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4. SINIF MATEMATİK I. DÖNEM KONU AKIŞI   
 

ZAMAN 
DİLİMİ 

MATEMATİK GEOMETRİ ve ÖLÇME 

EYLÜL 

 Doğal sayılarla örüntü 

 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar 

 Doğal sayılarda çözümleme 

 Doğal sayıların sıralanması 

 Açıların özellikleri 

 Açı ölçü birimleri 

 Açıların çizimi ve ölçümü 

 Ölçülerine göre açı çeşitleri 

EKİM 

 Doğal sayılarla toplama işlemi 

 Toplama işlemi ile ilgili probem çözme 

 Toplama işlemi ile ilgili problem kurma 

 Doğal sayılarla çıkarma işlemi 

 Çıkarma işlemi ile ilgili problem çözme 

 Çıkarma işlemi ile ilgili problem kurma 

 Dikdörtgen, kare ve üçgen 

 Köşegenin belirlenmesi 

 Açılarına göre üçgenler 

KASIM 

  Doğal Sayılarla çarpma işlemi 

  Çarpma işleminde verilmeyenleri bulma 

  10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpma işlemi 

  İki doğal sayının çarpımını tahmin etme 

  5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpma 

  Üç doğal sayı ile çarpma 

  Kare ve dikdörtgenin  kenar ve açı 

özellikleri 

 Dik üçgen, kare ve dikdörtgen çizimi 

 Simetri 

 Örüntü ve süslemeler 

ARALIK 

 Doğa sayılarla bölme işlemi 

 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan  

 Bölümün tahmini ve basamak sayısı 

 Yuvarlama ve tahmin 

 100’un katlarıyla zihinden toplama ve çıkarma 

işlemi 

 Tartma 

 Tartma ile ilgili problem çözme 

 Tartma ile ilgili problem kurma 

 

OCAK 

 İki adımlı işlemler 

 Çarpma ve bölme işlemi gerektiren problem 

çözme 

 Çarpma ve bölme gerektiren problem kurma 

 Litre ve mililitre arasındaki ilişkiler 

 Sıvı miktarlarını tahmin etme  

 Sıvılarla ilgili problem çözme 

 Sıvılarla ilgili problem kurma 
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4. SINIF MATEMATİK II. DÖNEM KONU AKIŞI  
 

ZAMAN 
DİLİMİ 

MATEMATİK GEOMETRİ ve ÖLÇME 

ŞUBAT 

 Kesirleri isimlendirme ve sayı doğrusunda 

gösterme 

 Kesirleri karşılaştırma ve sıralama 

 

 Saat, dakika ve saniye arasındaki ilişkiler 

 Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkiler  

 Zaman birimleri ile ilgili problem çözme 

 Zaman birimleri ile ilgili problem kurma 

 Birim kareler  

MART 

 Bi rçokluğun verilen bir kesir kadarını bulma 

  Paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma 

işlemleri 

 Uzunluk ölçü birimleri ve aralarındaki 

ilişki 

 Bir uzunluğu en uygun ölçü birimiyle 

tahmin etme 

 Uzunluk ölçme ile ilgili problem çözme 

 Uzunluk ölçme ile ilgili problem kurma 

 Üçgenleri kenar uzunluklarına göre 

sıralama 

 

NİSAN 
 Kesirlerle ilgili problem çözme 

 Kesirlerle ilgili problem kurma 

 Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarının 

hesaplanması 

 Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları 

 

MAYIS 
 Ondalık kesirler 

 Olasılık 

 Aynı çevre uzunluğuna sahip geometrik 

şekiller 

 Çevre uzunlukları ile ilgili problem çözme 

 Çevre uzunlukları ile ilgili problem kurma 

 

HAZİRAN 

 
 
 

 Eş küpler 

 Sütun grafiği 

 


