
NOT: Yarışmada öğrencilere yarıştıkları sınıf düzeyinden önceki tüm matematik 
müfredatlarını da içeren sorular ile sayısal ve mantıksal akıl yürütme soruları 
sorulabilir. 

6. SINIF MATEMATİK (Yarışma tarihine kadar işlenmesi gereken konular) 

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER 

 Üslü nicelikler 
 Doğal sayılarda işlem özellikleri 
 Dört işlem gerektiren problemler 

 
ÇARPANLAR VE KATLAR 
 

 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 ile kalansız bölünebilme kuralları 
 Asal sayılar 
 Doğal sayıların asal çarpanları 
 Ebob - Ekok 

 
AÇILAR 
 

 Açıları isimlendirme ve sembolle gösterme 
 Bütünler, tümler ve ters açıların özellikleri 
 Bir doğruya dışındaki ve üzerindeki noktadan dikme çizme 

 
ORAN 
 
KESİRLER 
 

 Kesirleri sıralama ve sayı doğrusunda gösterme 
 Kesirlerle dört işlem 

 
ONDALIK GÖSTERİMLER 
 

 Ondalık sayıları çözümleme 
 Ondalık sayıları yuvarlama 
 Ondalık sayılarla çarpma ve bölme işlemleri 

 
ARAŞTIRMA SORULARI ÜRETME, VERİ TOPLAMA VE DÜZENLEME 
 

 Sıklık tablosu ve sütun grafiği 
 
VERİ ANALİZİ 
 

 Aritmetik ortalama hesaplama 
 Açıklık hesaplama ve yorumlamada kullanma 

 
 



 
 

TAM SAYILAR 
 

 Tam sayıları karşılaştırma ve sayı doğrusunda gösterme 
 Mutlak değer 
 Tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri 

 
CEBİRSEL İFADELER  
 

 Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade etme ve kuralı harfle ifade edilen dizinin 
istenilen terimini bulma 

 Sözel ifadeyi cebirsel ifade şeklinde yazma 
 Cebirsel ifadenin değerini değişkene bağlı olarak bulma 

 Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri 
 Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpma 
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7. SINIF MATEMATİK (Yarışma tarihine kadar işlenmesi gereken konular) 

 

TAMSAYILAR VE RASYONEL SAYILAR 

 Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

 Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

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

  Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 

  Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder 

  Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 

  Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. 

  Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 

  Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

  Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 

  Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. 

  Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 

 

DENKLEMLER 

 

 Gerçek yaşam durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri kurar. 

   Denklemlerde eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 

   Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 

   Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer. 

  

 

KARTEZYEN KOORDİNAT SİSTEMİ VE DOĞRU GRAFİKLERİ 

 

 Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 

   Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl 

değiştiğini tablo, grafik ve denklem ile ifade eder. 

   Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 

 

ORAN-ORANTI 

 

 Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. 

 



   Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. 

   Gerçek yaşam durumlarını, tabloları veya doğru grafiklerini inceleyerek iki çokluğun 

orantılı olup olmadığına karar verir. 

   Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi tablo veya denklem olarak ifade eder. 

   Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. 

   Gerçek yaşam durumlarını ve tabloları inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup 

olmadığına karar verir.  

   Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. 

   Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen 

çokluğu bulur. 

   Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. 

  Birçokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar. 

 

DOĞRULAR VE AÇILAR 

 

 Bir açıya eş bir açı çizer. 

  Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. 
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8. SINIF MATEMATİK (Yarışma tarihine kadar işlenmesi gereken konular) 

1. ÜSLÜ SAYILAR 

 Bir tam sayının negatif kuvvetini belirleme ve rasyonel sayı olarak ifade etme. 
 Üslü sayılarla çarpma ve bölme. 
 Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimi. 

2. KÖKLÜ SAYILAR 

 Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklama 
ve kareköklerini belirleme. 
 Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin etme 

 Kareköklü bir sayıyı ba  şeklinde yazma ve ba   şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine 

alma. 
 Kareköklü sayılarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme 
 Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler. 

3. GERÇEK SAYILAR 

4. ÖRÜNTÜLER VE İLİŞKİLER 

 Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklama 
 Aritmetik dizi 
 Geometrik dizi 
 
5. CEBİRSEL İFADELER 
 Özdeşlikler 
 Çarpanlara ayırma 
 Rasyonel ifadeleri sadeleştirme 

 

6. DENKLEMLER 

 Bir bilinmeyenli rasyonel denklemler 
 Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözme 
 Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözme 
 Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklama ve eşitsizlik içeren problemlere uygun 

matematik cümleleri yazma. 
 2.Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirleme ve sayı 

doğrusunda gösterme. 
 İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizme 
 Doğrunun eğimi 

- Doğrunun eğimini modelleri ile açıklama 
- 2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirleme 



 

7. ÜÇGENLER 

 Üçgen eşitsizliği 
 Kenar-açı bağıntıları 
 Üçgen çizimleri 
 Üçgenlerde temel elemanlar 
 Eşlik- Benzerlik 
 Pisagor Teoremi 
 Dik üçgende trigonometrik bağıntılar 
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9. SINIF MATEMATİK (Yarışma tarihine kadar işlenmesi gereken konular) 

1. KÜMELER 
 Küme çeşitleri,kümelerin gösterimi 
 Alt küme 
 Kümelerde işlemler 
 Küme problemleri 
 Kartezyen çarpımı 

2. DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 
 Gerçek Sayılar 
 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler 
 Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler ve eşitsizlikler 
 Mutlak değer 

 

3. ÜSLÜ İFADELER VE DENKLEMLER. 

4. KÖKLÜ SAYILAR 

5. ORAN-ORANTI 

 Oran-orantı özellikleri 
 Orantı çeşitleri(doğru-ters-bileşik) 

6. PROBLEMLER 

 Sayı problemleri 
 Yaş problemleri 
 Yüzde-kar-zarar problemleri 
 Karışım problemleri 
 İşçi-havuz problemleri 
 Hız problemleri 

7. FONKSİYONLAR 

 Fonksiyon kavramı 
 Fonksiyon çeşitleri(bire-bir,örten,sabit,birim,doğrusal fonksiyonlar) 
 Fonksiyon grafiklerini yorumlama 
 f(x)=xn grafiği 

8. ÜÇGENLER 

 Üçgende açılar 
 Üçgenlerin eşliği 
 Kenar-açı bağıntıları ve üçgen eşitsizliği 
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10. SINIF MATEMATİK (Yarışma tarihine kadar işlenmesi gereken konular) 

1.Permütasyon-kombinasyon-binom-olasılık 

a) Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanmak. 
b) Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişleri (permütasyonları). 
c) n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilmesi. 
d) Pascal özdeşliğini ve Pascal üçgenini oluşturmak. 
e) Binom teoremini  ve açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni ile ilişkilendirmek. 
f) Bileşik olayların olasılıklarını hesaplamak. 

2.Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları 

a) Bir fonksiyonun grafiğinden, simetri dönüşümleri yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri 
çizemek. 

b) Tek ve çift fonksiyonlar ve bu tür fonksiyonların hem cebirsel ifadesi hem de grafiğinin simetri 
özellikleri . 

c) Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını kullanmak(f + g , f– g, f . g ve 
g

f
) 

d) Fonksiyonlarda  bileşke işlemi. 
e) Bir fonksiyonun bileşke işlemine göre tersinin olması için gerekli ve yeterli şartları 

belirleyerek, verilen bir fonksiyonun tersini bulmak. 
f) İki miktar (nicelik) arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklamak, problem çözümünde 

fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanmak. 

3.Doğrunun analitik incelenmesi 

a) Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı oluşturmak ve uygulama 
yapmak. 

b) Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını 
hesaplamak. 

c) Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturmak ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre  
durumlarını incelemek. 

d) Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi. 
e) İki noktası ile ya da eğimi ve bir noktası ile verilen doğrunun denklemi . 
f) Eksenlere paralel doğruların denklemleri ve grafikleri. 
g) İki doğrunun birbirine göre durumları (çakışık, paralel, tek noktada kesişme ve dik 

kesişme) incelemek ve kesişen iki doğrunun kesişme noktasını bulmak. 
h) Bir noktanın bir doğruya uzaklığını uygulamak. 
i) Paralel iki doğru arasındaki uzaklığını uygulamak. 

   4.Dörtgenler ve Çokgenler 

a) Dörtgenin iç ve dış açılarının ölçüleri toplamını incelemek. 
b) Dörtgenin alanını hesaplamak. 
c) Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid ile ilgili açı, kenar ve 

köşegen özellikleri. 



d) Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoidin alan bağıntıları. 
e) Çokgenleri açıklar, iç ve dış açılarının ölçülerini hesaplamak. 
f) Düzgün çokgenler özellikleri ve alanı hesaplamak. 

5.İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 

a) İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler. 
b) ax2+ bx+ c biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam kare ve iki kare farkına ait özdeşlikler de 

kullanılarak çarpanlara ayırmak. 

c) 1i sanal birim olmak üzere bir karmaşık sayının a + bi (a, bR) biçiminde ifade 
etmek. 
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1. ÜNİTE: MANTIK 

1. Bölüm: Önermeler ve Bileşik Önermeler  

Önerme  

Önermenin Doğruluk Değeri  

İki Önermenin Denkliği  

Bir Önermenin Değili  

Bileşik Önermeler  

Ve (∧) Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler  

Veya (∨) Bağlacı İle Kurulan Bileşik Önermeler  

"Veya" ve "Ve" Bağlaçları İle Bağlanan Bileşik Önermelerin Özellikleri  

"Ya da" (∨) Bağlacı ile Bağlanan Bileşik Önermeler  

De Morgan Kuralları  

Kümelerle Sembolik Mantık Kuralları Arasındaki İlişki  

Koşullu Önerme  

Koşullu Önermenin Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi  

Koşullu Önermenin Özellikleri  

İki Yönlü Koşullu Önerme  

Sembolleştirme  

Totoloji ve Çelişki  

2. Bölüm: Açık Önermeler ve İspat Teknikleri  

Her (∀) ve Bazı (∃) Niceleyicileri  

Her (∀) ve Bazı (∃) Niceleyicilerinin Değili  

Açık Önermeler  

Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat  

Doğrudan İspat  

Aksine Örnek Verme Yoluyla İspat  

Karşıt Ters Yöntemi İle İspat  

Çelişki Yoluyla İspat  

Tümevarım Yöntemi İle İspat  

   

2. ÜNİTE: MODÜLER ARİTMETİK 

1. Bölüm: Bölünebilme  

Bölme İşlemi  



Asal Sayı  

Asal Çarpanlara Ayırma  

Bir Doğal Sayının Pozitif Bölenlerinin Sayısı  

Bölünebilme Kuralları  

Öklit Algoritması  

2. Bölüm: Modüler Aritmetikte İşlemler  

Modüler Aritmetiğin Özelliği  

   

3. ÜNİTE: DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 

1. Bölüm Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü  

Doğrusal (Lineer) Denklem Sistemi  

Elementer Satır İşlemleri  

2. Bölüm: İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler  

Polinomların Çarpımı veya Bölümü Şeklindeki Denklemler  

Değişken Değiştirerek Çözülen Denklemler  

Köklü İfade İçeren Denklemler  

Mutlak Değerli Denklemler  

İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri  

3. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler  

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonun İşareti  

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Çözümü  

İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizliklerin Köklerinin İşareti  

4. Bölüm: İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri  

   

4. ÜNİTE: TRİGONOMETRİ 

1. Bölüm: Yönlü Açılar  

 Yönlü Açı  

Açı Ölçü Birimleri  

Birim Çember ve Bir Açının Esas Ölçüsü  

2. Bölüm: Trigonometrik Fonksiyonlar  

Kosinüs ve Sinüs Fonksiyonu  

Tanjant ve Kotanjant Fonksiyonu  

Sekant ve Kosekant Fonksiyonları  

Trigonometrik Fonksiyonların Bölgelere Göre İşaretleri  

 )Zk(θ/πk   Sayılarının Trigonometrik Değerleri  

Periyodik Fonksiyon  

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri, Kosinüs Fonksiyonunun Grafiği  



Trigonometrik Fonksiyonların Tersi  

Sinüs Fonksiyonunun Tersi  

Kosinüs Fonksiyonunun Tersi  

Tanjant Fonksiyonunun Tersi  

3. Bölüm: İki Açının Ölçülerinin Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri  

Yarım Açı Formülleri  

Dönüşüm Formülleri  
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