
BİNGÖL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 7.SINIF MATEMATİK DERSİ ORTAK YAZILI KAZANIMLARI 

M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 

M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır. 

M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 

M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 

M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. 

M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 

M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 

M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 
Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri incelenir.  

M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 
Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme, birleşme, yutan ve ters eleman özellikleri ile çarpmanın, toplama ve çıkarma işlemleri 

üzerine dağılma özellikleri incelenir. 

ARA TATİL 

M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 

M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 

M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 

M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 

M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 
a) Adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır. 
b) Değişken kullanımının önemi ve gerekliliği vurgulanır. 
c) Sayı örüntüleri incelenerek örüntünün kuralını bir değişken ile (örneğin n cinsinden) yazmaya yönelik çalışmalar yapılır. Örneğin 
ilk dört terimi 3, 9, 15 ve 21 olan bir aritmetik örüntünün kuralı 6n–3 olarak ifade edilir. 
ç) Günlük hayat durumlarında veya şekil örüntülerindeki ilişkileri örüntüye dönüştürerek kuralı bulmaya yönelik çalışmalara da yer 
verilir. Günlük hayat durumu örneği: Birinci hafta 7 kelebekle koleksiyona başlayan Emine, sonraki her hafta koleksiyonuna 5 
kelebek eklemektedir. Kelebek sayısının hafta sayısıyla ilişkisini cebirsel ifade olarak belirtiniz. 

M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 
a) 7 + 2 = #+3 gibi eşitliklerin bozulmaması için # yerine gelecek sayıyı bulmaya yönelik çalışmalar yapılır. 
b) Ekleme ve çıkarma durumlarında eşitliğin korunduğunu göstermek için terazi veya benzeri denge modellerine yer verilir.  
c) Eşitliğin her iki tarafına aynı sayının eklenmesi veya çıkarılması ve iki tarafın aynı sayıyla çarpılması veya bölünmesi durumunda 

eşitliğin korunması ele alınır. 


