeyi ondalÕkJ|VWHULPRODUDN\D]DU

$<]GH\LNHVLURODUDN\D]DU

7.A.4.1. Yüzde kavramÕnÕ ifade eder.

7.A.3.4. Do÷ru orantÕlÕ iki çoklu÷a ait orantÕ
VDELWLQLEHOLUOHUYH\RUXPODU
7.A.3.5. Gerçek yaúam durumlarÕnÕ ve tablolarÕ
inceleyerek iki çoklu÷un ters orantÕlÕ olup
olmadÕ÷Õna karar verir.

7.A.3.1. Birbirine oranÕ verilen iki çokluktan
biri verildi÷inde di÷erini bulur.
7.A.3.2. Gerçek yaúam durumlarÕnÕ, tablolarÕ
veya do÷ru grafiklerini inceleyerek iki çoklX
÷un orantÕlÕ olup olmadÕ÷Õna karar verir.
7.A.3.3. Do÷ru orantÕlÕ iki çokluk arasÕndaki
iliúkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder.

7.B.2.1. Koordinat sistemini özellikleriyle tanÕr
ve sÕralÕ ikilileri gösterir.
7.B.2.2. AralarÕnda do÷rusal iliúki bulunan iki
de÷iúkenden birinin di÷erine ba÷lÕ olarak nasÕl
de÷iúti÷ini tablo, grafik ve denklem ile ifade
HGHU
7.B.2.3. Do÷rusal denklemlerin grafi÷ini çizer.

%%LULQFLGHUHFHGHQELUELOLQPH\HQOL
GHQNOHPOHULo|]HU
%%LULQFLGHUHFHGHQELUELOLQPH\HQOL
denklem kurmayÕ gerektiren problemleri çözer.

ÖöRENME ÇIKTILARI

.6<

'HQNOHPOHU
Do÷rusal
GHQNOHPOHU











%|OPYüzdeler (birimsel dönüúümler kullanÕlsÕn)
*HUoHNyaúamdurumlarda yüzde kavramÕnÕn önemi fark ettirilir.
Gazete, dergi ve kitaplarda gecen yüzde ile ilgili örnekler tartÕúÕlÕr. 

Ters orantÕlÕ çokluklarÕn çarpÕmÕnÕn sabit oldu÷unu keúfetmeye
\|QHOLNçalÕúmalara\HUYHULOLU

%|OP2UDQOrantÕ (birimsel dönüúümler kullanÕlsÕn)
Günlük yaúam durumlarÕna iliúkin örnekler üzerinde çalÕúmalar
yapÕlÕr.
øki oran eúitli÷inin orantÕ olarak adlandÕrÕldÕ÷Õ vurgulanÕr. Do÷ru
orantÕlÕ çokluklar ele alÕnÕr. Do÷ru orantÕlÕ çokluklara ait grafiN
lerin orijinden geçti÷i dikkate alÕnÕr.
Do÷ru orantÕlÕ çokluklar arasÕnda çarpmaya dayalÕ bir iliúki
oldu÷u dikkate alÕnÕr.
Örne÷in, bir sÕnÕfta kÕzlarÕn sayÕsÕnÕn erkeklereoranÕ 4:5 ise
kÕzlarÕn sayÕsÕ 4’ün, erkeklerin sayÕsÕ ise 5’in aynÕ katÕ oldu÷u
dikkate alÕnÕr.
Gerçek yaúam durumlarÕ, bunlara iliúkin tablolar veya do÷ru
grafikleri incelenerek orantÕ sabitini belirlenir.

.6<

.RRUGLQDW
VLVWHPL

Bölüm 1: Do÷rusal Denklemler
Koordinat sistemi üzerinde yer belirlemeyle gerçek yaúam
durumlarÕnÕ iliúkilendirmeye yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr. 

.6<

Do÷ru oraQ
tÕ

<]GH
.HVLUOHU
<]GH
OndalÕk
J|VWHULP
.HVLU
OndalÕk

<]GH

Ters orantÕ

.6<

.6<

.6<

2

(<'

2

(<'

OrantÕ

Do÷ru oraQ
tÕ

2

2UDQ

2

(<'
3&

'HQNOHPOHU



2

7(0(/
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'HQNOHPOHU
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Bu düzeyde denklemlerdeki katsayÕlar tam sayÕlardan seçilir.

PHNLoLQWHUD]LYH\DEHQ]HULGHQJHPRGHOOHULQH\HUYHULOLU
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Bir çoklu÷un belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik
çalÕúmalara yer verilir.

Bir çoklu÷un belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik
çalÕúmalara yer verilir.
Bir çoklu÷un belirtilen bir yüzdesini tahmin etmeye yönelik
çalÕúmalara yer verilir.



$d,./$0$/$5

øç açÕlar toplamÕnÕ keúfetmeye yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr.



YalnÕzca dÕúbükey çokgenler incelenir.

%|OPdRNJHQOHU

& 'LNG|UWJHQ SDUDOHONHQDU \DPXN YH KenarlarÕn oluúturdu÷u açÕlarla birlikte eúkenar dörtgen, kare ve
eúkenar dörtgenin açÕ özelliklerini belirler.
dikdörtgende köúegenlerin oluúturdu÷u açÕlar da incelenir.
Kare dikdörtgenin ve eúkenar dörtgenin özel bir durumu olarak

7.C.2.3. Çokgenlerin iç açÕlarÕnÕn ve dÕú açÕlarÕnÕn ölçüleri toplamÕnÕ hesaplar.

7.C.2.2. Çokgenlerin köúegenlerini, iç ve dÕú
açÕlarÕnÕ belirler.

7.C.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açÕ özeO
liklerini açÕklar.

$<]GHLOHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HUYH\D Basit (bileúik olmayan) faiz problemleri de ele alÕnÕr. Formül
NXUDU
vermeyi gerektirmeyen faiz problemleriyle sÕnÕrlÕ kalÕnÕr.
Bölüm 1: AçÕlar
7.C.1.1. Bir açÕya eú bir açÕ çizer.

7.C.1.2. Bir açÕyÕ iki eú açÕyaayÕrarak açÕortayÕ

EHOLUOHU
7.C.1.3. øki paralel do÷ruyla bir keseninin
AynÕ düzlemde olan üç do÷runun birbirine göre durumlarÕ ele
oluúturdu÷u yöndeú, ters, iç ters, dÕú ters açÕlarÕ
alÕnÕr.
øki do÷runun birbirine paralel olup olmadÕ÷Õna karar vermeye
EHOLUOHU
yönelik çalÕúmalara da yer verilir. Bunu yaparken do÷rularÕn
ortak kesenle yaptÕ÷Õ açÕlarÕn eú olma durumlarÕndan yararlanÕODELOLU
7.C.1.4. Eú, tümler veya bütünler olanlarÕnÕ

EHOLUOHU
7.C.1.5. AçÕlarla ilgili problemleri çözer.


$9HULOHQ\]GH\LNHVLURODUDNWDKPLQ
HGHU
$9HULOHQNHVUL\]GHOLNRODUDNWDKPLQ
HGHU
7.A.4.8. OndalÕk gösterimi yüzdelik olarak
WDKPLQHGHU

7.A.4.5. OndalÕk gösterimleri yüzde olarak
\D]DU
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7.C.3.1. Çemberde merkez açÕlarÕ, gördü÷ü
yaylarÕ ve ölçüleri arasÕndaki iliúkileri belirler.

7.C.4.1. Düzlemsel úekilleri karúÕlaútÕrarak eú

7.C.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanÕnÕ
KHVDSODU

%|OPdHPEHUYH'DLUH

Bölüm 2: Dönüúüm Geometrisi
Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.

Merkez açÕ ile daire diliminin alanÕ iliúkilendirilirken orandan
yararlanÕlabilir.

Merkez açÕ ile çember parçasÕnÕn uzunlu÷u iliúkilendirilirken
orandan yararlanÕlabilir. 



*QON yaúam durumlarÕndan yola çÕkarak çevre kavramÕ keúIHWWLULOLU



Üçgen, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk veya eúkenar dörtgeQ
GHQoluúan bileúikúekillerin alanlarÕnÕ bulmayÕ gerektiren proE
OHPOHUH\HUYHULOLU
Dikdörtgenin çevre uzunlu÷uyla alanÕnÕ iliúkilendirmeye yönelik
çalÕúmalara yerYHULOLU
AynÕ alana sahip farklÕ dikdörtgenlerin çevre uzunluklarÕ ile
aynÕ çevre uzunlu÷una sahip farklÕ dikdörtgenlerin alanlarÕ
LQFHOHQLU

Eúlik 

dHPEHU
Merkez açÕ
<D\
dHPEHU
dHPEHU
parçasÕ 
'DLUH
'DLUHGLOLPL
$ODQ

'LNG|UWJHQ
3DUDOHONHQDU
<DPXN
Eúkenar
G|UWJHQ
'|UWJHQ
dHYUH
'|UWJHQ
dHYUH
'|UWJHQ
$ODQ
dHYUH

$ODQ



7(0(/.$9
5$0/$5
Eúkenar
G|UWJHQ
AçÕ 
Eúkenar
G|UWJHQ
<DPXN
$ODQ



&dHPEHULQYHçember parçasÕnÕn uzuQ
lu÷unu hesaplar.

$d,./$0$/$5
ele alÕnÕr. 
Dikdörtgen ve eúkenar dörtgen, paralelkenarÕn özel halleri olD
rak ele alÕnÕr. 
Dikdörtgen, eúkenar dörtgen ve paralelkenar da yamu÷un özel
durumlarÕ olarak ele alÕnÕr.

7.C.2.8. Dörtgenlerde çevre kavramÕnÕ açÕklar
YHKHVDSODU
7.C.2.9. Dörtgenlerin çevre uzunlu÷unu hesaS
ODU
7.C.2.10. Dörtgenlerde alan ve çevre iliúkisi ile
LOJLOLSUREOHPOHUo|]HU

7.C.2.7. Dikdörtgen, paralelkenar, eúkenar
dörtgen ve yamu÷u kareli kâ÷Õt üzerinde çizer.

&$ODQLOHLOJLOLSUREOHPOHULo|]HU

7.C.2.5. Eúkenar dörtgen ve yamu÷un alan
ba÷ÕntÕlarÕnÕ oluúturur.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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7.D.2. Verilere iliúkin çizgi grafi÷i oluúturur ve
\RUXPODU

7.D.1. Bir veri grubuna iliúkin daire grafi÷ini
oluúturur ve yorumlar.

7.C.5.2. FarklÕ yönlerden görünümlerine iliúkin
çizimleri verilen yapÕlarÕ oluúturur.

7.C.5.1. Üç boyutlu cisimlerin farklÕ yönlerden
LNLER\XWOXJ|UQPOHULQLoL]HU

7.C.4.7. YansÕmada úekil ile görüntüsü üzerinde
birbirlerine karúÕlÕk gelen noktalarÕn simetri
do÷rusuna olan uzaklÕklarÕnÕn eúit oldu÷unu
keúfeder.
7.C.4.8. YansÕmada úekil ile görüntüsünün eú
oldu÷unu keúfeder.
7.C.4.9. Düzlemsel bir úeklin ardÕúÕk ötelemeler
ve yansÕmalar sonucunda ortaya çÕkan görünt
sünü oluúturur.

7.C.4.4. Ötelemede úekil üzerindeki her bir
noktanÕn aynÕ yön ve büyüklükte bir dönüúüme
WDELoldu÷unu keúfeder.
7.C.4.5. Ötelemede úekil ile görüntüsünün eú
oldu÷unu keúfeder.
&Düzlemde nokta, do÷ru parçasÕ ve
di÷er úekillerin yansÕma sonucu oluúan görünt
sünü oluúturur.

7.C.4.2. Bir úekle eú úekiller oluúturur.
7.C.4.3. Düzlemde nokta, do÷ru parçasÕ ve
di÷er úekillerin öteleme altÕndaki görüntülerini
oL]HU

olup olmadÕklarÕnÕ belirler.

ÖöRENME ÇIKTILARI
$d,./$0$/$5





%|OP9HUL

Eú küplerden oluúturulmuú yapÕlar ve bilinen geometrik cisimler
kullanÕlÕr.

9HUL
'DLUHJUDIL
÷i 
9HUL
dL]JLJUDIL

hoER\XWOX
FLVLPOHU
øki boyut

hoER\XWOX
FLVLPOHU
øki boyut 

gWHOHPH
YansÕma 

(<'

(<'

(<'

(<'

2

(<'

YansÕma
Eúlik 

*QONyaúamGXUXPODUGDQ|UQHNOHUYHULOLU
Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.
'HVHQPRWLIYHbenzeri görsellerde öteleme veya yansÕma
dönüúümlerini belirlemeye yönelik çalÕúmalara yer verilir.
%|OPCisimlerin FarklÕ Yönlerden Görünümleri
Eú küplerden oluúturulmuú yapÕlar ve bilinen geometrik cisimler
kullanÕlÕr. Çizimiçin uygun kareli kâ÷Õtlar kullanÕlÕr. YapÕlarÕn
farklÕ yönlerden görünümlerinin iliúkilendirilmesi istenir (ön
arka ve sa÷sol görüntülerinin simetrik olmasÕ gibi).
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2
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(<'

2
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YansÕma 
6LPHWUL

gWHOHPH
Eúlik 
']OHP
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Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.

Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.

*QONyaúamGXUXPODUGDQ|UQHNOHUH\HUYHULOLU

Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.

Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.

*QONyaúamdurumlardan örneklerle karúÕlaútÕrmalar yapÕlabL
OLU
Kareli ve noktalÕ kâ÷Õt ile yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.
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' AraútÕrma sorularÕna iliúkin verileri
uygunlu÷una göre daire grafi÷i, sÕklÕk tablosu,
sütun grafi÷i veya çizgi grafi÷i gösterimleri
arasÕnda dönüúümler yapar.
FarklÕ gösterimlerin birbirlerine üstün ve zayÕf yönleri üzerinde
GXUXOXU

' %LU YHUL JUXEXQD DLW RUWDODPD RUWDQFD *QONyaúamdurumlarÕnda ortalama, ortanca ve tepe de÷erinin
(medyan) ve tepe de÷eri (mod) elde eder ve kullanÕm alanlarÕ tartÕúÕlÕr. Belli bir veri grubu için bu de÷erleU
\RUXPODU
den hangisinin daha kullanÕúlÕ oldu÷unu anlamaya yönelik
çalÕúmalara yer verilir.
' AraútÕrma sorularÕna iliúkin verileri
uygunlu÷una göre daire grafi÷i, sÕklÕk tablosu,
FarklÕ gösterimlerin birbirlerine üstün ve zayÕf yönleri üzerinde
sütun grafi÷i veya çizgi grafi÷iyle gösterir.
GXUXOXU
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7. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

SayŦlar ve 7Ɣlemler alt öŒrenme alanŦnda bu düzeydeki öŒrenciler tam sayŦlarŦ ve rasyonel sayŦlarŦ
yorumlar, karƔŦlaƔtŦrŦr ve tamsayŦlarla iliƔkili problemler çözerler. Bu düzeyde öŒrenciler, doŒru
ve ters orantŦ arasŦndaki farkŦ belirler, günlük yaƔam durumlarŦna yönelik problemler çözerler.
Cebir alt öŒrenme alanŦna iliƔkin öŒrenciler birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer;
koordinat sistemini özellikleriyle tanŦr ve sŦralŦ ikilileri gösterir ve doŒrusal denklemlerin grafiŒini
çizerler. Geometri alt alanŦna yönelik ise öŒrenciler çokgenlerin özelliklerini belirlerler; eƔkenar
dörtgen ve yamuŒun alan baŒŦntŦlarŦnŦ oluƔtururlar. Çembere yönelik ise merkez açŦlarŦ, gördüŒü
yaylarŦ ve ölçüleri arasŦndaki iliƔkileri belirlerler. AyrŦca dairenin ve daire diliminin alanŦnŦ hesaplarlar. Düzlemde nokta, doŒru parçasŦ ve diŒer Ɣekillerin öteleme altŦndaki görüntülerini çizen
öŒrenciler, düzlemsel bir Ɣeklin ardŦƔŦk ötelemeler ve yansŦmalar sonucunda ortaya çŦkan görüntüsünü oluƔtururlar. Veri alt öŒrenme alanŦna iliƔkin olarak ise bu düzeyde öŒrenciler, araƔtŦrma
sorusu oluƔturur, buna uygun veri toplar, bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe deŒerini
hesaplar.

8. SINIF Ö)RET7M PROGRAMI

ÖŒrenme AlanlarŦ ve Alt ÖŒrenme AlanlarŦ
8.A. SAYILAR
8.A.1. Çarpanlar ve Katlar
8.A.2. Üslü 7fadeler
8.A.3. Kareköklü 7fadeler

8.B. CEBIR
8.B.1. Cebirsel 7fadeler ve ÖzdeƔlikler
8.B.2. DoŒrusal Denklemler
8.B.3. Denklem Sistemleri
8.B.4. EƔitsizlikler

8.C. GEOMETR7 VE ÖLÇME
8.C.1. Üçgenler
8.C.2. DönüƔüm Geometrisi
8.C.3. EƔlik ve Benzerlik
8.C.4. Trigonometri
8.C.5. Geometrik Cisimler

8.D. VER7
8.E. OLASILIK
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8.SINIF P)ZED/<d/>Z/

8.A. SAYILAR
8.A.1. Çarpanlar ve Katlar
8.A.1.1. Verilen pozitif tam sayŦlarŦn çarpanlarŦnŦ bulur; pozitif tam sayŦlarŦ üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpŦmŦ
Ɣeklinde yazar.
8.A.1.2. 7ki doŒal sayŦnŦn en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katŦnŦ (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri
çözer.
8.A.1.3. Verilen iki doŒal sayŦnŦn aralarŦnda asal olup olmadŦŒŦnŦ belirler.
8.A.2. Üslü 7fadeler
8.A.2.1. Tam sayŦlarŦn, tam sayŦ kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade Ɣeklinde yazar.
8.A.2.2. SayŦlarŦn ondalŦk gösterimlerini 10’un tam sayŦ kuvvetlerini kullanarak çözümler.
8.A.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kurallarŦ anlar, birbirine denk ifadeler oluƔturur.
8.A.2.4. SayŦlarŦ 10’un farklŦ tam sayŦ kuvvetlerini kullanarak ifade eder.
8.A.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayŦlarŦ bilimsel gösterimle ifade eder ve karƔŦlaƔtŦrŦr.

8.A.3. Kareköklü 7fadeler
8.A.3.1. Tam kare doŒal sayŦlarŦ tanŦr.
8.A.3.2. Tam kare doŒal sayŦlarla bu sayŦlarŦn karekökleri arasŦndaki iliƔkiyi belirler.
8.A.3.3. Tam kare olmayan sayŦlarŦn karekök deŒerlerinin hangi iki doŒal sayŦ arasŦnda olduŒunu belirler.
8.A.3.4. Gerçek sayŦlarŦ tanŦr, rasyonel ve irrasyonel sayŦlarla iliƔkilendirir.
8.A.3.5. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme iƔlemlerini yapar.
8.A.3.6. Kareköklü bir ifadeyi ܽξܾ Ɣeklinde yazar ve ܽξܾ Ɣeklindeki ifadede katsayŦyŦ kök içine alŦr.
8.A.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpŦldŦŒŦnda, sonucu bir doŒal sayŦ yapan çarpanlara örnek verir.
8.A.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çŦkarma iƔlemlerini yapar.
8.A.3.9. OndalŦk ifadelerin kareköklerini belirler.
8.B. CEBIR
8.B.1. Cebirsel 7fadeler ve ÖzdeƔlikler
2
2
2
8.B.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklŦ biçimlerde yazar. (x.x = x ; 3x.2x = 6x ; 3.2x = 6x; y .x = y.y.x gibi...)
8.B.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpŦmŦnŦ yapar. (kuvvetin en çok 2 olacaŒŦ ve katsayŦlarŦn tamsayŦlarla sŦnŦrlŦ olmasŦ durumu)
2
2
2
2
2
8.B.1.3. ÖzdeƔlikleri modellerle açŦklar. (sadece (a r b) = a r 2ab + b ve a - b )
2
8.B.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayŦrŦr. (sadece ortak çarpan parantezine alŦnabilecek iki kare farkŦ ve a r 2ab +
2
b modeli. )
8.B.2. DoŒrusal Denklemler
8.B.2.1. DoŒrusal iliƔki içeren gerçek yaƔam durumlarŦna ait tablo, grafik ve denklemi oluƔturur ve yorumlar.
8.B.2.2. DoŒrunun eŒimini modellerle açŦklar; doŒrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tablolarŦ eŒimle iliƔkilendirir.
8.B.2.3. DoŒrusal denklemlerde bir deŒiƔkeni diŒeri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
8.B.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. (katsayŦlar rasyonel olabilir.)
8.B.3. Denklem Sistemleri
8.B.3.1. 7ki bilinmeyenli doŒrusal denklem sistemlerini çözer.
8.B.3.2. 7ki bilinmeyenli doŒrusal denklem sistemlerinin çözümleri ile bu denklemlere karƔŦlŦk gelen doŒrularŦn grafikleri arasŦnda iliƔki kurar.
8.B.4. EƔitsizlikler

127

128
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8.B.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eƔitsizlik içeren günlük yaƔam durumlarŦna uygun matematik cümleleri
yazar.
8.B.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eƔitsizlikleri sayŦ doŒrusunda gösterir.
8.B.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eƔitsizlikleri çözer.
8.C. GEOMETR7 VE ÖLÇME
8.C.1. Üçgenler
8.C.1.1. Üçgende kenarortay, açŦortay ve yüksekliŒi inƔa eder.
8.C.1.2. Üçgenin alanŦnŦ hesaplar.
8.C.1.3. Üçgenin iki kenar uzunluŒunun toplamŦ veya farkŦ ile üçüncü kenarŦnŦn uzunluŒunu iliƔkilendirir.
8.C.1.4. Üçgenin kenar uzunluklarŦ ile bu kenarlarŦn karƔŦsŦndaki açŦlarŦn ölçülerini iliƔkilendirir.
8.C.1.5. Yeterli sayŦda elemanŦnŦn ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
8.C.1.6. Pisagor baŒŦntŦsŦnŦ oluƔturur; ilgili problemleri çözer.
8.C.2. DönüƔüm Geometrisi
8.C.2.1. Nokta, doŒru parçasŦ ve diŒer düzlemsel Ɣekillerin dönme altŦndaki görüntülerini oluƔturur.
8.C.2.2. Dönmede Ɣekil üzerindeki her bir noktanŦn bir nokta etrafŦnda belirli bir açŦyla saat veya tersi yönünde dönüƔüme tabi olduŒunu ve Ɣekil ile görüntüsünün eƔ olduŒunu keƔfeder.
8.C.2.3. Koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansŦma, herhangi bir doŒru boyunca
öteleme ve orijin etrafŦnda dönme altŦndaki görüntülerini belirleyerek çizer.
8.C.2.4. bekillerin en çok iki ardŦƔŦk öteleme, yansŦma veya dönme sonucunda ortaya çŦkan görüntülerini oluƔturur.
8.C.3. EƔlik ve Benzerlik
8.C.3.1. EƔlik ve benzerliŒi iliƔkilendirir; eƔ ve benzer Ɣekillerin kenar ve açŦ özelliklerini belirler.
8.C.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranŦnŦ belirler; bir çokgene eƔ ve benzer çokgenler oluƔturur.
8.C.3.3. Benzerlikte öklid baŒŦntŦlarŦndan yararlanŦr.
8.C.4. Trigonometri
8.C.4.1. Dik üçgende dar açŦlarŦn trigonometrik oranlarŦnŦ ifade eder.
8.C.4.2. Dik üçgende dar açŦlarŦn trigonometrik oranlarŦnŦ ile ilgili problem çözer.
8.C.5. Geometrik Cisimler
8.C.5.1. Dik prizmalarŦ tanŦr ve temel özelliklerini elemanlarŦnŦ belirler, inƔa eder ve açŦnŦmŦnŦ çizer.
8.C.5.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarŦnŦ belirler, inƔa eder ve açŦnŦmŦnŦ çizer.
8.C.5.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanŦ baŒŦntŦsŦnŦ oluƔturur; ilgili problemleri çözer.
8.C.5.4. Dik dairesel silindirin hacim baŒŦntŦsŦnŦ oluƔturur; ilgili problemleri çözer.
8.C.5.5. Dik piramidi tanŦr, temel elemanlarŦnŦ belirler, inƔa eder ve açŦnŦmŦnŦ çizer.
8.C.5.6. Dik koniyi tanŦr, temel elemanlarŦnŦ belirler, inƔa eder ve açŦnŦmŦnŦ çizer.
8.D. VER7
8.D.1. Bir veri grubuna iliƔkin histogram oluƔturur ve yorumlar.
8.D.2. AraƔtŦrma sorularŦna iliƔkin verileri uygunluŒuna göre daire grafiŒi, sŦklŦk tablosu, sütun grafiŒi, çizgi grafiŒi
veya histogramla gösterir ve bu gösterimler arasŦnda dönüƔümler yapar.
8.E. OLASILIK
8.E.1.1 Bir olaya ait olasŦ durumlarŦ belirler.
8.E.1.2 “Daha fazla”, “eƔit”, “daha az” olasŦlŦklŦ olaylarŦ ayŦrt eder; örnek verir.
8.E.1.3 EƔit Ɣansa sahip olaylarda her bir çŦktŦnŦn eƔit Ɣansa sahip olduŒunu açŦklar.
8.E.1.4 OlasŦlŦk deŒerinin 0-1 arasŦnda olduŒunu anlar ve kesin (1) ile imkânsŦz (0) olaylarŦ
yorumlar.
8.E.1.5 Basit olaylarŦn olma olasŦlŦŒŦnŦ hesaplar.
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ÜNøTE
$d,./$0$/$5

8.A.3.3. Tam kare olmayan sayÕlarÕn karekök
de÷erlerinin hangi iki do÷al sayÕ arasÕnda oldu÷X
QXEHOLUOHU
8.A.3.4. Gerçek sayÕlarÕ tanÕr, rasyonel ve irraV

Tam kare olmayan sayÕlarÕn kareköklerinin rasyonel sayÕ

Örne÷in, ¥24 sayÕsÕ 4 ve 5 arasÕndadÕr. 

%|OPdDUSDQODUYH.DWODU
8.A.1.1. Verilen pozitif tam sayÕlarÕn çarpanlarÕnÕ Örne÷in, 144=2
bulur; pozitif tam sayÕlarÕ üslü ifade ya da üslü
ifadelerin çarpÕmÕ úeklinde yazar.
8.A.1.2. øki do÷al sayÕnÕn HQE\NRUWDNE|OHQLQL 
(EBOB) ve en küçük ortak katÕnÕ (EKOK) hesaS
ODULOJLOLSUREOHPOHULo|]HU
8.A.1.3. Verilen iki do÷al sayÕnÕn aralarÕnda asal

olup olmadÕ÷ÕnÕ belirler.
%|OPÜslü øfadeler
8.A.2.1. Tam sayÕlarÕn, tam sayÕ kuvvetlerini 
hesaplar, üslü ifade úeklinde yazar.
8.A.2.2. SayÕlarÕn ondalÕk gösterimlerini 10’un Örne÷in, 23.56= 2.10
tam sayÕ kuvvetlerini kullanarak çözümler.
D[D\ D[\
D[ D[
D[D\ D[\
8.A.2.3. Üslü ifadelerle ilgili temel kurallarÕ anlar,
D[ \ D[\
birbirine denk ifadeler oluúturur.
D 
DE N DNEN
DE N DNEN
8.A.2.4. SayÕlarÕ 10’un farklÕ tam sayÕ kuvvetlerL Örne÷in, 23.4x10sayÕsÕ 234x10YH\D[VHNOLQGH
QLNXOODQDUDNLIDGHHGHU
LIDGHHGLOHELOLU
a bir gerçek sayÕ, 1  |a| < 10 ve n bir tam sayÕ olmak
]HUHROPDN]HUH
8.A.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayÕlarÕ bilimsel
D[Q gösterimi “bilimsel gösterim”dir. Örne÷in,
gösterimle ifade eder ve karúÕlaútÕrÕr.
6340000 sayÕsÕnÕn bilimsel gösterimi 6.34×10 RODUDN
LIDGHHGLOPHNWHGLU
%|OPKareköklü øfadeler
8.A.3.1. Tam kare do÷al sayÕlarÕtanÕr.


8.A.3.2. Tam kare do÷al sayÕlarla bu sayÕlarÕn
karekökleri arasÕndaki iliúkiyi belirler.

ÖöRENME ÇIKTILARI

8. SINIF ÜN7TE ÖRÜNTÜSÜ
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Ünite 1: SayÕlar

.6<

Do÷al sayÕlar 
Asal sayÕ 

.6<

OndalÕk göstH
ULP

.6<

.6<

.6<

2

2

OndalÕk göstH
ULP

Do÷al sayÕlar
Do÷al sayÕlar
.DUHN|NOVD\ÕODU
Do÷al sayÕlar
.DUHN|NOVD\ÕODU
Gercek sayÕlar

2

hVOLIDGHOHU

2

.6<

(<'
3&

(%2%
(.2.

Tam sayÕlar
hVOLIDGHOHU
OndalÕk göstH
ULP

.6<

7(0(/
BECERøLER

dDUSDQODU
hVOLIDGHOHU

7(0(/.$9
5$0/$5

DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER

ÜNøTE

hQLWH&HELUYH
Dönüúüm Geometrisi

8.B.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayÕrÕr.

8.B.1.3. Özdeúlikleri modellerle açÕklar. 

8.B.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpÕmÕnÕ yapar. 

8.B.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklÕ
ELoLPOHUGH\D]DU

8.A.3.9. OndalÕk ifadelerin kareköklerini belirler.

8.A.3.8. Kareköklü ifadelerde toplama ve çÕkarma
iúlemlerini yapar.

$ .DUHN|NO ELU LIDGH\L  ܽξܾ  úeklinde
\D]DU YH ܽξܾ úeklindeki ifadede katsayÕyÕ kök
içine alÕr.
8.A.3.7. Kareköklü bir ifade ile çarpÕldÕ÷Õnda,
sonucu bir do÷al sayÕ yapan çarpanlara örnek
YHULU

$ .DUHN|NO LIDGHOHUGH oDUSPD YH E|OPH
iúlemlerini yapar.

yonel sayÕlarla iliúkilendirir.

ÖöRENME ÇIKTILARI

Bu düzeyde yalnÕzca ortak çarpan parantezine alÕnabilH
cek iki kare farkÕ ve arDEEmodeli çalÕúÕlÕr. 

Bu düzeyde cebirsel ifadelerle çarpma iúlemi yapÕlÕrken
kuvvet en çok 2 olarak seçilir ve katsayÕlar ise tamsayÕdÕr. 
Bu düzeyde yalnÕzca (a rE   DrDEEYHDE
durumlarÕna yer verilir. 

Örne÷in, x.x = x [[  [ [  [ \[  \\[
JLEL


Bölüm 1: Cebirsel øfadeler ve Özdeúlikler

Kesir olarak ifade edildi÷inde payÕ ve paydasÕ tam kare
olan ondalÕk gösterimlerin kareköklerini bulmaya yönelik
çalÕúmalara yer verilir.



Örne÷in, ¥12 sayisini do÷al sayÕ yapan çarpanlara ¥3,
2¥3, ¥12 sayÕlarÕ örnek verilebilir. 





RODUDN belirtilemedi÷ine (iki tam sayÕnÕn oranÕ úeklinde
yazÕlamadÕ÷Õna) dikkat çekilir.

$d,./$0$/$5

&HELUVHOLIDGH
OHU
dDUSDQODUD

Özdeúlikler

&HELUVHOLIDGH
OHU
Çarpma iúlemi

&HELUVHOLIDGH
OHU

OndalÕk ifadH
OHU
.DUHN|NOVD\ÕODU

2

.6<

2

.6<

2

7(0(/.$9
7(0(/
5$0/$5
BECERøLER
5DV\RQHOVD\ÕODU
ørrasyonel sayÕODU
.DUHN|NOVD\ÕODU
2
Çarpma iúlemi
Bölme iúlemi 
Do÷al sayÕlar
2
.DUHN|NOVD\ÕODU
.DUHN|NOVD\ÕODU
.6<
Çarpma iúlemi 
.DUHN|NOVD\ÕODU
2
Toplama iúlemi 
ÇÕkarma iúlemi

DuyarlÕ VataQ
daúlÕk

ARA DøSø3
LøNLER
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132

ÜNøTE

8.B.3.1. øki bilinmeyenli do÷rusal denklem siV
WHPOHULQLo|]HU
8.B.3.2. øki bilinmeyenli do÷rusal denklem VLV
temlerinin çözümleri ile bu denklemlere karúÕlÕk

8.C.2.2. Dönmede úekil üzerindeki her bir noktD
nÕn bir nokta etrafÕnda belirli bir açÕyla saat veya
tersi yönünde dönüúüme tabi oldu÷unu ve úekil ile
görüntüsünün eú oldu÷unu keúfeder.
& .RRUGLQDW VLVWHPLQGH ELU oRNJHQLQ |WH
leme, eksenlerinden birine göre yansÕma, herhaQ
gi bir do÷ru boyunca öteleme ve orijin etrafÕnda
dönme altÕndaki görüntülerini belirleyerek çizer.
8.C.2.4. ùekillerin en çok iki ardÕúÕk öteleme,
yansÕma veya dönme sonucunda ortaya çÕkan
görüntülerini oluúturur.

8.C.2.1. Nokta, do÷ru parçasÕ ve di÷er düzlemsel
úekillerin dönme altÕndaki görüntülerini oluúturur.

8.B.2.2. Do÷runun e÷imini modellerle açÕklar;
do÷rusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili tablolD
rÕ e÷imle iliúkilendirir.
8.B.2.3. Do÷rusal denklemlerde bir de÷iúkeni
di÷eri cinsinden düzenleyerek ifade eder.
%%LULQFLGHUHFHGHQELUELOLQPH\HQOLGHQN
OHPOHULo|]HU

8.B.2.1. Do÷rusal iliúki içeren gerçek yaúam
durumlarÕna ait tablo, grafik ve denklemi oluútX
UXUYH\RUXPODU

ÖöRENME ÇIKTILARI
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hQLWH
&HELU

Gerçek yaúamla iliúkili problem durumlarÕnÕn grafi÷ini
yorumlamaya yönelik çalÕúmalara da yer verilir.

Yerine koyma veya yok etme yöntemleri kullanÕlÕr.

Do÷rusal denN
OHP
Do÷rusal denN
OHP

gWHOHPH
YansÕma
'|QPH

gWHOHPH
YansÕma
'|QPH

Kareli kâ÷Õt veya koordinat sistemi üzerinde yapÕlacak
çalÕúmalar yapÕlÕr.

øki eú düzlemsel úekilden birinin di÷erinin hangi dön
úümler altÕndaki görüntüsü oldu÷unun belirlenmesine
yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr. 
Çeúitli desenlerde ve süslemelerde bulunan dönüúümleri
belirlemeye yönelik çalÕúmalar yapÕlÕr.
%|OP'HQNOHP6LVWHPOHUL

'|QPH

1RNWD
Do÷ru parçasÕ
'|QPH

'HQNOHP

Do÷rusal GHQN
OHPOHU
E÷im 
Do÷rusal denN
OHPOHU

Do÷rusal denN
OHPOHU

7(0(/.$9
5$0/$5
ayÕrma

Dönme dönüúümü tanÕmlanÕrken dönme merkezi ve
dönme açÕsÕterimleri tanÕtÕlÕr.



%|OPDönüúüm Geometrisi

Bu sÕnÕf düzeyinde katsayÕlar rasyonel seçilebilir. 

Örne÷in, 2x+3y=4 ĺ x=(4\ 

E÷imin her üç gösterimdeki yansÕmalarÕ incelenir. E÷L
min iúaretinin ve büyüklü÷ünün anlamÕ üzerinde durulur.

%|OPDo÷rusal Denklemler
Do÷runun eksenleri hangi noktalarda kesti÷i, eksenlere
paralelli÷i, orijinden geçip geçmedi÷i ve benzeri duruP
larÕn gerçek yaúamla iliúkisi kurulur.
Do÷runun grafi÷i yorumlanÕrken do÷ru üzerindeki noktD
larÕn x ve y koordinatlarÕ arasÕndaki iliúki, eksenleri hangi
noktalarda kesti÷i, orijinden geçip geçmedi÷i, HNVHQOHUH
paralelli÷i ve benzeri durumlar ele alÕnÕr.
Bir de÷iúkenin de÷erinin di÷erine göre nasÕl de÷iúti÷i,
hangisinin ba÷ÕmlÕ, hangisinin ba÷ÕmsÕz de÷iúken oldu÷u
LQFHOHQLU

$d,./$0$/$5
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8.C.4.1. Dik üçgende dar açÕlarÕn trigonometrik

8.C.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranÕnÕ
belirler; bir çokgene eú ve benzer çokgenler oluúWXUXU
8.C.3.3. Benzerlikte öklid ba÷ÕntÕlarÕndan yararlD
nÕr.

8.C.3.1. Eúlik ve benzerli÷i iliúkilendirir; eú ve
benzer úekillerin kenar ve açÕ özelliklerini beliU
OHU

8.C.1.3. Üçgenin iki kenar uzunlu÷unun toplamÕ
veya farkÕ ile üçüncü kenarÕnÕn uzunlu÷unu iliúkL
OHQGLULU
&hoJHQLQNHQDUuzunluklarÕ ile bu kenarlD
rÕn karúÕsÕndaki açÕlarÕn ölçülerini iliúkilendirir.
8.C.1.5. Yeterli sayÕda elemanÕnÕn ölçüleri YHULOHQ
ELUoJHQLoL]HU
8.C.1.6. Pisagor ba÷ÕntÕsÕnÕ oluúturur; ilgili proE
OHPOHULo|]HU

&Üçgenin alanÕnÕ hesaplar.

8.C.1.1. Üçgende kenarortay, açÕortay ve yükseN
li÷i inúa eder.

8.B.4.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eúiW
sizlik içeren günlük yaúam durumlarÕna uygun
PDWHPDWLNFPOHOHUL\D]DU
8.B.4.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eúiW
VL]OLNOHULsayÕ do÷rusunda gösterir.
8.B.4.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eúiW
VL]OLNOHULo|]HU

gelen do÷rularÕn grafikleri arasÕnda iliúki kurar.

ÖöRENME ÇIKTILARI




%|OP7ULJRQRPHWUL

Somut modellerle, kareli kâ÷Õtla veya kâ÷ÕtlarÕ katlayarak
yapÕlacak çalÕúmalara yer verilir.

7ULJRQRPHWULN

dRNJHQ
Eúlik
%HQ]HUOLN
Oklid ba÷ÕntÕsÕ
%HQ]HUOLN

Eúlik
%HQ]HUOLN

(<'
.6<

Pisagor ba÷ÕntÕsÕ 


%|OPEúlik ve Benzerlik
Eú úekillerde karúÕlÕk gelen kenar uzunluklarÕnÕn ve açÕ
ölçülerinin eúit; benzer üçgenlerde ise karúÕlÕk gelen açÕ
ölçülerinin eúit fakat kenar uzunluklarÕnÕn orantÕlÕ oldu÷u
vurgulanÕr.
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hoJHQ
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hoJHQ

Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanÕtÕlÕp açÕ ölç
leriyle kenar uzunluklarÕ arasÕndaki iliúki de ele alÕnÕr.
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2
hoJHQ

hoJHQ
$ODQ

2
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Somut modeller kullanÕlarak yapÕlacak etkinliklere yer
YHULOHELOLU



hoJHQ
.HQDURUWD\
AçÕortay
<NVHNOLN

Eúitsizlik 

2

Eúitsizlik 


En çok iki iúlem gerektiren eúitsizlikler seçilir. EúitsizlL
÷in her iki tarafÕ negatif bir sayÕ ile çarpÕlÕr veya bölünüU
se eúitsizli÷in yön de÷iútirece÷inin fark edilmesine yönH
lik çalÕúmalara yer verilir.
%|OPhoJHQOHU
Ka÷Õt katlayarak, keserek veya kareli ka÷Õt üzerinde
oL]LP\DSDUDNüçgenin elemanlarÕnÕ oluúturma çalÕúmalD
rÕ yapÕlÕr.
Eúkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde
kenarortay, açÕortay ve yüksekli÷in özelliklerini belirlH
me çalÕúmalarÕ yapÕlÕr. 
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%|OPEúitsizlikler
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133

134

ÜNøTE

8.E.1.2. “Daha fazla”, “eúit”, “daha az” olasÕlÕklÕ
olaylarÕ ayÕrt eder; örnek verir.
8.E.1.3. Eúit úansa sahip olaylarda her bir çÕktÕnÕn
eúit úansa sahip oldu÷unu açÕklar.
8.E.1.4. OlasÕlÕk de÷erinin 01 arasÕnda oldu÷unu
anlar ve kesin (1) ile imkânsÕz (0) olaylarÕ yoruP
ODU
8.E.1.5. Basit olaylarÕn olma olasÕlÕ÷ÕnÕ hesaplar.

8.E.1.1. Bir olaya ait olasÕ durumlarÕ belirler. 

8.C.5.5. Dik piramidi tanÕr, temel elemanlarÕnÕ
belirler, inúa eder ve açÕnÕmÕnÕ çizer.
8.C.5.6. Dik koniyi tanÕr, temel elemanlarÕnÕ
belirler, inúa eder ve açÕnÕmÕnÕ çizer.



8.C.5.4. Dik dairesel silindirin hacim ba÷ÕntÕsÕnÕ
oluúturur; ilgili problemleri çözer.

8.C.5.1. Dik prizmalarÕ tanÕr ve temel özelliklerini
elemanlarÕnÕ belirler, inúa eder ve açÕnÕmÕnÕ çizer.
8.C.5.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarÕnÕ
belirler, inúa eder ve açÕnÕmÕnÕ çizer.
&'LNGDLUHVHOsilindirin yüzey alanÕ ba÷ÕQ
tÕsÕnÕ oluúturur; ilgili problemleri çözer.

8.D.1. Bir veri grubuna iliúkin histogram oluútX
UXUYH\RUXPODU
8.D.2. AraútÕrma sorularÕna iliúkin verileri uyguQ
lu÷una göre daire grafi÷i, sÕklÕk tablosu, sütun
grafi÷i, çizgi grafi÷i veya histogramla gösterir ve
bu gösterimler arasÕnda dönüúümler yapar.

oranlarÕnÕ ifade eder.
& Dik üçgende dar açÕlarÕn trigonometrik
oranlarÕnÕ ile ilgili problem çözer.

ÖöRENME ÇIKTILARI
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Ünite 8: OlasÕlÕk

Bu sÕnÕf düzeyinde ayrÕk olan ve olmayan olay kavramÕQDJLULOPH]

OlasÕlÕk
.HVLQROD\
ømkansÕz olay
OlasÕlÕk
2OD\

OlasÕlÕk 

Eúit úansa sahip olan ve olmayan olaylarÕ ayÕrt etmeye
yönelik çalÕúmalara yer verilir. 


OlasÕlÕk
2OD\

*QONyaúamGXUXPODUGDQ|UQHNOHULOHIDUNHWWLULOLU

2OD\

'LNNRQL

Somut modellerle çalÕúmalara yer verilir.
Bölüm 1: OlasÕlÕk
Örne÷in bir madeni para atÕldÕ÷Õnda olasÕ durumlarÕn yazÕ
ve tura olaca÷Õ vurgulanÕr.

'LNSLUDPLW

'LNGDLUHVHOVL
OLQGLU
'LNGDLUHVHOVL
OLQGLU
$ODQ
'LNGDLUHVHOVL
OLQGLU
+DFLP

Somut modellerle çalÕúmalara yer verilir.

6RPXWPRGHOOHUOHçalÕúmalara yer verilir.


Somut modellerle çalÕúmalara yer verilir.

Somut modellerle çalÕúmalara yer verilir.

Somut modellerle çalÕúmalara yer YHULOLU
'LNSUL]PD

*UDILNOHU
+LVWRJUDP

FarklÕ gösterimlerin birbirlerine göre üstün ve zayÕf
\|QOHUL]HULQGHGXUXOXU
%|OP*HRPHWULN&LVLPOHU

+LVWRJUDP

%|OP9HUL

7(0(/.$9
5$0/$5
RUDQODU
7ULJRQRPHWULN
RUDQODU
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8. SINIF Ö)RENME ALANLARININ ELE ALINIbI

Sekizinci sŦnŦf düzeyindeki öŒrenciler SayŦlar ve 7Ɣlemler alt öŒrenme alanŦnda çarpanlar ve katlara iliƔkin problemler çözerken tamsayŦlarŦn kuvvetlerini hesaplar ve üslü nicelik olarak ifade
ederler. AyrŦca bu düzeyde öŒrenciler tam kare doŒal sayŦlarla bu sayŦlarŦn karekökleri arasŦndaki
iliƔkiyi belirler; gerçek sayŦlarŦ tanŦr, rasyonel ve irrasyonel sayŦlarla iliƔkilendirir; ve kareköklü
ifadelerde toplama ve çŦkarma iƔlemlerini yaparlar. Cebir alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler, cebirsel ifadelerin çarpŦmŦnŦ yapar; çarpanlara ayŦrŦr ve özdeƔlikleri modellerle açŦklarlar. Yine bu düzeyde öŒrenciler doŒrunun eŒimini modellerle açŦklar; doŒrusal denklemleri, grafiklerini ve ilgili
tablolarŦ eŒimle iliƔkilendirirler. ÖŒrenciler, iki bilinmeyenli doŒrusal denklem sistemlerinin çözümlerini yapar ve bu çözümler ile bu denklemlere karƔŦlŦk gelen doŒrularŦn grafikleri arasŦnda
iliƔki kurarlar. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eƔitsizlik içeren günlük yaƔam durumlarŦna uygun matematik cümleleri yazan öŒrenciler Birinci dereceden bir bilinmeyenli eƔitsizlikleri sayŦ
doŒrusunda gösterirler. Geometri ve Ölçme alt öŒrenme alanlarŦna iliƔkin olarak ise öŒrenciler
üçgende kenarortay, açŦortay ve yüksekliŒi inƔa eder; Pisagor baŒŦntŦsŦnŦ oluƔturur; ilgili problemleri çözer; nokta, doŒru parçasŦ ve diŒer düzlemsel Ɣekillerin dönme altŦndaki görüntülerini oluƔturur; koordinat sisteminde bir çokgenin öteleme, eksenlerinden birine göre yansŦma, herhangi
bir doŒru boyunca öteleme ve orijin etrafŦnda dönme altŦndaki görüntülerini belirleyerek çizerler. Benzerlikte ise Öklid baŒŦntŦlarŦndan yararlanan öŒrenciler dik üçgende dar açŦlarŦn trigonometrik oranlarŦnŦ ile ilgili problem çözerler. Bu alt öŒrenme alanŦnda öŒrenciler son olarak dik
prizmalarŦ, dik dairesel silindirleri, dik piramidi ve dik koniyi tanŦr ve temel özelliklerini elemanlarŦnŦ belirler, inƔa eder ve açŦnŦmŦnŦ çizerler. Veri alt öŒrenme alanŦnda bu düzeydeki öŒrenciler
histogram çizer ve yorumlarlar. AyrŦca bir olaya ait olasŦ durumlarŦ belirlerken basit olaylarŦn
olma olasŦlŦŒŦnŦ hesaplarlar.

