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3.2. KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

A) OKUMA (METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME)

1. ŞİİR

A.1. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 

tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

A.1. 2. Şiirin temasını belirler.

Tematik bütünlüğü olmayan şiirlerde (genellikle gazel, koşma vb.) birden çok temanın bir arada

bulunabileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu durum aynı zamanda türün/dönemin/anlayışın bir

özelliğini gösterebilir.

A.1. 3. Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.

a. Şiirde ahenk unsurları (ölçü, kafiye, redif, nakarat; ses, kelime ve kelime grubu tekrarı, ses akışı vb.)

üzerinde durulur.

b. Hece ölçüsünde hece sayısı eşitliğinin,  aruz ölçüsünde hecelerin açık-kapalı (uzun-kısa) oluşunun

esas alındığı üzerinde durulur. Ancak aruz kalıplarına ve şiirde aruz ölçüsünü buldurmaya yönelik

çalışmalara yer verilmez.

c. Şiirin ahenk ve şekil özelliklerinin -varsa- içerikle ilişkisi üzerinde durulur. Bazı şiirlerde ölçü ve kafiye

seçimi, kelimelerin düzenlenişi, dizelerin uzunluğu-kısalığı vb. aracılığıyla içeriğin görsel olarak şiirin 

şekline yansıtıldığı ve/veya ahenk özelliklerinin içerikle bağlantılı olduğu belirtilir. 

A.1. 4. Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.

a. Şiirin nazım biçimi belirlenirken nazım birimi, kafiye düzeni, ölçü gibi şekil özelliklerinin; nazım türü

belirlenirken içeriğin (konu, tema vb.) esas alındığı vurgulanır.

b. Divan, halk ve dünya şiirinden gelen biçim ve türler ile şaire özgü yenilikler, buluşlar ve - varsa- 

bunların geleneksel biçim ve türlerle ilişkisi ele alınır.

c. Metne/döneme göre konu bakımından lirik, epik, pastoral, satirik, didaktik şiir türlerine değinilir.

A.1. 5. Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını

değerlendirir.

a. 9. sınıfta şiirde öne çıkan, dikkat çeken ve/veya yaygın olarak bilinen edebî sanatlar (teşbih, istiare,

mecazımürsel, teşhis ve intak, tenasüp, tezat, telmih, hüsnütalil, tecahüliarif, kinaye, tevriye, tariz,

irsalimesel, mübalağa) ele alınır.

b. Şiirdeki bütün edebî sanatların tespiti yoluna gidilmez.

c. 10, 11 ve 12. sınıflarda şiirde öne çıkan edebî sanatları buldurmaya yönelik çalışma yapılması

sağlanır.
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A.1. 6. Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.

a. Şiirde konuşanın şair değil şiirde konuşan kurgusal kişilik/varlık olduğu, söyleyicinin şiirin içeriğine

ve aksettirdiği ruh durumuna göre karakter ve "ses" kazandığı, bu durumun şiiri okuma 

tonuna/tarzına, şiirin anlamına etkide bulunduğu ve okuma faaliyetinde okuyucunun bu söyleyiciyle 

özdeşleştiği vurgulanır. 

b. Söyleyicinin genel okuyucuya, bir kişi, grup veya varlığa seslenme durumuna göre muhatabı

belirlenir.

A.1. 7. Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.

a. Şiirde şiirin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya şiirin dönemin gerçekliğiyle

ilişkisine değinilir.

b. Bazı metinlerde ise içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle

ilişkisi üzerinde durulur.

c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.1. 8. Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.

a. Bu kazanım 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele alınacaktır.

b. Şiirin, bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk vb. açısından değerlendirilmesi ve/veya

şiirde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışı; diğer metinler veya yazarlarla

bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.

c. Şiirin aynı, benzer veya farklı anlayıştaki şiirlerle karşılaştırılması sağlanır.

A.1. 9. Şiiri yorumlar.

a. Şiirdeki açık ve örtük iletileri; şiirle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve

beğenisini metne dayanarak/gerekçelendirerek kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi

sağlanır.

A.1. 10. Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

a. Bu kazanım ele alınırken şiirin, şairin hayatı ve görüşleriyle ilişkisi üzerinde durulur.

b. Şiirin şairin ünlü eserlerinden biri olması, şairin tanınmasına katkısı, şiirin edebiyat ve/veya toplum

hayatındaki akisleri vb. hususlar üzerinde durulur (Örnekler: Necip Fazıl'ın "Kaldırımlar Şairi", "İstiklâl

Marşı"nın millî marş, Mehmet Âkif'in ise bu vesileyle "millî şair" olarak anılması; Vesilet'ün Necat'ın

mevlit türünün sembol eseri olup halk arasında bir geleneğe vesile olması). Bu hususların metne ve

şaire göre farklılık göstereceği belirtilir.

A.1. 11. Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele

alınacaktır.

A.1.12. Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

A.1. 13. Metinler arası karşılaştırmalar yapar.
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2. ÖYKÜLEYİCİ (ANLATMAYA BAĞLI) EDEBÎ METİNLER (Masal/Fabl, Destan, Mesnevi, Hikâye,

Roman vb.) 

A.2. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 

tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.

Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin, 

basın yayın organlarının etkisi üzerinde durulur. 

A.2. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.2. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima

ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirlenmesi sağlanır.

A.2. 5. Metnin olay örgüsünü belirler.

Öyküleyici metinlerde olayların birbirleriyle ilişkisi ve sıralanışı (kurgulanması) üzerinde durulur.

A.2. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

Öyküleyici metinlerde şahısların rol dağılımları, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki

özellikleri, toplumsal statüleri, -varsa- tarihsel/gerçek kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkileri; tip veya

karakter özelliği gösterip göstermedikleri vb. belirlenir.

A.2. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

a. Öyküleyici metinlerde kahramanların ruh hâli ile zaman ve mekân arasındaki ilişki, olayların

gelişiminde zaman ve mekânın işlevi vb. belirlenir.

b. Metnin kurgu zamanı ile -varsa- içeriğin bir tarihsel zamanla/dönemle ilişkisine değinilir. Örneğin

romancı veya hikâyecinin olayları hangi zaman dilimleri içinde kurguladığı (günün bir saati, aylar,

yıllar, geri dönüş ve ileri gidişler vb.) kurgu zamanını, olayların/konunun Sultan II. Abdülhamit

döneminde geçmesi ise tarihsel zaman/dönem ilişkisini ortaya koyar.

A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

a. Öyküleyici metinlerde anlatıcının özellikleri ile hâkim, kahraman ve gözlemci bakış açılarından

hangisinin kullanıldığı belirlenir. 

b. Seçilen bakış açısının anlatımı nasıl etkilediğine dikkat çekilir. Anlatıcının yönlendirme yapıp
yapmadığı, olayları yorumlayıp yorumlamadığı, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı
olup olmadığı, taraflı davranıp davranmadığı gibi hususlar değerlendirilir.
c. Bir metinde birden fazla anlatıcı ve bakış açısı bulunabileceği, anlatıcının değişmesine göre bakış

açısının da değişebileceği vurgulanır.
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A.2. 9. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.

Öyküleyici metinlerde yararlanılan anlatım biçimleri (öyküleme, betimleme vb.) tespit edilir. Anlatım
teknikleri ise (gösterme, tahkiye etme,  özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme,
bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb.) 9. sınıfta verilir. Anlatım tekniklerinin tespiti ilgili metinler
üzerinde yapılır.

A.2. 10. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde yazara özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime

kadrosu, anlatım teknikleri, söz sanatları, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi 

hususlar dikkate alınır.). 

A.2. 11. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri

belirler.

a. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya metnin dönemin

gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.

b. Bazı metinlerde ise içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle

ilişkisi incelenir.

c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.2. 12. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.

a. Bu kazanım 10, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele alınacaktır.

b. Metnin; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendirilmesi ve/veya

metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın; diğer metinler veya yazarlarla

bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.

c. Metnin aynı, benzer,  farklı veya karşıt anlayıştaki metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

A.2. 13. Metni yorumlar.

Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve

beğenisini metne dayanarak/gerekçelendirerek ilgili kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi

sağlanır.

A.2. 14. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

a. Metnin yazarın ünlü eserlerinden biri olması, yazarın tanınmasına katkısı, metnin edebiyat ve/veya

toplum hayatındaki akisleri vb. hususlar üzerinde durulur. Bu hususların metne ve yazara göre farklılık

göstereceği vurgulanır.

b. Yazarın diğer önemli eserlerinden bahsedilir. Metnin ve/veya yazarın aynı türdeki diğer metinlerinin

-varsa- sinema ve tiyatroya yapılan uyarlamalarından ve bunun yankılarından/etkilerinden

bahsedilebilir.

A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Masal/fabl hariç türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri 10,11 ve 12. sınıf

düzeylerinde ele alınacaktır.

A.2. 16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
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3. TİYATRO

A.3. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 

tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 

A.3. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.

a. Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin,

teknolojinin etkisi üzerinde durulur.

b. Geleneksel tiyatro (Karagöz, orta oyunu, meddah, köy seyirlik oyunları) ve tiyatro türleri (trajedi,

komedi, dram) ile senaryodan bahsedilir.

A.3. 3. Metnin tema ve konusunu belirler.

A.3. 4. Metindeki çatışmaları belirler.

Metindeki temel çatışmayı/karşılaşmayı ve bu çatışma etrafında metinde yer alan veya metnin ima 

ettiği diğer çatışmaları/karşılaşmaları/karşıtlıkları belirler. 

A.3. 5. Metindeki olay örgüsünü belirler.

a. Tiyatroda olay örgüsünün perde, sahne vb. bölümlemeler etrafında düzenlendiği ifade edilir (Bazı

metinlerde bu bölümlemelere karşılık gelen meclis, fasıl gibi terimler bulunur.).

b. Geleneksel tiyatronun yapı özellikleri de bu çerçevede belirlenir.

A.3. 6. Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.

Oyuncuların/icracıların metni kendi tarzlarına ve kabiliyetlerine göre canlandırdıkları/yorumladıkları

hatırlatılır.

A.3. 7. Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.

a. Mekân özellikleriyle bağlantılı olarak dekor/sahne düzenlemesi teriminden bahsedilir. Mekân ve

dekorun geleneksel tiyatroda standart bir özellik göstermesine karşılık modern tiyatroda aynı eserin

farklı temsillerinde, metinle ilişkili veya metinden bağımsız olarak farklı mekân ve dekor uygulamaları

olabileceği belirtilir.

b. Modern tiyatroda efekt, ışık vb. uygulamalardan bahsedilir. Bu uygulamaların metin çerçevesinde

yazar, yönetmen, yapımcı, oyuncu, tasarımcı ve teknik ekip iş birliğiyle gerçekleştirildiği /yorumlandığı

ifade edilir.

A.3. 8. Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
Geleneksel tiyatronun dil, üslup ve anlatım/sunum özellikleri (seslenmeler, tekerlemeler, deyimler,

gazeller, beyitler, şarkı-türkü-müzikler, yanlış anlamalar, taklitler, ağız özellikleri vb.) belirlendikten 

sonra bunların metnin türü ve içeriğiyle ilişkisi ele alınır. Modern tiyatroda ise yazara özgü üslup 

özellikleri ele alınacaktır. 
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A.3. 9. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri

belirler. 

a. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya metnin dönemin

gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.

b. Bazı metinlerde içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle

ilişkisi incelenir.

c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.3. 10. Metinde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.

a. Bu kazanım 10,11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele alınacaktır.

b. Metnin; bağlı olduğu edebî dönem, akım, gelenek, topluluk vb. açısından değerlendirilmesi ve/veya

metinde görülen edebî, felsefi, estetik anlayışın; diğer metinler veya yazarlarla

bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.

c. Metnin aynı, benzer veya farklı anlayıştaki metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

ç. Modern tiyatro metinlerinde -varsa- geleneksel tiyatro unsurları/etkileri tespit edilir.

A.3. 11. Metni yorumlar.

a. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve

beğenisini metne dayanarak/gerekçelendirerek ilgili kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi sağlanır.

b. Türk sineması ve tiyatrosunda geleneksel tiyatro unsurları ve/veya tipleriyle benzerlik gösteren

hususlara örnekler verilebilir.

A.3. 12. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
a. Metnin yazarın ünlü eserlerinden biri olması, yazarın tanınmasına katkısı, metnin edebiyat ve/veya

toplum hayatındaki akisleri vb. hususlar ele alınır. 

b.Yazarın diğer önemli eserlerinden bahsedilir.

A.3. 13. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

a. Önde gelen, temsil edici diğer yazar ve eserlerden bahsedilir.

b. Geleneksel tiyatroda ise kalıplaşmış ünlü oyunlara (Örnek: Kanlı Nigâr) ve ünlü meddah, kavuklu,

pişekâr ve Karagözcülere (Kel Hasan, Abdürrezzak, İsmail Dümbüllü vs.) değinilir.

c. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazar ve eserleri 10,11 ve 12. sınıf düzeylerinde ele

alınacaktır.

A.3. 14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

4. BİLGİLENDİRİCİ (ÖĞRETİCİ) METİNLER

A.4. 1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

Öğrencilerin bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını metindeki bağlamından hareketle 

tahmin etmesi ve tahminini kaynaklardan yararlanarak kontrol etmesi sağlanır. 
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A.4. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.

Metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişimlerin ve etkileşimlerin,

yayın organlarının ve teknolojinin etkisi üzerinde durulur.

A.4. 3. Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.

A.4. 4. Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.

A.4. 5. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.

A.4. 6. Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.

Bazı metin türlerinde resim, karikatür, fotoğraf, çizim, grafik, tablo, diyagram, istatistiksel veri gibi

unsurların metin türüyle ilişkisi ve metne katkısı üzerinde durulur.

A.4. 7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde yazara/metne özgü dil ve anlatım özellikleri belirlenir (Cümle yapıları, deyimler, kelime

kadrosu, söz sanatları, akıcılık,  nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlar dikkate alınır.). 

A.4. 8. Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri

belirler. 

a. Metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurlara ve/veya metnin dönemin

gerçekliğiyle ilişkisine değinilir.

b. Bazı metinlerde içeriğin/göstergelerin genel anlamda doğal, toplumsal veya bireysel gerçeklikle

ilişkisi incelenir.

c. Bu hususlar değerler eğitimi çerçevesinde ele alınır.

A.4. 9. Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.

Ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumlar/görüşler;  gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk

açısından değerlendirilir.

A.4. 10. Metinde yazarın bakış açısını belirler.
a. Bilgilendirici/öğretici metinlerde yazar ile anlatıcının aynı şey olduğu yani edebî (sanatsal/kurgusal)

metinlerden farklı olarak gerçek bir kişi olduğu belirtilir.

b. Yazarın konuya ve okuyucuya yönelik yaklaşımı/tavrı belirlenir. Yazarın konuyu hangi açıdan ele

aldığı yanında, yönlendirme yapıp yapmadığı, taraf olup olmadığı, öznel veya nesnel davranıp

davranmadığı gibi hususların bakış açısına etkide bulunduğu hatırlatılır.

A.4. 11. Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını

değerlendirir.

a. Metinde görülen veya metnin ortaya koyduğu fikrî, felsefi, siyasi veya estetik anlayışın; diğer

metinler veya yazarlarla bağlantılarının/etkileşimlerinin belirlenmesi sağlanır.

b. Metni aynı, benzer veya farklı anlayıştaki metinlerle karşılaştırır.
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A.4. 12. Metni yorumlar.

Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerini, eleştirilerini, güncellemelerini ve beğenisini

metne dayanarak/gerekçelendirerek ilgili kazanımlar çerçevesinde ifade etmesi sağlanır.

A.4. 13. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

a. Yazarın diğer önemli eserlerinden bahsedilir.

b. E-posta, haber, blog gibi metinler için bu kazanıma ilişkin bir çalışma yapılması zorunlu değildir.

A.4. 14. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

Önde gelen, temsil eden diğer yerli ve yabancı yazar ve eserlerden bahsedilir.

A.4. 15. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.

B) YAZMA

B.1. Farklı türlerde metinler yazar.

a. “Ünite, Süre ve İçerikleri “tablosunda belirtilen türlerde yazma çalışmaları yaptırılır.

b. İşlenen metinden hareketle farklı türlerde yazma çalışmalarına da yer verilir.

B.2. Yazacağı metnin türüne göre konu, tema, ana düşünce, amaç ve hedef kitleyi belirler.

B.3. Yazma konusuyla ilgili hazırlık yapar.

a. Konuyla ilgili okuma ve araştırma yaptırılır.

b. Yazısında kullanacağı bilgi, gözlem, düşünce, duygu, izlenim ve deneyimleriyle ilgili notlar

çıkarması ve görsel, işitsel dokümanlar bulması veya hazırlaması sağlanır. 

c. Araştırma, kaynaklara ulaşma, Genel Ağ'ı doğru ve etkin kullanma, not alma ve özetleme teknikleri

üzerinde durulur. 

ç. Kaynak kullanma ve alıntı yapmanın hukuki ve etik boyutları belirtilir. 

d. Konuyu sınırlamanın önemine değinilir.

B.4. Yazacağı metni planlar.

B.5. Metin türüne özgü yapı özelliklerine uygun yazar.

a. Metnin türüne göre birimlere, paragraflara, bölümlemelere, giriş-gelişme-sonuç/serim- düğüm-

çözüm aşamalarına ve olay örgüsüne dikkat çekilir.

b. Başlığı belirlemesi ve gerekirse alt başlık/bölüm başlığı ve epigraf kullanması sağlanır.

c. Araştırmaya ve ispatlamaya dayalı metinlerde kaynak ve dipnot gösterme şekline karar vermesi

sağlanır.

B.6. Metin türüne özgü dil ve anlatım özelliklerine uygun yazar.

a. Türle ilgili okuma kazanımlarında ifade edilen anlatım teknikleri, anlatım biçimleri/türleri

ve düşünceyi geliştirme yollarından uygun olanlarını kullanması sağlanır.

b. Şiirde ahenk unsurlarını, imge ve söz sanatlarını kullanması sağlanır.

c. Metnin türüne göre terim, kavram, deyim, atasözü, ağız özellikleri kullanır.
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B.7. İyi bir anlatımda bulunması gereken özelliklere dikkat ederek yazar.

İyi bir anlatımın açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık gibi özellikler taşıması gerektiği hatırlatılır.

B.8. Farklı cümle yapılarını ve türlerini kullanır.

Bir yazıda basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, devrik, kurallı cümle; isim cümlesi ve fiil cümlesi 

şeklinde farklı cümle yapıları/türlerinin kullanılmasının metne katkısı vurgulanır. 

B.9. Görsel ve işitsel unsurları doğru ve etkili kullanır.

Metnin türüne göre resim, fotoğraf, grafik, çizim, veri tabloları, ses ve görüntü kayıtları vb. unsurları,

metni tamamlayıcı ve/veya destekleyici unsurlar olarak kullanır.

B.10. Yazdığı metni gözden geçirir.

a. Dil bilgisi, yazım ve noktalama bakımından gözden geçirmesi sağlanır.

b. Açıklık, duruluk, akıcılık, yalınlık ve kelime tercihleri bakımından gözden geçirmesi sağlanır.

c. Birimler, paragraflar, bölümler, olay örgüsü/kurgu ve başlık gibi yapı ve şekil unsurları arasındaki

anlam bağlantıları, tutarlılık, denge ve akış bakımından gözden geçirmesi sağlanır.

ç. Metnin içeriğini ve üslubunu/anlatımını tür özellikleri bakımından gözden geçirmesi sağlanır.

d. Yazısının okunaklılığını ve sayfa düzenini gözden geçirmesi sağlanır.

B.11. Ürettiği ve paylaştığı metinlerin sorumluluğunu üstlenir.

Üretilen ve paylaşılan metinlerin hukuki, ahlaki ve mesleki sorumluluğunun bilincinde hareket edilmesi

gerektiği vurgulanır.

B.12. Yazdığı metni başkalarıyla paylaşır.

a. Yüksek sesle okuma, panoda sergileme; elektronik ortamlarda, kitap, dergi ve gazetelerde

yayımlama, yarışmalara katılma gibi yollarla yazılan metinlerin paylaşılması sağlanır.

b. Eleştirilere açık olma, gerekirse metin çerçevesinde eleştirilerin cevaplanması sağlanır.

C) SÖZLÜ İLETİŞİM

1. KONUŞMA

C.1. 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler.

a. Bu kazanım sadece 9.sınıfta işlenecektir.

b. İletişimin tanımı ve ögeleri (gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod, bağlam) örneklerle

açıklanır. 

C.1. 2. Konuşmanın konusunu, amacını, hedef kitlesini ve türünü belirler.
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C.1. 3. Konuyla ilgili gözlem, inceleme veya araştırma yapar.

C.1. 4. Konuşma metnini planlar.

C.1. 5. Konuşma planına uygun olarak konuşma kartları hazırlar.

C.1. 6. Konuşmasında yararlanacağı görsel ve işitsel araçları hazırlar.

C.1. 7. Konuşmasına uygun sunu hazırlar.

Yazılı, görsel ve işitsel unsurların, sunuda doğru ve işlevsel olarak kullanımının önemi ve nasıl 

gerçekleştirileceği açıklanır. 

C.1. 8. Konuşma provası yapar.

Konuşma öncesinde konuşma yapılacak yerin, kullanılacak araçların, konuşma içeriği ve 

süresinin kontrol edilmesinin önemi vurgulanır. 

C.1. 9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur.

a. Konuşmacının sesleri ve heceleri birbirine karıştırmadan, yutmadan, tam ve doğru çıkarması,

kelime ve cümle vurgusuna dikkat etmesi; ses tonunu amacına, ortama, içeriğe ve hedef kitleye 

uygun olarak ayarlaması gerektiği vurgulanır. 

b. Konuşurken nefes almak için sözün anlamına uygun duraklamalar yapılmasının önemi

belirtilir. 

C.1. 10. Konuşurken gereksiz ses ve kelimeler kullanmaktan kaçınır.

Konuşma sırasında "hım, eee, ııı" gibi sesleri veya "işte, hani, yani, şey, mesela, atıyorum" vb. 

kelimeleri gereksiz yere ve dinleyiciyi rahatsız edecek düzeyde kullanmaktan kaçınılması gerektiği 

vurgulanır. 

C.1. 11. Konuşmasında beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.

Konuşmacının içeriğe ve hitap ettiği kitleye uygun jest ve mimikler kullanmasının, dinleyici ile göz 

teması kurmasının, heyecanını kontrol etmesinin, dış görünümünü ve kıyafetini konuşma yapacağı 

ortama göre ayarlamasının önemi vurgulanır. 

C.1. 12. Konuşmasına etkili bir başlangıç yapar.

Konuşmaya etkili bir başlangıç yapmak için içeriğe uygun soru sorma, şiir okuma; bir fıkra, hikâye, anı 

anlatma gibi tekniklere başvurulabileceği vurgulanır. 

C.1. 13. Konuşmasının içeriğini zenginleştirir.

Bir konuşmanın deyim, atasözü, vecize, terim, alıntı, kısa hikâye, anı, şiir, fıkra, söz sanatları, 

istatistiklerden yararlanma vb. unsurlarla zenginleştirilebileceği vurgulanır. 
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C.1. 14. Konuşmasında önemli noktaları vurgulayan ve konuşmayı takip etmeyi kolaylaştıran

ifadeler kullanır. 

Konuşmacının önemli noktaları vurgulamak ve dinleyicilerin ilgisini canlı tutmak için çeşitli geçiş 

ifadelerini (bundan dolayı, özellikle, kısacası vb.) kullanabileceğine dikkat çekilir. 

C.1. 15. Konuşmasını etkili bir biçimde sonlandırır.

Konuşmanın genel iletisinin, konuşmanın sonunda da vurgulanmasının önemi açıklanır. 

C.1. 16. Konuşmasında süreyi verimli kullanır.

C.1. 17. Konuşmasında teknolojik araçları etkili biçimde kullanır.

2. DİNLEME

C.2. 1. Amacına uygun dinleme tekniklerini kullanır.

Not alarak dinleme, empati kurarak dinleme, seçici dinleme, eleştirel dinleme vb. tekniklerin 

kullanılabileceği vurgulanır. 

C.2. 2. Dinlediği konuşmanın konu ve ana düşüncesini tespit eder.

C.2. 3. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder.

Dinlediği konuşmadaki temel kavramların ve ayrıntıların belirlenmesi sağlanır. 

C.2. 4. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.

C.2. 5. Dinlediklerini özetler.

C.2. 6. Dinlediklerini ön bilgileriyle karşılaştırır.

C.2. 7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.

Konuşma; konu akışındaki uyum, olaylar, bilgiler ve düşünceler arasındaki tutarlılık açısından 

değerlendirilir. 

C.2. 8. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliğini sorgular.
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3.3. ÜNİTE, SÜRE VE İÇERİK TABLOLARI 

9.SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

SÜRE: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Aşağıdaki konulara uygun metinler seçilir: 
1. Edebiyat nedir?

 Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı
ve farklı sanatçıların edebiyat tanımları
üzerinde durulur.
2. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlarla
ilişkisi

 Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki
etkileşim üzerinde durulur, bunların
birbirlerine kaynaklık ettikleri örneklerle
açıklanır.
3. Metinlerin sınıflandırılması

 Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri
üzerinde durulur,  sınıflandırmadaki ölçütler
açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak
bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

 Bu ünitedeki metinler, kitap yazarları
tarafından da oluşturulabilir.

 “Niçin yazıyoruz?”,
“Nasıl yazmalıyız?”
soruları çerçevesinde
öğrencilerin serbest
metinler yazmaları
sağlanır. Farklı yazarların
yazma gerekçeleri ve
biçimleri üzerinde
durularak öğrencilerin
yazmanın doğası üzerinde
düşünmeleri sağlanır.

 İletişim ve ögeleri
açıklanır, bunların
işlevleri üzerinde
durulur.

Dil Bilgisi Konuları:  
Standart dil, ağız, şive, lehçe ile argo, jargon kavramları üzerinde durulur. 

16



2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 5 Hafta 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay
hikâyesi örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum
hikâyesi örneği

 Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler,
olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma,
karşılaşma, konu, tema, anlatıcı ve bakış
açısı) hakkında incelenen metinlerle ilişki
kurularak bilgi verilir.

 Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve
durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları
incelenen metinlerden hareketle gösterilir.

 Öğrencilerin incelenen metinleri
Maupassant ve Çehov tarzlarından seçilmiş
birer hikâye ile karşılaştırmaları sağlanır.

 Özelliklerine uygun
hikâye yazma
çalışmaları yapmaları
sağlanır.

 Hikâye yazma
çalışmalarının dışında
incelenen metinlerden
edinilen düşünce ve
izlenimleri konu alan farklı
türlerde de yazma
çalışmaları yaptırılabilir.

 Sunu hazırlamanın
temel ilkeleri açıklanır.

 Öğrencilerin, Türk
edebiyatındaki durum ve
olay hikâyeciliği ile ilgili
bir sunum yapmaları
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki isimleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

17



3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle
yazılan iki şiir örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle
yazılan bir şiir örneği
3. Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda
yazılmış iki şiir örneği

 Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü,
söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat,
mahlas, tapşırma kavramları kısaca açıklanır.

 Manzume ve şiir ayrımı, örnek metinlerden
hareketle açıklanır.

 Kazanım çerçevesinde söz sanatları kısaca
açıklanır.

 Şiir türünün dünya edebiyatından bir
örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen
metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

• Bir şiire benzeterek
dize, beyit, dörtlük, bent
yazma veya şiiri devam
ettirme gibi çalışmalar
yaptırılır.

 Öğrencilerin
ezberledikleri şiirlerden
oluşan bir dinleti
hazırlamaları sağlanır.

 Dinleti hazırlama
sürecinde öğrencilerin
EBA’daki içerikten
yararlanmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki sıfatları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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4. ÜNİTE: MASAL/FABL

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

• Türk halk edebiyatından bir masal
örneği
• Doğu edebiyatından bir masal örneği
• Divan edebiyatından fabl özelliği
gösteren bir mesnevi örneği
• Batı edebiyatından bir fabl örneği

 Masal ve fabl türünün genel özellikleri
açıklanır.

 “Mantıku’t-Tayr”, “Martı”, “Hayvan
Çiftliği” ve “Küçük Prens” gibi eserlerin
fabl türü ile ilişkisi üzerinde durulur.

 Masal/fabl yazma
çalışması yaptırılır.

 Seçilen mesnevinin
günümüz Türkçesiyle
yeniden yazılmasına yönelik
çalışmalar da yaptırılabilir.

 Masal/fabl yazma
çalışmalarının dışında
incelenen metinlerden
edinilen düşünce ve
izlenimleri konu alan farklı
türlerde de yazma
çalışmaları yaptırılabilir.

• Dinleme türleri ve etkili
dinlemenin ilkeleri
açıklanır.
• Öğrencilerin yazdıkları
metinleri sınıfta sunmaları
sağlanır.
• Öğrencilerin çizgi film
hâline getirilmiş bir fablı
izlemeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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5. ÜNİTE: ROMAN II. DÖNEM

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından
iki roman örneği

 Roman ve roman türleri hakkında genel
bilgi verilir.

 Romanın hikâyeden ayrılan yönleri
üzerinde durulur.

 Dünya edebiyatından bir roman örneğine
yer verilir ve bu örneğin incelenen metinlerle
karşılaştırılması sağlanır.

 Öğrencilerden bir
romanın bir kesitini bakış
açısı ve anlatıcıyı
değiştirerek yazması
istenir. Bakış açısı veya
anlatıcı değişikliğinin
romanın içeriğine ve
anlatıma etkisinin
değerlendirilmesi sağlanır.

 Hazırlıklı
konuşmanın aşamaları
kısaca açıklanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki zamirleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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6. ÜNİTE: TİYATRO

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro
(trajedi, komedi, dram) örneği
• Tiyatro ve tiyatro türleri hakkında
genel bilgi verilir. Temel tiyatro
terimleri (suflör, replik, tirat, jest,
mimik, aksesuar, makyaj vb.) açıklanır.
• Dünya edebiyatından bir tiyatro
örneğine yer verilir ve bu örneğin
incelenen metinlerle karşılaştırılması
sağlanır.

 Öğrenciler gruplara ayrılır
ve her grubun 3-5 dakikada
oynanabilecek kısa bir oyun
yazması sağlanır.

 Öğrencilerin yazdıkları
oyunları sınıfın imkânları
dâhilinde sergilemeleri ve
değerlendirmeleri sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki zarfları bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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7. ÜNİTE: BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ

Ünite Süresi: 3 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi
örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir
otobiyografi örneği
3. Divan edebiyatından bir tezkire

 Otobiyografi konusu işlenirken
monografi, öz geçmiş/CV, hâl tercümesi ve
portreden kısaca bahsedilir.

 Hikâye ve romanda biyografi ve
otobiyografiden yararlanıldığı üzerinde
durulur.

 Edindikleri bilgilerden
hareketle öz geçmiş/CV,
portre yazmaları sağlanır
(İsteyen öğrencilerin çizgi
portre yapabilecekleri
belirtilir).

 Öğrencilerden sınıf
ortamında kendilerini ve
yakından tanıdıkları birini
tanıtmaları istenir. İki
anlatım arasındaki farkı
değerlendirmeleri
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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8.ÜNİTE: MEKTUP/E -POSTA

Ünite Süresi: 3 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir
edebî mektup; iki e-posta örneği
2. Divan edebiyatından bir mektup örneği
3. Tanzimat Dönemi'nden bir mektup
örneği

 Mektup türünün özellikleri açıklanır.
Hikâye, roman ve şiir gibi türlerde
mektubun bir anlatım biçimi / tekniği
olarak da kullanıldığı örneklendirilir.

 Mektup türünün dünya edebiyatından bir
örneğine yer verilir ve bunu inceledikleri
metinlerle karşılaştırmaları sağlanır.

 e-posta yazarken kişisel bilgilerin
güvenlik altına alınması gerektiği
vurgulanır.

 Özel mektup ile edebî mektup arasındaki
benzerlik ve farklılıklar incelenen metinler
üzerinden gösterilir.

• Öğrencilerin mektup
yazma aşamalarına uygun
olarak mektup / e-posta
yazma çalışması yapmaları
sağlanır. Ayrıca
öğrencilere mektup yazma
geleneği üzerine düşünce
ve izlenimlerini anlatan bir
yazı yazdırılır.
• Dilekçe ve tutanak
yazmanın kuralları
açıklanır, öğrencilerin,
örneklerden hareketle bir
dilekçe ve tutanak
yazmaları sağlanır.

 Açık oturumun genel
özellikleri hakkında bilgi
verilir.

 Öğrencilerin bir açık
oturumu izlemeleri ve
değerlendirmeleri
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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9. ÜNİTE: GÜNLÜK/BLOG

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük
örneği
2. İki blog örneği

 Günlük ve blog hakkında bilgi verilir.

 Günlük şeklinde düzenlenen roman ve
hikâyelere örnekler verilir.

•Günlük yazmada
gözlem ve kişisel
izlenimlerin önemi
vurgulanarak
öğrencilerden günlük
yazması istenir.
• Öğrencilerin bir blog

oluşturmaları ve başta
günlükleri olmak üzere
diğer yazılı veya görsel
üretimlerini bu blogda
paylaşmaları sağlanır.

 Öğrencilerin farklı
günlüklerden/bloglardan
seçtiği metinlerden bir sunu
hazırlamaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki fiilleri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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10. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 3 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Edebiyatın tarih ve din ile ilişkisi

 Tarihî gerçekliğin edebî metinlerde
yeniden yorumlandığı, tarihin
edebiyattan yararlanabileceği üzerinde
durulur. Dinî hayatın edebî dönemleri
belirleyen etkenlerden biri olduğundan
bahsedilir. Edebiyatın dinî hayata, dinî
hayatın da edebiyata ve dile etkide
bulunduğuna dikkat çekilir.
2. Türk edebiyatının tarihî dönemleri

 Türk edebiyatının ana dönemleri
(İslamiyet’in kabulünden önceki dönem,
İslami Dönem, Batı etkisinde gelişen
dönem) üzerinde durulur.  Bu
dönemlere ilişkin bilgilendirme örnek
metinler üzerinden yapılır.
3. Türkçenin tarihî gelişimi

 Sözlü edebiyat dönemi ile ilgili kısaca
bilgi verilir. Yazılı edebiyat dönemi
hakkındaki açıklamalar Türklerin
kullandığı alfabeler (Kök Türk, Uygur,
Arap, Kiril, Latin alfabesi) çerçevesinde
yapılır.

 “Yazının gelişimi”, “Türk
yazı sanatı” ve “Alfabeler”
gibi konularda bir yazma
çalışması yapmaları sağlanır.

 Hat sanatı, yazı tipleri/
karakterleri, kâğıt, kitap,
kütüphane gibi konular
üzerinde hazırlıklı bir
konuşma yapmaları;
konuşmalarını görsel
unsurlarla desteklemeleri
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 6 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek
2. İki halk hikâyesi örneği
3. Bir mesnevi örneği
4. Tanzimat Dönemi'nden bir hikâye örneği
5. Milli Edebiyat Dönemi'nden bir hikâye
örneği

 Hikâye türünün dünya edebiyatından bir
örneğine yer verilir ve bu hikâyenin
incelenen metinlerle karşılaştırılması
sağlanır.

 Halk hikâyeleri, destan tipi ve aşk temalı
olmak üzere iki farklı tarzdan seçilir. Hz. Ali
Cenknameleri’ne yer verilir.

 Mesnevi örnekleri Yusuf u Züleyha ve
Ashab-ı Kehf gibi eserlerden seçilir.

• Öğrencilere inceledikleri
metinlerden hareketle bir
hikâye yazdırılır.  Hikâye
yazma çalışmalarının
dışında incelenen
metinlerden edinilen
düşünce ve izlenimleri
konu alan farklı türlerde
de yazma çalışmaları
yaptırılabilir.
• Öğrencilerin yazdığı
metinler çeşitli araç ve
yöntemlerle (sınıf panosu,
okul panosu, dergi,
gazete, sosyal medya vb.)
sergilenir.

• Öğrencilerin hikâyeden
uyarlanmış bir filmi
izlemeleri ve filme konu
olan hikâyeyi okumaları
sağlanır. Daha sonra film
ile hikâye arasındaki farkı
değerlendirmeleri istenir
(Ömer Seyfettin’in
“Pembe İncili Kaftan”,
Mustafa Kutlu’nun “Uzun
Hikâye” adlı eserleri gibi).

Dilbilgisi Konuları: 

 Metindeki fiilimsileri bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 6 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk
şiirinden bir koşuk, bir sagu örneği
2. Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk
edebiyatından kısa metin örnekleri
3. Halk edebiyatından bir ilahi ve bir nefes
örneği
4. Halk edebiyatından üç mâni (düz, kesik ve
yedekli mâni) ve bir türkü örneği
5. Halk şiirinden bir koşma örneği
6. Divan şiirinden iki gazel örneği
7. Divan şiirinden bir kaside örneği
8. Divan şiirinden bir şarkı örneği

 Halk edebiyatından ilahi örneği Yunus
Emre'nin şiirlerinden seçilir.

• Öğrencilerin okuma
bölümünde edinilen
bilgilerden yararlanarak
mâni ve koşma yazmaları
sağlanır.
• Öğrencilerin yazdığı
şiirler sınıfta değerlendirilir,
çeşitli araç ve yöntemlerle
(sınıf panosu, okul panosu,
dergi, gazete, sosyal medya
vb.) sergilenir.

• Öğrencilerin bir
grubundan, aile
büyüklerinden veya
başka kişilerden "mâni"
derlemeleri ve bunları
konularına göre tasnif
ederek sınıfta okumaları
istenir.
• Öğrencilerin bir

grubundan halk şiiri
nazım biçimlerinden
(koşma, semai, varsağı,
destan, türkü, mâni,
ilahi, nefes vb.) oluşan
bir şiir dinletisi
hazırlamaları ve
sunmaları istenir.
• Öğrencilerin bir

grubundan divan şiiri
nazım biçimlerinden
(gazel, kaside, şarkı,
rubai, terkibibent vb.)
oluşan bir şiir dinletisi
hazırlamaları ve
sunmaları istenir.
• Öğrencilerin yapılan

sunumlardan sonra
dinledikleri şiirlerin
ahenk unsurları, ses
akışları ve hissettirdikleri
ile ilgili çıkarımlarda
bulunmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki isim tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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4. ÜNİTE: DESTAN/EFSANE

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Dünya edebiyatının ilk destanlarından bir
örnek
2. Türk halk edebiyatından bir efsane örneği
3. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk
edebiyatından bir destan örneği
4. İslamiyet'in kabulünden sonraki
dönemden bir destan örneği
5. 1923-1980 dönemi Türk edebiyatından
bir yapma destan örneği

 Efsane ve destanların, ait oldukları
toplumun millî kimliğiyle olan bağı; tarihî,
kültürel ve toplumsal açıdan önemi
üzerinde durulur. Türk destanları işlenirken
millî ve manevi değerler üzerinde durulur.

• Öğrencilerden yakın
çevrelerindeki varlıklar,
mekânlar, tarihî olaylar,
tabiat olayları ve inanışlarla
ilgili efsaneleri sözlü kültür
kaynaklarından derlemeleri
ve bunları yazıya geçirerek
sergilemeleri (sınıf panosu,
okul panosu, dergi, gazete,
sosyal medya vb.) istenir.

 “Bozkurtların Ölümü”,
“Gün Olur Asra Bedel” gibi
eserlerin destan türünden
etkilenilerek yazıldığı
bilgisinden hareketle “15
Temmuz Demokrasi Zaferi
ve Şehitleri” konusunda,
öğrencilerin tercih ettiği
türde bir yazı yazdırılır.

• Öğrencilerin derleyip
yazdıkları efsaneleri
sınıfta sunmaları
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki sıfat tamlamalarını bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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5. ÜNİTE: ROMAN

II.DÖNEM

Ünite Süresi: 6HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Dünya edebiyatından bir roman
örneği
2. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatından
bir roman örneği
3. Servetifünun Dönemi'nden bir roman
örneği
4. Millî Edebiyat Dönemi'nden bir
roman örneği
•Dünya edebiyatından alınan metin,
roman türünün 19. yüzyıldaki klasik
örneklerinden seçilir.

• Öğrencilerden, okudukları bir
romanın sonucunu değiştirerek
yazmaları, romandaki olay
örgüsünü hikâye formunda
yazmaları veya romanın bir
kesitini diyalog hâlinde
yazmaları istenir.

• Öğrencilerin Türk ve
dünya edebiyatından
sinemaya uyarlanmış
bir romanın filmini
izlemeleri ve
yorumlamaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imlâ ve noktalama çalışmaları yapılır.
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6. ÜNİTE: TİYATRO

Ünite Süresi: 4 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Geleneksel Türk tiyatrosundan iki metin
örneği (Karagöz, orta oyunu)
2. Modern Türk tiyatrosundan bir metin
örneği

 Tiyatro türünün dünya edebiyatından bir
örneğine yer verilir ve bu örneğin incelenen
metinlerle karşılaştırılması sağlanır.

• Öğrencilerin inceledikleri
metinlerden hareketle
geleneksel tiyatronun
eğlence kültürümüzdeki
yeri, Osmanlı toplumunun
bir arada yaşama kültürü,
isimlerle karakter
arasındaki ilişki, yanlış
anlamalar ve şive taklitleri,
gibi konular üzerinde yazı
yazmaları sağlanır.

• Meddah hakkında
bilgi verilir. Öğrencilerin
izledikleri birer meddah
ve stand-up
gösterisinden hareketle
kısa bir meddah oyunu
sunmaları sağlanır.
Genel Ağ’dan Karagöz
oyunu videoları izlenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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7. ÜNİTE: ANI (HATIRA)

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Servetifünun Dönemi Türk
edebiyatından bir anı örneği
2. Cumhuriyet Dönemi Türk
edebiyatından bir anı örneği

 Anıların hikâye ve roman türüne
kaynaklık edebileceği belirtilir. Ömer
Seyfettin’in “Kaşağı”, “İlk Namaz”; Orhan
Kemal’in “Sağ İç” gibi hikâyeleri ve
Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu” romanının anı türünden
yararlanılarak yazıldığı üzerinde durulur.

• Öğrencilerden türün
özelliklerine uygun birer anı
yazmaları istenir.

Öğrencilerden  bir 
hatıralarını anlatmaları 
istenir.  

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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8. ÜNİTE: HABER METNİ

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Güncel gazete ve dergilerden iki haber
metni
2. Genel Ağ haberlerinden bir metin

 5N 1K kuralından ve temel habercilik
terimlerinden (sütun, spot, manşet, tekzip,
sürmanşet, asparagas, muhabir vb.)
bahsedilir.

 Gazete, dergi, Genel Ağ, radyo ve
televizyon haberciliğinin farkları vurgulanır.

 Şiddet içerikli haberlerin, reyting aracı
olarak kullanılmaması gerektiği üzerinde
durulur.

 Haber metinlerinin sanat metinlerine
kaynaklık edebileceği belirtilir.
Dostoyevski’nin “Suç ve Ceza”, Orhan
Kemal’in “Vukuat Var” adlı eserlerinin bir
haberden yola çıkılarak yazıldığı üzerinde
durulur.

 Öğrencilerden yaşadıkları
veya kurguladıkları bir olayı
haber metni hâline
getirmeleri istenir.

 Haber spikerliğinden
bahsedilir.

 Öğrencilerden
yazdıkları veya
seçtikleri haber
metinlerini haberin
içeriğini yansıtacak
şekilde sunmaları
istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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9. ÜNİTE: GEZİ YAZISI

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Divan edebiyatından bir gezi yazısı
örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden iki gezi
yazısı örneği

 Divan edebiyatından seçilen gezi
yazısı Evliya Çelebi’nin
Seyahatnâme’sinden alınır.

 Öğrencilerden gezdikleri
bir yer hakkında bir gezi yazısı
yazmaları istenir. Yazıyı görsel
unsurlarla desteklemeleri
önerilir.

 Öğrencilerden yazdıkları
gezi yazılarını sınıfta
sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümle çeşitlerini bulur ve bunların metindeki işlevlerini belirler.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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11. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Edebiyat ve toplum ilişkisi
• Edebiyatın toplum sorunlarını dile
getirdiği, bunu yaparken toplumsal değişime
etkide bulunduğu üzerinde durulur.
2. Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi
• Edebî eserlerin belli bir sanat anlayışı
doğrultusunda yazıldığı, eserler toplamının
da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturduğu
üzerinde durulur. Batı’da ve Türk
edebiyatında oluşan sanat akımlarına
metinler bağlamında kısaca değinilir.

• Öğrencilerin, okuduğu
metinlerden hareketle
edebiyat ve toplum ilişkisi
üzerine kısa bir yazı
yazması sağlanır.

• Öğrencilerden sanat
akımlarının edebiyat
resim, müzik ve mimari
gibi farklı sanat dallarına
nasıl yansıdığı üzerinde
bir sunum yapmaları ve
sunumlarını görsel,
işitsel ögelerle
desteklemeleri istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940)
yazılmış iki hikâye örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nde (1940-1960)
yazılmış üç hikâye örneği

 1923-1940 döneminden seçilecek
metinlerin biri olay hikâyesi, bir diğeri de
durum hikâyesi olmalıdır.

 1940-1960 döneminden alınan metinler
farklı eğilimleri temsil eden (bireyin iç
dünyasını esas alan, toplumcu gerçekçi,
millî-dinî duyarlılıkları yansıtan, modernist)
hikâyelerden seçilir.

• Öğrencilerden
inceledikleri hikâyelerden
birinin özelliklerine (bireyin
iç dünyasını esas alan,
toplumcu gerçekçi, millî-
dinî duyarlılıkları yansıtan,
modernist) uygun olarak
bir hikâye yazmaları istenir.

• Öğretmen tarafından
sınıfa getirilen
seslendirilmiş bir hikâye
dinletilir ve
öğrencilerden
dinledikleri hikâyeyi
yorumlamaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 6 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Tanzimat Dönemi'nden iki şiir örneği
2. Servetifünun Dönemi'nden iki şiir örneği
3. Saf Şiir anlayışından iki şiir örneği
4. Millî Edebiyat Dönemi'nden iki şiir örneği
5. Cumhuriyet'in ilk döneminden hece ölçüsüyle
yazılmış bir şiir örneği
6. Türk dünyası edebiyatından iki şiir örneği

 Servetifünun Dönemi şiirleri incelenirken
Fecriati’den tema ve dil kullanımı
bağlamında kısaca bahsedilir.

 Millî Edebiyat Dönemi’nin bağımsız
isimlerinden Mehmet Âkif Ersoy'un bir şiiri
değerlendirilir, “manzum hikâye” kavramı
açıklanır.

 Türk dünyasından alınacak şiirler Bahtiyar
Vahapzade ve Şehriyar gibi şairlerden seçilir

• Öğrencilerin
inceledikleri şiirlerden
birinin özelliklerine
uygun şiir yazmaları
sağlanır.

• Öğrencilerin
kendilerine yakın
buldukları şiir anlayışı
ile ilgili kısa bir
konuşma yapmaları
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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4. ÜNİTE: MAKALE

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Fen bilimleri ve sosyal bilimler
alanlarında yazılmış birer bilimsel makale
örneği
2. Edebî bir makale örneği

• Öğrencilere makale türü
ile ilgili öğrendiklerinden
hareketle araştırmaya
dayalı bir metin yazma
çalışması yaptırılır.
•Araştırmaya dayalı
metinlerin yazımında
kütüphanede ve Genel
Ağ'da kaynak taramasının
nasıl yapıldığı ve
sınırlandırıldığı örneklerle
gösterilir. Öğrencilerden
Genel Ağ'da yaptıkları
araştırmaları bilişim
teknolojilerini kullanarak iş
birlikli bir rapor hâline
getirmeleri istenir.
•Farklı kaynaklardaki
bilgilerin bir metinde nasıl
terkip edileceği örneklerle
açıklanır.
•Metin içinde ve sonunda
bilimsel kaynak
göstermeye ilişkin temel
ilkeler örneklerle açıklanır.

•Öğrencilerin
münazaranın özelliklerine
uygun bir münazara
örneği sunmaları sağlanır.
•Yapılan münazaranın
değerlendirilmesi sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metnin seçilmiş bölümündeki cümlelerin ögeleri bulunur.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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5. ÜNİTE: SOHBET VE FIKRA

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış bir
sohbet örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir sohbet
örneği
3. Cumhuriyet öncesi dönemden bir fıkra
örneği
4. Cumhuriyet Dönemi’nden bir fıkra
örneği

•Öğrencilerin türün
özelliklerine uygun güncel
bir konuda sohbet veya
fıkra yazmaları sağlanır.

•Türk toplumundaki
sohbet kültürüne değinilir.
• Öğrencilerin  “Dostluk”
konusunda bir sohbet
gerçekleştirmeleri
sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metindeki cümlelerin ögeleri bulunur.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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6. ÜNİTE: ROMAN II. DÖNEM

Ünite Süresi: 6 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden 1923-1950
arası iki roman örneği
2. 1950-1980 arası dönemden iki roman
örneği
3. Dünya edebiyatından bir roman
örneği

 Dünya edebiyatı roman örneği 20.
yüzyıldan seçilmelidir.

 Öğrencilerden ders
kapsamında okudukları roman
üzerine bir inceleme ve
değerlendirme yazısı
oluşturmaları istenir.

 ÖğrencilereTürk veya
dünya  edebiyatından
sinemaya uyarlanan bir
romanın  filmi
seyrettirilip söz konusu
roman okutturulur.
Roman ile filmin
karşılaştırılması sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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7. ÜNİTE: TİYATRO

Ünite Süresi: 5 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-
1950 arası) iki tiyatro örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1950-
1980 arası) bir tiyatro örneği
3. Dünya edebiyatından bir tiyatro
örneği

 Öğrencilerden tiyatro
salonunda veya medya
ortamında seyrettikleri bir
tiyatro üzerine inceleme /
değerlendirme yazısı
yazmaları istenir.

 Öğrencilerden kendi
hazırladıkları tek kişilik veya
birkaç kişilik bir oyunu
canlandırmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

40



8. ÜNİTE: ELEŞTİRİ

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki eleştiri
örneği
2. Cumhuriyet öncesi dönemden bir
eleştiri örneği

 Öğrencilerden
okudukları bir roman,
hikâye veya şiirle ilgili
eleştiri yazmaları istenir.

 Öğrencilerin yazdığı
eleştiriler sınıfta
değerlendirilir.

 Öğrencilerden
okudukları bir kitabı
tanıtmaları ve kitaba dair
eleştirilerini sözlü olarak
sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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9. ÜNİTE: MÜLAKAT/RÖPORTAJ

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet öncesi dönemden bir
mülakat örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden bir mülakat
örneği
3. Cumhuriyet Dönemi’nden bir röportaj
örneği

 Mülakat metinleri edebiyat ve
sanat alanıyla ilgili olmalıdır.

 Örnek metinlerden hareketle
mülakat ve röportajın farklarına değinilir. 

 Öğrencilerden bir
mülakat hazırlamaları
istenir.

 Öğrencilerden, yaptıkları
mülakatı gerekli
düzenlemeleri yaparak
yazıya aktarmaları istenir.

 Öğrenciler, önceden
hazırlık yaparak sınıf
ortamında kendi
aralarında bir mülakat
gerçekleştirirler.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Anlatım bozukluklarıyla ilgili çalışmalar yapılır.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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12. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe
arasındaki ilişki
2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri
arasındaki ilişki
3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini
etkileyen sebepler
4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin
önemli sözlükleri

 Edebî eserlerin bir düşünce akımını / felsefi
anlayışı yansıtabileceği, aynı şekilde
felsefenin de edebiyattan yararlanabileceği
üzerinde durulur.

 Siyasi ve toplumsal değişim, teknoloji,
çeviri, yazarların dil tercihleri gibi hususların
yazı ve konuşma dilini etkilediği belirtilir.

• Öğrencilerden toplumsal
değişim, teknoloji ve
sosyal medyanın dili nasıl
etkilediği hakkında bir yazı
yazmaları istenir.

• Öğrencilerden
hayatımıza yeni girmiş
teknolojik terimler
üzerine bir sunum
yapmaları istenir.  Bu
sunumda terimlerin
yazılış ve telaffuzları ile
ilgili hususlara da
değinilir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 Kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 6 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. 1960 sonrası dönemden dört
hikâye örneği
2. Küçürek (minimal) hikâye
örnekleri

 Öğrencilerden inceledikleri
hikâyelerde bulunan
tekniklerden en az ikisini
kullanarak bir hikâye
yazmaları istenir.

 Öğrencilerden küçürek
hikâye yazmaları istenir.

 Öğrencilerin yazdığı
metinler çeşitli araç ve
yöntemlerle (sınıf panosu,
okul panosu, dergi, gazete,
sosyal medya vb.) sergilenir.

 Öğrencilerden inceledikleri
ya da kendi seçtikleri bir
hikâyeyi dramatize etmeleri
istenir.

 Öğrencilerden bir
hikâyecinin hayatını ve
eserlerini tanıtan bir sunum
hazırlamaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 8 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 
1. Cumhuriyet Dönemi  saf şiir anlayışından üç
şiir örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960)

toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği
3. Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir
örneği

4. Garip akımından iki şiir örneği
5. İkinci Yeni’den iki şiir örneği
6. Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve
metafizik anlayışı öne çıkaran modern şairlerden

iki şiir örneği
7. 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan bir

şiir örneği
8. 1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek
9. Cumhuriyet sonrası halk şiirinden iki şiir

örneği
 Saf şiir örnekleri Necip Fazıl Kısakürek, Ziya
Osman Saba, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet
Muhip Dıranas, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet
Çelebi, Behçet Necatigil, Fazıl Hüsnü Dağlarca,
Sedat Umran gibi şairlerden seçilir.

 Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu şiir
örneği Nazım Hikmet, Attilâ İlhan gibi şairlerden
seçilir.

 Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiirler Arif
Nihat Asya, Orhan Şaik Gökyay, Niyazi Yıldırım
Gençosmanoğlu, Bekir Sıtkı Erdoğan gibi
şairlerden seçilir.

 Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve metafizik
anlayışı öne çıkaran şiirler Sezai Karakoç, Cahit
Zarifoğlu, Erdem Bayazıt gibi şairlerden seçilir.

 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan
şiirler İsmet Özel, Süreyya Berfe gibi şairlerden
seçilir.

 Halk şiiri örnekleri (Âşık Veysel, Ali İzzet
Özkan, Davut Sulari, Abdurrahim Karakoç, Âşık
Daimi, Sefil Selimi, Şeref Taşlıova, Murat
Çobanoğlu, Feymani gibi) 20. yüzyılın önde
gelen halk şairlerinden seçilir.

 Şiirler incelenirken gerekirse dünya
edebiyatından ilgili şiir örneklerine yer verilir.

 Öğrencilerden inceledikleri
şiirlerden birinin tarzını örnek
alarak şiir yazmaları istenir.

 Öğrencilerin yazdığı şiirler
sınıfta değerlendirilir.

 Öğrencilerin yazdığı şiirler
çeşitli araç ve yöntemlerle
(sınıf panosu, okul panosu,
dergi, gazete, sosyal medya…)
sergilenir.

 Öğrencilerden
Cumhuriyet Dönemi Türk
şiirinden ve Türk
dünyasına ait şiirlerden
oluşan bir şiir dinletisi
hazırlamaları ve sunmaları
istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 Metinler üzerinde kelimede anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
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4. ÜNİTE: ROMAN

Ünite Süresi: 8 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından
(1923-1950 arası)  bir roman örneği
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından
(1950-1980 arası)  iki roman örneği
3. 1980 sonrası Türk edebiyatından bir
roman örneği
4. Türk dünyası edebiyatından bir roman
örneği
5. Dünya edebiyatından bir roman örneği

 Romanlar farklı anlayış ve akımlardan
seçilmelidir.

 Dünya edebiyatına ait roman örneği 20.
yüzyıldan seçilmelidir.

 Öğrencilerden
inceledikleri romanlardan
biri üzerine tanıtma-
değerlendirme yazısı
yazmaları istenir.

 Öğrencilerin yazdığı
yazılar çeşitli araç ve
yöntemlerle (sınıf panosu,
okul panosu, dergi, gazete,
sosyal medya…) sergilenir.

 Öğrencilerin okuyup
beğendikleri bir roman
hakkındaki
düşüncelerini sınıf
ortamında hazırlıksız
konuşma şeklinde
sunmaları sağlanır.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
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5. ÜNİTE: TİYATRO

Ünite Süresi: 4 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. 1950 sonrası Türk tiyatrosundan üç
metin

 Seçilen metinler farklı anlayış ve
akımlardan olmalıdır.

 Öğrencilerden bir tiyatro
metninin bir bölümünü
veya tamamını özelliklerine
dikkat ederek radyo
tiyatrosuna dönüştürmeleri
istenir.

 Öğrencilere bir radyo
tiyatrosu dinletilir.

 Öğrencilerden
yazdıkları radyo
tiyatrosunu bilişim
teknolojilerini kullanarak
seslendirmeleri ve bu
seslendirmeyi sınıfta
sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
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6. ÜNİTE: DENEME

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Dünya edebiyatından bir deneme
örneği
2. Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960
arası) bir deneme örneği
3. Cumhuriyet Dönemi’nden (1960
sonrası) iki deneme örneği

 Dünya edebiyatından alınan
denemenin, türün ilk örneklerinden
olmasına özen gösterilir.

 Öğrencilerden istedikleri
bir konuda deneme
yazmaları istenir.

 Öğrencilerin yazdığı
yazılar çeşitli araç ve
yöntemlerle (sınıf panosu,
okul panosu, dergi, gazete,
sosyal medya…) sergilenir.

 Öğrencilerden,
yazdıkları denemeleri sınıf
ortamında sunmaları
istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.

 Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.
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7. ÜNİTE: SÖYLEV (NUTUK)

Ünite Süresi: 2 HAFTA 

OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

1. Cumhuriyet Dönemi’nden iki söylev
örneği
2. İslamiyet’in kabulünden önceki Türk
edebiyatından bir söylev örneği
3. İslamiyet etkisinde gelişen Türk
edebiyatından bir söylev örneği

 İslamiyet’in kabulünden önceki söylev
örneği Kök Türk Kitabeleri’nden seçilir.

 Söylev türünün dünya edebiyatındaki ilk
ve önemli örneklerine değinilir.

 Öğrencilerden güncel bir
konudan yola çıkarak bir
söylev metni yazmaları
istenir.

 Öğrencilerden yazma
çalışmalarında
hazırladıkları söylevi
sınıfta sunmaları istenir.

Dil Bilgisi Konuları: 

 Paragrafta anlam ile ilgili çalışmalar yapılır.

 Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır.
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SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. BİLGİ VE İNANÇ 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da Bilgi Kaynakları”, “İslam İnancında İmanın Mahiyeti”, “Kur’an’dan 
Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet” konularına yer verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere, sözlü ve yazılı 

edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.1.1.  İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar. 

 İslam’ın bilgi kaynaklarında;  selim akıl, doğru haber ve salim duyu organlarının yanı sıra bilgi
ve düşünme kaynakları hakkında felsefe ve bilim dünyasındaki yapılan değerlendirmeler,
İslam kelamının epistemolojik yaklaşımları bağlamında ele alınır. Rüya, keşif ve ilhamın
İslam âlimlerince bilgi kaynağı olarak kabul edilmediğine vurgu yapılır. Ayrıca güncel bilgi
kaynaklarına (dijital kayıtlar gibi) değinilir.

 Bilgiyi sevme, doğru bilgiye ulaşma ve faydalı bilgi ile bilgi ahlakı, bilginin kullanımı ve
muhafazası gibi konulara da değinilir.

9.1.2.  İslam inancında imanın mahiyetini araştırır. 

 İman tasdik ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman bilgi ilişkisi ve iman amel ilişkisi konularına yer
verilir.

 İslam inancında imanın taklitten kurtarılarak tahkike ulaşmasının önemine de değinilir.

9.1.3.  İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

İslam, inanç, akide, vahiy. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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9.2. DİN VE İSLAM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Dinin Tanımı ve Kaynağı”, “İnsanın Doğası ve Din”, “İman ve İslam İlişkisi”, 

“İslam İnanç Esaslarının Özellikleri”,  “Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet” konularına yer 
verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.2.1.  Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 

 Kur’an-ı Kerim’de din kavramının farklı anlamları ele alınır ve İslam âlimlerince yapılan din 
tanımlarına örnekler verilir. 

 Çeşitli disiplinlere (felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi) göre din tanımlarına birer örnek 
verilir. 

9.2.2. İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 

 İnsan doğasının maddi ve manevi yönüne değinilir; tarih boyunca insanın inanma ihtiyacının 
nedenleri Kur’an-ı Kerim’den ilgili ayetlerle ele alınır; dinin insan hayatındaki yeri ve önemi 
örneklerle açıklanır.  

9.2.3.  İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder. 

9.2.4.  İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 

 İslam inancının sade ve yalın olması, kul ile Allah arasında hiçbir aracı kişi ve kuruma izin 
vermemesi, dogmatik olmaması, hür iradeyi esas alması, ebedî kurtuluş için korku ve ümit 
arasında yaşamayı tavsiye etmesi gibi konulara değinilir. 

 İslam inancında tevhidin önemi ile tevhid inancının yerleşmesinde Allah’ın isim ve sıfatlarını 
doğru anlamanın yeri ayetlerle ele alınır; inanç esasları ile ilgili ayrıntılara girilmez. 

  İslam inanç esasları arasındaki bütünselliğin önemine değinilir; İslam inançlarını parçacı bir 
yaklaşımla ele almanın sakıncaları örneklerle açıklanır. 

9.2.5.  Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

 Ayet ele alınırken Cibril hadisine de yer verilir. 
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Anahtar Kavramlar 

din, fıtrat, tevhid, hanif, iman, Esmâ-i Hüsnâ.  

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 

9.3. İSLAM VE İBADET 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “İslam’da İbadet ve Kapsamı”, “İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi”, “İslam’da 
İbadet Yükümlülüğü”, “İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri”, “İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi”, 
“Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet” konularına yer verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 

edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.3.1.  İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 

 İslam’da ibadetin kapsamı konusunda Allah’ın rızasına dayanan her davranışın ibadet 
olduğuna, bazı ibadetlerin (namaz, oruç, hac, zekât gibi) belirli bir vaktinin ve uygulanma 
şeklinin olduğuna, bazı ibadetlerin ise belirli bir vaktinin olmadığına değinilir. 

9.3.2.  İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 

9.3.3.  İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. 

 Mükellef ve ef’al-i mükellefîne (farz, vacip, sünnet, mendup, mübah, haram ve mekruh) yer 
verilir. 

9.3.4.  İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 

 İslam’da ibadetlerin temel ilkeleri kapsamında; “Kur’an ve sünnete uygunluk”, “niyet”, “ihlas” 
konularına yer verilir. Ayrıca ibadetlerde bidatlerden kaçınmanın önemine değinilir. 

9.3.5.  İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 

 İbadetlerin teşri hikmeti üzerinde durulur ve ibadetlerin toplumsal yönüne değinilir. 

9.3.6.   Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 
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Anahtar Kavramlar 

ibadet, mükellef, salih amel, ihlas. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 

9.4. GENÇLİK VE DEĞERLER  

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “Değerler ve Değerlerin Kaynağı”, “Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri 
ve Önemi”, “Temel Değerler”, “Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler“ konularına yer 
verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 

edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes vb.) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. 

 Değer kavramının analizi yapılır; değerlerin oluşumunda; dinin, örf ve âdetlerin etkisine yer 
verilir. 

9.4.2.  Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. 

 Gençlerin kişilik gelişimine değerlerin etkisi günlük hayattan örneklerle açıklanır.  

9.4.3.  Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 

 İslam düşünce geleneğinde öne çıkan temel “insani erdem ve değerler”den hikmet, adalet, 
iffet ve şecaat konularına yer verilir. İnsanın düşünme, arzu ve gazap gibi konularda ölçülü 
olması, itidal üzere hareket etmesi, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunması, 
gönül tokluğu gibi anlamlara gelen iffet kavramı, ahlaki ve felsefi boyutlarıyla ele alınır. 

9.4.4.  İsrâ suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar 

din, değer, ahlak, örf, âdet. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
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9.5. GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; “İslam Medeniyeti ve Özellikleri”, “İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki 

İzleri”, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet” konularına yer verilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

9.5.1.  İslam medeniyeti kavramını izah eder. 

 Kültür ve medeniyet kavramları öğrenci seviyesine göre ana hatlarıyla ele alınır; İslam 
medeniyeti kavramı analiz edilir. 

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 

 Hicaz Bölgesi, Kudüs ve Çevresi, Şam ve Bağdat Bölgesi; İran, Horasan, Türkistan ve 
Mâverâünnehir Bölgesi; Hint Alt Kıtası; Anadolu ve Balkanlar; Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip 
Bölgesi) ve Endülüs gibi İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat bulduğu ilim ve kültür 
havzaları ele alınır. 

 İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın taşınmasına öncülük eden âlimler, komutanlar ve 
tüccarlara kısaca yer verilir. 

 İslam medeniyetine değer katan ana dillere (Türkçe, Arapça, Farsça) değinilir. 

 İslam medeniyetinin Anadolu ve Balkanlara taşınmasında Horasan, Anadolu ve Rumeli 
erenlerinin de rolüne kısaca değinilir. 

 Öğrencilerin Türkiye ile gönül coğrafyamız arasındaki tarihî ve kültürel bağların 
güçlenmesine yönelik sözlü ve yazılı önerilerde bulunabilecekleri etkinliklere yer verilir. 

9.5.3.  Hucurât suresi 13. ayette verilen mesajları değerlendirir.  

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve 
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici 
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa 
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir. 

Anahtar Kavramlar 

kültür, medeniyet. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬● 
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10. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

10.1. ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Allah İnancı ve İnsan”, “Allah’ın Varlığı ve Birliği”, “Allah’ın İsim ve Sıfatları”, 
“Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri”, “İnsanın Allah İle İrtibatı”, “Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 
18-27. Ayetler” konularına yer verilir.

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları

10.1.1.  Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar. 

10.1.2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 

 “Gaye ve nizam”, “ekmel varlık” delilleri ile sınırlandırılır.

10.1.3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 

 Allah’ın isim ve sıfatlarını kavramanın, O’nu tanımadaki önemine değinilir; isim ve sıfatların
kâinatta tecellisi üzerinde durulur. İsim ve sıfatlar, Allah insan ilişkisi bağlamında; Bakara
suresi 255. ayet, Haşr suresi 22-24. ayetler ve İhlâs suresi kapsamında işlenir.

10.1.4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 

 Kazanım kapsamında insanın olumlu özellikleri öne çıkarılır.

10.1.5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder. 

 Kazanım; dua, ibadet, Kur’an okuma, tövbe ve istiğfar konuları ile sınırlandırılır.

 Allah ile insan arasındaki ilişkinin dayandığı temel ilkelere yer verilir; temel ilkeler Yaradan-
yaradılan ilişkisi çerçevesinde ele alınır; Allah’ın “ilah” ve “rab” olma vasfının insan üzerindeki
etkisine değinilir.

10.1.6. Rûm suresi 18-27.  ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

Esmâ-i Hüsnâ, tilavet, kıraat, dua, tövbe, istiğfar. 
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10.2. HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Kur’an-ı Kerim’de Gençler”, “Bir Genç Olarak Hz. Muhammed”, “Hz. 

Muhammed ve Gençler”, “Bazı Genç Sahabiler”, “Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet” 
konularına yer verilir.  

Ünite genelinde sahabiler ve özellikleri verilirken kronolojik ayrıntılara girilmez; sahabilerin ön plana 
çıkan özellikleri üzerinde durulur. 

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.  

Kazanım ve Açıklamaları 

10.2.1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 

10.2.2. Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla 
ilişkilendirir. 

10.2.3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 

10.2.4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. 

 “Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali”, “Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam”, “Genç Bir
Öğretmen: Mus'ab b. Umeyr”, “Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd”,  “Genç Bir Yönetici: Muaz
b. Cebel”, “Genç Bir Âlim: Hz. Aişe”, “Genç Bir Anne: Hz. Fatıma”, “Sorumluluk Sahibi Bir Genç: 
Esma binti Ebi Bekir”, “Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib” konularına yer
verilir.

10.2.5. Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

sahabi, âlim, el-emin, istişare. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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10.3. DİN VE HAYAT 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Din ve Aile”, ‘Din, Kültür ve Sanat”, “Din ve Çevre”, “Din ve Sosyal Değişim”, 

“Din ve Ekonomi”, “Din ve Sosyal Adalet” ve “Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. 
Ayetler” konularına yer verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır.  

Kazanım ve Açıklamaları 

10.3.1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 

10.3.2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. 

 İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde
öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir. Ayrıca “ Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesinin sanat
alanında da geçerli olduğuna değinilir.

10.3.3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir. 

10.3.4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 

 Dinin sabiteleri ve değişkenleri üzerinde durulur; bazı dinî hüküm ve yorumların zamana ve
mekâna göre değişebileceğine değinilir.

10.3.5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar. 

10.3.6. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 

10.3.7. Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

din, sanat, iktisat, sosyal değişim. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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10.4. AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi”, “İslam Ahlakının Kaynakları”, “Ahlak ve 

Terbiye İlişkisi”, “İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar”, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 
11-12. Ayetler” konularına yer verilir.

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun okuma metinlerine yer verilir.

Kazanım ve Açıklamaları

10.4.1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar. 

10.4.2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 

 Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve
hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.

10.4.3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 

 Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan,
hile ve israf konularına değinilir.

 Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını
değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.

10.4.4.Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir. 

10.4.5. Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

ahlak, seciye, şahsiyet, karakter, terbiye. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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10.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri”, “Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar”, 
“İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar”, “İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar”, “Kur’an’dan 
Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde İslam düşüncesindeki yorum farklılıkları; ayrıntılara girilmeden, nesnel ve tasviri 
(betimleyici) bir anlatımla ele alınır.  Dinî yorumların, çağlara ve ortama göre dinin anlaşılma 
biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu; bu nedenle farklı düşünce ve yorumlara saygı 
duyulması gerektiği vurgulanır.   

Kazanım ve Açıklamaları 

10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 

 Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğine vurgu yapılır; dinin yanlış yorumlanmasından
doğan sorunların, dinin kendisinden kaynaklanmadığına değinilir.

 Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebepleri düzeye uygun bir biçimde ayrıntıya
girilmeden ele alınır.

10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır. 

 Yorum farklılıkları; insan unsuru; sosyal, siyasi, kültürel ve coğrafi ortam ile dinî metinlere
yaklaşım ve onları yorumlama farklılıklarından kaynaklanan sebepler ile sınırlandırılır.

10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 

 İtikad, fıkıh, mezhep ve fırka kavramları öğrencilerin seviyeleri ve kültürel altyapıları göz
önünde bulundurularak ele alınır.

10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır. 

 Kazanım Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik) ve Şia (İmamiye ve Zeydiye) ile sınırlandırılır.

10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır. 

 İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumlarda; Hanefilik, Malikilik, Şafiilik ve Hanbelilik
mezheplerine yer verilir. Ayrıca Caferilik mezhebine de değinilir, bu mezhebin İmamiye
Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu olduğuna vurgu yapılır.

10.5.6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

itikad, mezhep, fırka, tevil. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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11. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

11.1. DÜNYA VE AHİRET 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Varoluşun ve Hayatın Anlamı”, ”Ahiret Âlemi”, ”Ahirete Uğurlama”, 
”Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 153-157. Ayetler” konularına yer verilir.  

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 

edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit, vecize, deyiş, nefes gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.1.1. Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 

 Kur’an-ı Kerim’den dünya hayatının amacıyla ilgili örnekler verilmesine özen gösterilir.

11.1.2.  Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 

11.1.3. Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 

 Ölüm, kabir, berzah âlemi, kıyamet, ba’s, haşir, hesap, cennet ve cehennem kavramlarına
yer verilir.

 Kıyamet ve yeniden diriliş gibi konular akli ve naklî deliller ışığında ele alınır.

11.1.4. Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 

 Vefat edenin vasiyet ve borçları; tekfin ve teçhiz, cenaze namazı, taziye ve Kur’an okuma,
dua etmek ve hayır yapmak konularına yer verilir.

 Cenaze namazına katılmanın ve taziyede bulunmanın, dinî ve insani bir görev olduğuna
değinilir.

 Kültürümüzde cenaze uğurlama ile ilgili gelenekler tanıtılır; ayrıca Alevi-Bektaşilikte yer alan
“Hakk’a Uğurlama Erkânı” gibi cenaze uğurlama geleneklerine de değinilir.

11.1.5. Bakara suresi 153-157. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

ahiret,  vefat, cenaze. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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11.2. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Hz. Muhammed’in Şahsiyeti”, ”Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü”, ”Hz. 

Muhammed’e Bağlılık ve İtaat”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Ahzâb Suresi  45-46. Ayetler” konularına yer 
verilir. 

Ünitede konuların özelliğine göre başta ayet ve hadisler olmak üzere sözlü ve yazılı 
edebiyatımızdan (hikâye, şiir, beyit gibi) düzeye uygun metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.2.1. Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetini tanır. 

 Hz. Muhammed’in beşerî yönü ile ilgili ayetlerden örnek verilmesine özen gösterilir.

 Hz. Muhammed’in ahlaki özellikleri örneklerle ele alınır.

 Öğrencilerin, İslam’ı anlamada Hz. Muhammed’in örnek şahsiyetinin yerini analiz
edebileceği etkinliklere yer verilir.

11.2.2. Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 

 Hz. Muhammed’in tebliğ, tebyin, teşri ve temsil (İslam’ı anlama ve yaşama konusundaki
örnekliği) görevlerine değinilir.

11.2.3. Hz. Peygamber’e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 

 Hadis ve sünnet kavramlarına, İslam’ın anlaşılmasında sünnetin önemine ve kültürümüzde
Peygamber ve Ehl-İ Beyt sevgisine de değinilir.

 Hadis kaynaklarından Kütüb-i tis’a ve müellifleri isim olarak listelenir.

11.2.4. Ahzâb suresi 45-46. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

hadis, sünnet, üsve-i hasene, hatemü’n-nebiyyîn, Kütüb-i sitte, Kütüb-i  tis’a. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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11.3. KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet”, ”Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan”, 

”Allah İçin Samimiyet: İhlas”, ” Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva”, ”Dosdoğru Yol: Sırat-ı 
Müstakim”, ”Allah Yolunda Mücahede: Cihat”, ”İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel”, 
”Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde kavramlar,  Kur’an-ı Kerim’deki farklı anlam genişlikleri dikkate alınarak ele alınır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.3.1. Kur’an’ı Kerim’de geçen bazı kavramları yorumlar. 

 Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan
tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında
ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir.  Bu
kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker,
kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.

11.3.2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark 

eder. 

11.3.3. Kehf suresi 107-110. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim, cihat, salih amel, şehadet. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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11.4. İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, ‘‘İnançla İlgili Felsefi Yaklaşımlar’‘, ‘‘Yeni Dinî Hareketler’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: 
En’âm Suresi 59. Ayet ve Lokmân Suresi 27. Ayet’‘ konularına yer verilir.  

Ünite genelinde konular İslam dininin bakış açısına göre ele alınır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.4.1. İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 

 İnançla ilgili yaklaşımlardan teizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm, 
ateizm ve nihilizme yer verilir. İnançla ilgili yaklaşımlar ele alınırken “kötülük problemi”
üzerinde durulur ve problemin inançla ilgili yaklaşımlarla olan ilişkisine değinilir.

11.4.2. Yeni dinî akımların özelliklerini değerlendirir. 

 “Milenyum Tarikatları”, “Kıyamet Tarikatları” gibi adlarla sınıflandırılan yeni dinî akımların
ortak yönlerine, ortaya çıkma ve yaygınlaşma sebeplerine ve ülkemize olan yansımalarına
güncel örneklerle yer verilir.

 Dinî değerlerin istismarının olumsuz sonuçlarına değinilir; din istismarının siyasi, ekonomik
ve sosyal sebepleri üzerinde durulur. Bu kapsamda FETÖ gibi illegal, çıkarcı yapı ve gruplara
değinilir.

 Batı’da ortaya çıkan “İslamofobi/İslam karşıtlığı” gibi ırkçı akımların gelişmesine sebep
olarak gösterilen, hem söylemleri hem de eylemleriyle başta Müslüman halklar olmak üzere 
dünya üzerinde yaşayan pek çok halka zarar veren, DEAŞ gibi şiddet odaklı, terörist, illegal
ve marjinal gruplara değinilir.

11.4.3. En’âm suresi 59 ve Lokmân suresi 27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

inanç,  istismar, İslamofobi. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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11.5. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Yahudilik” ve “Hıristiyanlık” konularına yer verilir. 

Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel 
ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleriyle 
tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde 
gösterilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

11.5.1. Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

 Yahudiliğin; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına;
İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve
günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca “Siyonizm”  konusuna değinilir.

11.5.2. Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

 Hıristiyanlığın; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal
mekânlarına; Hıristiyanlığın kurumsallaşmasında ve inanç esaslarının oluşmasında
Pavlus’un rolüne; Hıristiyanların vahiy ve peygamber anlayışına ve Hıristiyan gruplara
(Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık) yer verilir. Ayrıca “evanjelik akımlar”dan kısaca
bahsedilir.

Anahtar Kavramlar 

Kitab-ı Mukaddes, Ahd-i atik, Ahd-i cedit, sinagog, teslis, haç, kilise, vaftiz, ritüel, sakrament. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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12. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. İSLAM VE BİLİM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Din-Bilim İlişkisi’‘, ‘‘İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi’‘, 
‘‘İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları’‘, ‘‘Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü 
ve Özgün Çalışmalar’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler’‘ konularına yer verilir.  

Ünite konularının özelliğine göre ayet ve hadislerden ya da sözlü ve yazılı edebiyatımızdan (hikâye, 
şiir, beyit gibi) örnek metinlerden yararlanılır. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.1.1. Din-bilim ilişkisini tartışır. 

 İlim öğrenmeyi teşvik eden ayet ve hadislerden örnekler verilir.

12.1.2. İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 

12.1.3. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 

 Kurumlar; cami, mescit, mektep, medrese, daru’l-kurra, daru’l-hadis, beytü’l-hikme
kütüphane, rasathane ve şifahane ile sınırlandırılır.

12.1.4. Müslümanların bilim alanında yaptığı özgün çalışmaları sınıflandırır. 

 Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalara (dil,
fıkıh, kelam, tefsir, hadis, tarih, felsefe, coğrafya, tıp, astronomi, matematik, fizik, kimya) ana
hatlarıyla yer verilir ve bu çalışmaların diğer medeniyetlerdeki ilmî gelişmelere olan etkisine
değinilir.

12.1.5. Fâtır suresi 27-28. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

ilim, bilim, âlim, bilgin. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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12.2. ANADOLU’DA İSLAM 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla; ”Türklerin Müslüman Olmaları”, ”Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında 

Etkili Olan Bazı Şahsiyetler”, ”Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde kronolojik ayrıntıya girilmeden adı geçen şahsiyetlerin dinî anlayış ve kültürümüzün 
oluşmasına yaptıkları katkılara yer verilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12,2.1. Türklerin Müslüman olma sürecini açıklar. 

 Horasan, Anadolu ve Balkanlar’da İslamiyet’in yayılmasında ribatların, fütüvvet ve ahilik
teşkilatlarının rolüne de kısaca değinilir.

12.2.2. Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 

 Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden; Ebu Hanife, Cafer es-
Sadık, Maturidi, Şafii, Eş’ari, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran, Hacı
Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Sarı Saltuk, Hacı Bayram-ı Veli’ye öğrenci seviyesine göre yer
verilir.

 Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan şahsiyetlerin ortak değerimiz
olduğuna değinilir.

12.2.3. Nisâ suresi 69. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

âlim, fakih, tasavvuf, veli. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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12.3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, ‘‘Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu’‘, ‘‘Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu’‘,  
‘‘Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar’‘, “Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet” 

konularına yer verilir.  

Ünite genelinde İslam düşüncesindeki tasavvufi yorumlar; öğrenci seviyesine uygun olarak 
ayrıntılara girilmeden, nesnel ve tasviri/betimleyici bir anlatımla ele alınır.  Tasavvufi yorumların, 

dinin anlaşılma biçimlerini ortaya koyan birer zenginlik olduğu; bu nedenle de farklı düşünce ve 
yorumlara saygı duyulması gerektiği vurgulanır.  

Kazanım ve Açıklamaları 

12.3.1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir. 

12.3.2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder. 

 Edep ve insan-ı kâmil kavramlarının tasavvufi düşüncedeki yerine de değinilir.

12.3.3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 

 Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına yer
verilir.

12.3.4. Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. 

 Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah,
gülbank, Hızır ve Muharrem orucu konularına yer verilir.

Bu kapsamda;

 Hacı Bektaş Veli’nin, Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolüne, Alevilik-
Bektaşilikteki “ocak kültürü”ne, “el ele, el hakka ikrarı”na ve “dört kapı kırk makam”a yer
verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam
tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.

 Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, âdap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir;
Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına da değinilir.
“Düşkünlükten kaldırma cemi”, “Dardan indirme cemi” ile “Abdal Musa cemi”nden
bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.

 Alevilik-Bektaşilikte duaların başında, “Bismişah”, sonunda ise “Allah Allah”  lafzının
söylendiğine değinilir. “Gülbank” konusunda ise “Lokma Duasına” da yer verilir.
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12.3.5. Hucurât Suresi 10. ayette verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

tasavvuf, edep, veli, mürşid, insan-ı kâmil, erkân, semâ. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

12.4. GÜNCEL DİNÎ MESELELER 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler,” “İktisadi Hayatla İlgili 
Meseleler”, “Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler”, “Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler”, 

“Kur’an’dan Mesajlar: En’âm suresi 151-152. Ayetler” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde konular ele alınırken Din İşleri Yüksek Kurulunun yaklaşımlarına yer verilmesine 
özen gösterilir.  

Kazanım ve Açıklamaları 

12.4.1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 

 Güncel dinî meselelerin çözümü için öne sürülen ilke ve yöntemlerin, İslâm âlimlerinin
üzerinde icma ettiği temel esas ve hükümlere ters düşmemesi, bu önerilerin “zarûrât-ı
diniye” adı verilen kesin hükümlere aykırı olmaması gibi ilkelere vurgu yapılır.

 İslam’ın ortaya koyduğu çözümlerin temel amacının, insanların can, nesil, akıl, mal ve din
emniyetini güvence altına almak olduğuna dikkat çekilir.

 Çözüm önerilerinin fıtrata, yani Allah'ın koyduğu dengeye ve yaratılışa aykırı olmamasına;
temel ahlaki değerleri ihlal etmemesi gerektiğine değinilir.

 Sorunların ele alınmasında, farklı uzmanlık alanlarına ve kolektif akla başvurulmasının
önemi üzerinde durulur.

12.4.2. İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar. 

 İslam’ın mülkiyet anlayışı, fakirlik problemine bakışı ve fakirliğin çözümü için ortaya koyduğu
ilkeler ele alınır.

 İslam’da İşçi ve işveren haklarına yer verilir. Ayrıca “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında
“güvenli yaşam” hususuna da değinilir.
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12.4.3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar. 

 Yiyecek ve içecekler konusunda “Eşyada asıl olan ibahadır.” ilkesi kapsamında “yasakların
sınırlı, helaller alanının ise geniş olduğu” vurgulanır.

 İslam dinine göre yenilmesi ve içilmesi yasaklanmış olan gıdalara örnekler verilir.

 Yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların delillerine ve hikmetlerine yer verilir.

 Genetiği ve öz niteliği değiştirilmiş yiyecek ve içeceklerin insanın beden ve ruh sağlığı
üzerindeki etkilerine değinilir.

 Uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı ile kumar oynamak gibi bağımlılığa neden olan
zararlı alışkanlıklara yer verilir.

12.4.4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar. 

 Otopsi, ötenazi, organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konularına
ayrıntıya girilmeden öğrenci seviyesi dikkate alınarak yer verilir.

12.4.5. En’âm suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. 

 Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve
yorumlama,  ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici
etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa
açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.

Anahtar Kavramlar 

icma, helal, haram, mekruh, mübah. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

72



12.5. HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

Ünite Açıklaması 

Bu ünitede sırasıyla, “Hinduizm”, “Budizm”, “Konfüçyanizm”,  “Taoizm” konularına yer verilir.  

Ünite genelinde konular, öğrenci seviyesine uygun olarak ana hatlarıyla ele alınır; anlatımda nesnel 

ve tasviri (betimleyici) bir yöntem benimsenir; dinlerin kendi kavramları ve epistemolojik kabulleri 
ile tanıtılmasına özen gösterilir. Ayrıca dinlerin ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgeler harita üzerinde 
gösterilir. 

Kazanım ve Açıklamaları 

12.5.1. Hinduizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

 Hinduizm’in; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına
yer verilir.

12.5.2. Budizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

 Budizm’in; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer
verilir.

12.5.3.  Konfüçyanizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

 Konfüçyanizm’in; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal
mekânlarına yer verilir.

12.5.4. Taoizm’in doğuşunu ve gelişim sürecini özetler. 

 Taoizm’in; tarihçesine,  inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına yer
verilir.

Anahtar Kavramlar 

karma, tenasüh, reenkarnasyon. 

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●
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ORTAÖĞRETİM TARİH DERSİ (9, 10 VE 11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI 
1. ÜNİTE: TARİH VE ZAMAN

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, 
kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 

a) Tarihin konusunun zaman içindeki insan faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda
ortaya çıkan eserler ve değişimler olduğu belirtilir. 
b) Tarih biliminin diğer beşerî ve sosyal bilimler ile fen bilimlerinden farklılıklarına
değinilir. 

9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar. 

a) Ortak hafızanın kimlik oluşturma ve toplumsallaşmadaki rolü üzerinde durulur.
b) Mensubu olduğumuz toplum ve ülke ile içinde yaşadığımız dünyayı anlamak için
geçmişi bilmemiz gerektiği üzerinde durulur. 
c) Günümüzde olup bitenleri anlayabilmek ve gelecek hakkında gerçekçi ve akılcı
planlamalar yapabilmek için geçmişte meydana gelenlerin farkındalığına dayanan bir 
tarih bilincine sahip olmak gerektiği vurgulanır.  
ç) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî 
gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır. 

9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları 
analiz eder.  

a) Farklı toplum ve kültürlerin geçmişin dönemlendirilmesinde kendi tarihlerindeki
önemli olayları dikkate aldıklarına değinilir. 
b) Zaman içerisinde kullanılan farklı takvim sistemlerine (güneş yılı ve ay yılı esaslı
takvimler) ve Türklerin kullandığı takvimlere (On İki Hayvanlı Türk Takvimi, miladi 
takvim, hicrî takvim, Celâli Takvimi, Rûmî Takvim) değinilir.  
c) Miladi takvim ile hicrî takvim arasındaki temel farklar vurgulanır.
ç) Yüzyıl hesaplamalarının nasıl yapıldığı açıklanır. 

2. ÜNITE: İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda 
yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.  

a) Göbeklitepe, Çatalhöyük ve Çayönü gibi yerleşik hayata ve medeniyete dair bilinen
en eski yerleşim yerlerinden günümüze kalan maddi kültür buluntuları incelenerek 
yazının icadına kadar ki zamanlarda insanoğlunun hayat tarzı, tabiat ile ilişkisi ve 
hayatta kalma mücadelesi (yeme-içme, giyinme ve barınma) ele alınır.  
b) Yazının icadından önceki dönemde hâkim olan sözlü kültür örneklerine (mitler,
kuruluş efsaneleri) kısaca değinilir. 
c) Yazının icadından önceki zamana dair dönemlendirmeye kısaca değinilir.

9.2.2. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi a) Yazının kullanılmasının yönetim işleri ile vergi ve muhasebe kayıtları üzerindeki
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fark eder. etkilerine değinilir. 
b) Kadîm tıp, astronomi ve coğrafya bilimlerinin amaç, konu ve yöntem açılarından

modern zamanlardaki bilimlerden ne tür farklılıklara sahip olduğuna değinilir. 

9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 

a) İlk Çağ medeniyetleriyle ilgili başlıca olay ve olgular tarih şeridi üzerinde gösterilir.
Başlıca gelişmeler olarak Sümerler’in yazıyı bulması (MÖ 3200), Urkagina Yasaları’nın 
çıkarılması (MÖ 2375), Anadolu’da yazının kullanılmaya başlanması (MÖ 1900), 
Hammurabi Kanunları (MÖ 1700), Kadeş Savaşı (MÖ 1296), Kadeş Antlaşması (MÖ 
1280), Truva Savaşları (MÖ 1260-1250), Ege Göçleri (MÖ 1230), İlk Olimpiyatlar (MÖ 
776), Roma’nın kurulması (MÖ 753), Lidyalıların parayı kullanmaya başlamaları (MÖ 
680), Pers İmparatorluğu’nun kurulması (MÖ 550), İskender İmparatorluğu’nun 
kurulması (MÖ 359), Pers İmparatorluğu’nun yıkılması (MÖ 330), İskender 
İmparatorluğu’nun yıkılması (MÖ 323), Hz. İsa’nın doğumu (0), Milano Fermanı (313), 
Roma İmparatorluğu’nda Hristiyanlığın resmi din haline gelmesi (330), İznik Konsülü 
(325), Kavimler Göçü (375), Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması (395) ve Batı 
Roma’nın yıkılışı (476) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik 
düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu 
anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.  
b) İlk Çağ’ın önemli medeniyet havzaları (Çin, Hint, İran, Anadolu, Mezopotamya,
Mısır, Doğu Akdeniz, Ege Yunan), bu havzalardaki medeniyet teşekkülleri ve bunların 
insanlığa en önemli katkıları harita/haritalar üzerinde gösterilir. 

9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları 
üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.  

a) Konar-göçer ve yerleşik hayat tarzlarının İlk Çağ’dan itibaren birbirlerini
tamamlayan ve coğrafi şartlara bağlı olarak tercih edilen hayat tarzları olduğu 
vurgulanır.  
b) İlk Çağ’da insan topluluklarının kitlesel göçlerinin sebepleri (geçim imkânını
kaybetme, iklim değişikliği, politik değişiklikler, inanç nedeniyle baskı altına alınma), 
belli başlı tarihî örneklerle (Ege Göçleri, Filistin’den Yahudi sürgünleri, ilk 
Hıristiyanların Roma baskısından kaçmaları) ele alınır.  
c) İlk Çağ’daki başlıca tüccar kavimler (Asurlular, Fenikeliler, Lidyalılar ve Soğdlar) ve
faaliyet bölgeleri harita üzerinde tanıtılır. Bu toplulukların siyasi tarihlerine ayrıntılı 
şekilde girilmez. 

9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon 
türleriyle ilişkilendirir.  

a) İlk Çağ’da Asya ve Avrupa’da varlığını sürdüren siyasi organizasyon türleri olarak
tiranlık, aristokrasi, monarşi, demokrasi, cumhuriyet ve imparatorluğa değinilir. 
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b) Siyasi gücün meşruiyet kaynakları ve siyasi gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı,
hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması, silahlı güç) üzerinde durulur. 

9.2.6. İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî 
ve beşerî kaynakları kavrar.  

Sözlü ve yazılı hukuk kaynaklarına (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihî 
örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku ve Tevrat) ele alınır. 

3. ÜNITE: ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve 
sosyal yapıları tanır.  

a) Orta Çağ’daki başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi
gelişmeler olarak Sasani Devleti’nin yıkılması (651), Vizigot Krallığının sona ermesi 
(711), İslamiyet’in Hindistan'da yayılmaya başlaması (1000), Katolik-Ortodoks 
bölünmesi (1054), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Magna Carta (1215), 
Moğol İmparatorluğu’nun parçalanması (1227),İngiltere’de parlamenter sisteme 
geçilmesi (1295), Yüzyıl Savaşları (1337-1453) ve Avrupa'da Veba Salgını 
(1347-1351) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme 
becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı 
yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.  
b) Orta Çağ’ın çeşitli dönemlerinde ortaya çıkmış/kurulmuş olan belli başlı siyasi
yapılar haritalar üzerinde gösterilir. 
c) Orta Çağ’daki siyasi yapılar; aralarındaki farklılıklar vurgulanarak gücün meşruiyet
kaynağı, gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, hayat ve geçim tarzı, soy dayanışması 
ve silahlı güç), güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele 
alınır. 

9.3.2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler 
olduklarını kavrar.  

a) Tarıma dayalı ekonomilerde artı ürünün bölüşümü ile toprak mülkiyeti ve
vergilendirmenin siyasi ve sosyal organizasyonların (monarşi, feodalite, tabakalı 
toplum, kast sistemi) oluşmasındaki işlevleri ele alınır.  
b) Orta Çağ’da Asya ve Avrupa arasındaki ticarete konu olan mallara, nakliye
araçlarına, ticaret mekânlarına (arasta, bedesten, han, kapan, ribat, kervansaray, 
pazar, liman, panayır) ve madeni paralara değinilir.  
c) Kral Yolu, İpek Yolu, Kürk Yolu ve Baharat Yolu’nun dünya ticaretindeki rollerine ve
bu yollara hâkim olma mücadelelerinin gerekçelerine vurgu yapılır. Söz konusu ticaret 
güzergâhları harita/haritalar üzerinde gösterilir. 

9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile 
toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki 
bağlantıları analiz eder.  

a) Asya ve Avrupa’da var olan askerî organizasyon türlerine değinilirken bağımsız ya
da ücretli savaşçı toplulukların düzenli ve disiplinli ordulara dönüşmesine de değinilir. 
b) Yerleşik ve konar-göçer toplulukların sosyoekonomik yapıları kazanım bağlamında
kısaca ele alınır. 

9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki a) Bu dönemin başlıca kanun metinleri (Roma Hukuku, Justinianus Kanunları, Cengiz

77



düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil 
ettiğini kavrar.  

Yasası) kısaca ele alınır. 
b) Seçme örnek ve uygulamalardan hareketle (hukuki metinler, aile ve iş akitleri, ceza
infaz yöntemleri) insan topluluklarının kültür ve gelişmişlik düzeyleri ile sosyal 
yapılarının hukuk kurallarını ve bu kuralların uygulanmasını farklılaştırdığı vurgulanır. 

4. ÜNİTE: İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları 
alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.  

a) Türk adının anlamı açıklanarak ilk Türk devletlerinin hâkim oldukları alanlar harita
üzerinde gösterilir. 
b) İlk Türk devletleriyle ilgili başlıca siyasi gelişmeler tarih şeridi üzerinde gösterilir.
Başlıca siyasi gelişmeler olarak Asya Hun Devleti’nin kurulması (MÖ 220), Asya Hun 
Devleti’nin yıkılması (216), Avrupa Hun Devleti’nin kurulması (370), Kavimler Göçü 
(375), Avrupa Hun Devleti’nin yıkılması (496), I. Kök Türk Devleti’nin kurulması (552), 
I. Kök Türk Devleti’nin yıkılması (630), II. Kök Türk Devleti’nin kurulması (682), II. Kök 
Türk Devleti’nin yıkılması (742), Uygur Devleti’nin kurulması (744) ve Uygur 
Devleti’nin yıkılması (840) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin 
kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin 
bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. 

9.4.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç 
ve yönetim yapısını kavrar.  

a) Asya Hun, Kök Türk ve Uygur Devletleri, gücün meşruiyet kaynağı (Gök Tengri ve
Kut inançları); gücün maddi kaynakları (coğrafi yapı, konargöçer hayat tarzı, soy 
dayanışması ve silahlı güç); güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu (kurultay, ikili 
teşkilat yapısı ve ülüş ilkesi) temaları çerçevesinde ele alınır.  
b) “Töre”nin Türk toplum yapısı ve hukuk sistemindeki yeri ve önemi vurgulanır.
c) Kazanım kapsamındaki konular işlenirken Orhun Kitabelerinden örnekler verilir.

9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat 
tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.  

a) Tarıma uygun olmayan bozkır coğrafyasının Türk topluluklarını konar-göçer hayat
tarzına yönelttiği vurgulanır. 
b) Türk topluluklarının çeşitli dönemlerde Asya içlerine ve Asya dışına yaptıkları
kitlesel göçlerin onların hayat tarzlarına etkisi açıklanır. 
c) Askerî kültürün Türk hayat tarzındaki yeri ve öneminden hareketle Türk
topluluklarının geliştirdiği ve dünya askerî tarihine mal olmuş teşkilat, teçhizat ve 
taktikler (süvarilik, onlu teşkilat, ok ve yay, üzengi, Turan taktiği) vurgulanır.  

9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal 
açılardan analiz eder.  

a) Kavimler Göçü ile Asya ve Avrupa’daki siyasi yapılarda meydana gelen değişim
harita üzerinde gösterilir. 
b) Avrupa Hun Devleti’nin kuruluşuna ve bu devletin Avrupa’ya etkilerine değinilir.
c) Türk topluluklarına kısaca değinilir.

9.4.5. Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle a) Hun, Kök Türk, Uygur ve Hazar Devletlerinin Çin, Sasani ve Bizans Devletleri ile
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ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. ilişkilerinden hareketle konar-göçer ve yerleşik topluluklar arasındaki ilişkilerin 
çatışma ve uzlaşma eksenli olarak askerî ve ekonomik boyutlarda gerçekleştiği 
vurgulanır.  
b) Hun, Kök Türk, Uygur ve Hazar siyasi teşekküllerinin hâkimiyetleri altındaki
topraklarda ticareti canlandırmaya yönelik politikaları ile bu politikaların gerekçeleri 
üzerinde durulur. 

5. ÜNİTE: İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve 
Afrika’nın genel durumunu açıklar.  

a) İslamiyet’in ortaya çıktığı ve yayıldığı dönemlerdeki başlıca siyasi ve sosyal
gelişmeler tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterilir. Başlıca siyasi gelişmeler olarak 
Hz. Muhammed’e peygamberliğin gelişi (610), Müslümanların Habeşistan’a hicret 
etmesi (615), Müslümanların Medine’ye hicret etmesi (622), Medine Sözleşmesi (622), 
Bedir Savaşı (624), Uhud Savaşı (625), Hendek Savaşı (627), Hudeybiye Barışı (628), 
Hayber’in Fethi (629), Mute Seferi (629), Mekke’nin Fethi (630), Huneyn Seferi (630), 
Taif Seferi (630), Tebük Seferi (631), Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in vefatı (632) 
verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini 
desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve 
bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.  
b) Hz. Muhammed’in peygamberliğinin öncesinde Mekke'deki ve Arap Yarımadası’nın
geri kalan kısmındaki siyasi durum ve toplumsal düzen ana hatlarıyla ele alınır. 
c) "Cahiliye Dönemi" kavramı toplum düzeni açısından açıklanır.

9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap 
Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik 
faaliyetlerini kavrar. 

a) Hz. Muhammed Dönemi’nde Müslümanların kendilerini korumak ve İslam’ı yaymak
üzere gerçekleştirdikleri muharebelere değinilir. Muharebelerin sadece önem ve 
amaçları vurgulanarak diğer ayrıntılara girilmez.  
b) Medine Sözleşmesi’nin öngördüğü toplum düzeni ve ilk kurumsal yapılanmalar
(eğitim, idare, güvenlik ve yargı) ele alınır. 
c) Dört Halife Dönemi’nde İslam toplumunun idaresi, sınırların genişlemesi ve
ihtidalar üzerinde durulur.  
ç) Dört Halife Dönemi’nde İslam toplumunda yaşanan siyasi mücadeleler ile sosyal 
karışıklıkların sebep ve sonuçlarına ana hatlarıyla değinilir. 

9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen 
değişimi analiz eder.  

a) Emeviler Dönemi’nde hilafetin saltanata dönüştüğü ve Arap olmayan unsurların
(mevali) zaman zaman devlet idaresi ve sosyal yaşamda bazı haklardan mahrum 
bırakıldıkları vurgulanır.  
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b) Emeviler Dönemi’nde inanç ve siyaset ilişkisi ile keskinleşmeye başlayan mezhebi
yönelimler ele alınır. 
c) Emeviler Dönemi’nde İslamiyet’in Kuzey Afrika ve Avrupa’daki yayılışına ve İslam
kültürünün Avrupa’ya etkilerine değinilir. Endülüs’teki düşünce ve kültür dünyası; 
önemli şahsiyetler ve tercüme faaliyetleri ekseninde özellikle vurgulanır. 

9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde 
oynadıkları rolleri kavrar.  

a) Abbasiler Dönemi’ndeki başlıca siyasi ve sosyal gelişmelere kısaca değinilir.
b) Halife Me’mun ve Mu’tasım Dönemlerinde Türk asker ve devlet görevlilerinin
Abbasi devlet yönetiminde artan etkisi ve bu durumun sonuçları açıklanır. 
c) İslam hâkimiyetinin Afrika’daki genişlemesinden hareketle Tolunoğulları (868-905),
İhşîdîler (935-969), Eyyubiler (1174-1250) ve Memlûk Devleti (1250-1517) öne çıkan 
özellikleriyle kısaca ele alınır. 

9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti 
çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 

a) İslam medeniyetinin ilim ve eğitim kurumları (Beytü’l-hikme, medreseler, camiler
ve kütüphaneler) kısaca tanıtılır. 
b) İslam medeniyetinde kabul görmüş dinî (naklî) ve aklî ilimler ayrımı üzerinde
durulur. 
c) İslam âlimlerinin nazari (teorik) ve bütüncül bir perspektifle kişinin kendini, âlemi ve
Allah’ı tanıması maksadı güden bir ilim anlayışına sahip oldukları vurgulanır.  
ç) İslam medeniyetine mensup olup farklı bilim alanlarındaki çalışmaları ile düşünce ve 
bilim tarihine geçmiş önemli âlimleri (Farabi, İbn-i Sina, İmam Gazali, İbn-i Rüşd) öne 
çıkan çalışmaları, fikir ve eserleri yönüyle ele alınır. İslam kültür ve medeniyetinde 
farklı ilmî havzalara önemli ekollere ve şahıslara harita ve  infografiklerle değinilir.  

d) İslam dünyasında ortaya çıkan bilimsel gelişmelere ve bu gelişmelerin Avrupa’ya
etkilerine kısaca değinilir. 
e) İslam medeniyetinde sanata verilen önem ve öne çıkan sanat dallarına değinilir.

6. ÜNİTE: TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

9.6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. 

Başlıca siyasi gelişmeler olarak Talas Savaşı (751), Karahanlı Devleti’nin kurulması 
(840), Gazneli Devleti’nin kurulması (963), Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulması 
(1040), Dandakan Savaşı (1040), Pasinler Muharebesi (1048), Malazgirt Muharebesi 
(1071) ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması (1077), Harzemşahlar Devleti’nin 
kurulması (1097), Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1157), Gazneli Devleti’nin 
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yıkılması (1187), Karahanlı Devleti’nin yıkılması (1212), Harzemşahlar Devleti’nin 
yıkılması (1230) verilir. 
Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini 
desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı 
yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. 

9.6.2. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri 
açıklar. 

a) Türk topluluklarının İslamiyet’i kabullerinin bir anda ve toplu olarak değil aşamalı
olarak ve farklı tarihlerde gerçekleştiği vurgulanır. 

b) Acemler, Berberiler ve Kürtlerin İslam dinini kabul etme süreçlerine kısaca değinilir.
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in 
kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği 
değişimleri analiz eder. 

Dönemin yazılı eserleri “Kutadgu Bilig”, “Divânü Lûgati’t-Türk”, “Atabetü’l-Hakayık” 
ve “Divân-ı Hikmet”e kısaca değinilir. 

9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk 
tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar. 

a) Oğuz Türklerinin İslamiyet’i kabul etmelerinin Türk ve İslam tarihinde meydana
getirdiği siyasi, sosyal ve kültürel etkilere değinilir. 
b) Dandanakan, Pasinler ve Malazgirt Muharebelerinin sebep ve sonuçları kısaca ele
alınır. 
c) Büyük Selçuklu Devleti’nin Tuğrul Bey Dönemi’nde İslam dünyasında koruyucu rol
üstlendiğine değinilir.  
ç) Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılış sürecine değinilir. 

9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 

a) Büyük Selçuklu Devleti’nin güç ve yönetim yapısı; gücün meşruiyet kaynağı, gücün
maddi kaynakları, güç paylaşımı ve yönetim organizasyonu temaları çerçevesinde ele 
alınır.  
b) İran ve Türk devlet geleneklerine ait unsurların Büyük Selçuklu devlet teşkilatında
birlikte yer aldığı vurgulanır. 
c) Nizâmülmülk’ün “Siyasetnâme” adlı eseri devlet yöneticilerinde aranan özellikler
açısından incelenir. Ayrıca Nizamiye Medreseleri yapılanması ve Gazalî’nin bu 
medereselere etkisine değinilir.  
ç) Selçuklu kültür ve medeniyetinin ana unsurları (bilimsel ve düşünsel gelişim, mimari, 
sanat ve edebiyat alanlarındaki faaliyetler) işlenir. 
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TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI 

1. ÜNİTE: YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

10.1.1. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

Başlıca siyasi gelişmeler olarak Saltuklular Beyliği’nin kurulması (1072), 
Danişmentliler Beyliği’nin kurulması (1080), Mengücekliler Beyliği’nin kurulması 
(1080), Çaka Beyliği’nin kurulması (1081), Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması 
(1077), Çaka Beyliği’nin yıkılması (1093), I. Haçlı Seferi (1096-1099), Artuklular 
Beyliği’nin kurulması (1102), Katvan Muharebesi (1141), II. Haçlı Seferi (1147-1149), 
Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1157), Eyyubiler Devleti’nin kurulması (1174), 
Miryokefalon Muharebesi (1176), Danişmentliler Beyliği’nin yıkılması (1178), III. Haçlı 
Seferi (1189-1192), Moğol İmparatorluğu’nun kurulması (1196), Saltuklular 
Beyliği’nin yıkılması (1202), IV. Haçlı Seferi (1202-1204), Moğol İmparatorluğu’nun 
parçalanması (1227), Mengücekliler Beyliği’nin yıkılması (1228), Yassıçemen 
Muharebesi (1230), Artuklular Beyliği’nin yıkılması (1231), Bâbailer Ayaklanması 
(1240), Kösedağ Muharebesi (1243), Eyyubiler Devleti’nin yıkılması (1250), 
Memlûklular Devleti’nin kurulması (1250), Ayn-ı Calut Muharebesi (1260), Haçlı 
Seferleri’nin sona ermesi (1270), Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçeyi resmî dil ilan 
etmesi (1277) ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması (1308) verilir. Burada verilen 
kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye 
yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve 
bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.  

10.1.2. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sosyokültürel etkilerini analiz 
eder.  

a) Oğuz göçleri sırasında Türklerin Anadolu’da yerleşmesini kolaylaştıran nedenler
üzerinde durulur. 
b) Dönemin Latin ve Arap kaynaklarında Anadolu’nun ilk kez on ikinci yüzyılda Türkiye
(Turchia, Turkiya) olarak anılmasına vurgu yapılır. 

10.1.3. Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre 
devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir. 

a) Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan
ilişkilerine kısaca değinilir. 
b) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Bizans ile mücadeleleri çerçevesinde Miryokefalon
Muharebesi’ne değinilir. 

10.1.4. Türklerin Anadolu’da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri 
açıklar.  

a) Oğuz boylarının önceki dönemlerde boy birliği ya da beylik gibi geçici siyasi çatılar
altında bir araya gelmesi vurgulanır. 
b) Türkiye Selçuklu Devleti’nin teşkilat yapısı ile sosyokültürel özellikleri kısaca ele
alınır. 

10.1.5. İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti 
ve Eyyubi Devleti’nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel 
etkilerini analiz eder.  

Konu işlenirken ilgili haçlı seferinin güzergâhı, tarih aralığı, tarafları, komutanları 
(Selahaddin Eyyubi vurgulanmak üzere) harita/haritalar üzerinde gösterilir.  
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10.1.6. Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal 
değişimi analiz eder.  

a) Türkiye Selçuklu Devleti’nin Moğollara karşı mücadelesinde çevresindeki diğer
devlet ve  beyliklerle uzlaşma arayışları ile bu çerçevede alınan tedbirler üzerinde 
durulur.  
b) Kösedağ Muharebesi’nden sonra Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi’nin ortaya
çıkmasının politik ve sosyolojik sebep ve sonuçları üzerinde durulur. 
c) Babailer İsyanı’na kısaca değinilir.
ç) Anadolu’daki sosyal huzurun bozulması karşısında düzeni yeniden sağlanmasına 
yönelik gayretleri bulunan başlıca isimler (Mevlânâ, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre) 
üzerinde durulur. 

2. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

10.2.1. 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Koyunhisar Muharebesi (1302), Bursa’nın Fethi
(1326), Palekanon Muharebesi (1329), İznik’in Fethi (1331), İzmit’in Fethi (1337), Karesi 
Beyliği’nin alınması (1345), Çimpe Kalesi’nin alınması (1353), Edirne’nin Fethi (1363), 
Çirmen Muharebesi (1371), I. Kosova Muharebesi (1389), Niğbolu Muharebesi (1396), 
Ankara Savaşı (1402), Fetret Devri (1402-1413), Varna Muharebesi (1444) ve II. Kosova 
Muharebesi (1448) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik 
düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir 
konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir.  
b) On üçüncü yüzyılın sonlarında Anadolu’daki ve çevresindeki jeopolitik durum
açıklanır. 

10.2.2. Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli 
nazariyeleri analiz eder.  

a) Wittek, Köprülü ve İnalcık’ın görüşleri karşılaştırılır.
b) Bilimsel bilginin değişebilir olduğuna, ulaşılan yeni kaynaklar aracılığıyla ya da
mevcut kaynakların araştırmacılar tarafından yeniden yorumlanmasıyla geçmişe dair 
bilgilerin yeniden inşa edilebileceğine dikkat çekilir. 

10.2.3. Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri 
çerçevesinde analiz eder.  

a) Osmanlı - Bizans ilişkileri uzlaşma-çatışma dinamiği üzerinden ele alınır.
b) Osmanlı Beyliği’nin sınırlarının genişlemesinin aşamalı olarak ve farklı fetih
yöntemleri izlenerek uzun sürede gerçekleştiği vurgulanır. 

10.2.4. Rumeli’deki fetihler ile iskân (şenlendirme) ve istimâlet 
politikalarının amaçlarını ve etkilerini analiz eder.  

a) Osmanlı’nın Anadolu’ya nispeten Rumeli’de daha hızlı hâkimiyet kurmasında,
Balkanlar’daki yerli unsurlar arasındaki mezhebi, siyasi ve sosyal iç çekişmelerinin etkisi 
üzerinde durulur.  
b) Rumeli'deki fetihlerin kalıcı olmasında, gönüllü ve zorunlu olarak rol alan demografik
güçlerin (dervişler, aşiretler, akıncı uç beyleri, Ahiyân-ı Rûm, Bâciyân-ı Rûm) ve iskân 
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politikasının önemi vurgulanır. 
10.2.5. Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya 
yönelik faaliyetlerini analiz eder.  

Osmanlı Devleti’nin beyliklere yönelik politikalarındaki değişime değinilir. 

10.2.6. Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu 
mücadelenin sonuçlarını değerlendirir.  

a) Türk dünyasındaki liderlik mücadelesi Yıldırım Bayezid ve Timur örneği üzerinden ele
alınır. Timur Devleti’nin Türk dünyası üzerindeki etkilerine kısaca değinilir. 
b) Fetret Devri'ne ve Osmanlı siyasi birliğinin yeniden sağlanmasına kısaca değinilir.
c) Sosyal ve dinî etkileri bağlamında Şeyh Bedreddin Olayı’na kısaca değinilir.

3. ÜNİTE: DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

10.3.1. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünün farklı muharip 
unsurlardan meydana geldiğini kavrar.  

a) Bir devlete bağlı olmayan savaşçı topluluklar (aşiret savaşçıları, ücretli savaşçılar,
inanç  ve din uğruna savaşanlar) ile devlet askerleri arasındaki farklar açıklanarak Türk 
tarihindeki  ‘alplık’ ve ‘gazilik’ kavramları üzerinde durulur.  
b) Diğer Türk beylik ve devletlerinin aksine erken tarihte aşiret güçlerinden düzenli
birliklere geçen Osmanlı'nın ilk dönem askerî teşkilatına ve bu teşkilatı oluşturan 
zümrelere değinilir.  

10.3.2. Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan 
değerlendirir.  

a) Osmanlı toplum düzenindeki askerî (vergi vermeyen) - reaya (vergi ödeyen) ayrımının
siyasi ve ekonomik temelleri üzerinde durulur. 
b) Osmanlı ordu sisteminde Tımarlı Sipahiler ile Yeniçeri Ocağının birbirlerine karşı birer
denge unsuru olduklarına değinilir. 

10.3.3. Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme 
sürecine etkisini analiz eder.  

a) Yeniçeri Ocağının kurulmasına ve devşirme sisteminin köklerine, ortaya çıkış sürecine
değinilerek bunların merkezi devlet yapısının güçlenmesindeki rolleri vurgulanır. 
Osmanlıların, Yeniçeri Ocağı ile birlikte, Abbasi ve Selçukluların daha önce uyguladıkları 
gulâm sistemini mükemmelleştirdikleri açıklanır. 
b) Yeniçeri Ocağı ile birlikte profesyonel askerliğin başlamasının Osmanlı Devleti’ni
askerî teşkilat ve güç bakımından diğer Türk devletleri ile dönemin Avrupa 
devletlerinden ayrıştırdığına değinilir. 

4. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
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10.4.1. Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu’nun İslamlaşmasına 
etkisini kavrar.  

Özlü sözlerinden hareketle Ahmet Yesevî, Mevlânâ Celâleddîn-î Rumî, Ahî Evran, Yunus 
Emre, Hacı Bektâş-ı Velî ve Hacı Bayrâm-ı Velî gibi şahsiyetlerin temel öğretilerine 
değinilir.  

10.4.2. Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının 
birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder.  

a) İlmiye sınıfının çeşitli vazifelerinden (devlet idaresi, hukuk ve adalet, ilim ve tedris)
hareketle dinin Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki rolü üzerinde durulur. 
b) Osmanlı dünyasında medreseler ve âlimlerin yanı sıra tekkeler ve ariflerin de bilgi
üretimi ve eğitim alanında önemli vazifeler üstlendiği vurgulanır. 
c) Türk dünyasında yetişmiş olan bilim insanlarına (Akşemseddin, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey)
ve çalışmalarına kısaca değinilir. 

10.4.3. Osmanlı coğrafyasında sözlü ve yazılı kültürün toplum hayatına 
etkilerini analiz eder.  

a) Sözlü halk kültürü ile saray çevresi ve belirli şehirlerde oluşan kitabî kültür ana
hatlarıyla ele alınır.  
b) II. Murad Dönemi’ndeki kültürel gelişmeler üzerinde durulur. 
c) Şair sultanların eserlerinden örneklere (orijinali ve günümüz Türkçesi ile) yer verilir.

10.4.4. Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile 
bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz 
eder.  

a) Osmanlı hâkimiyetiyle birlikte Anadolu ve Rumeli’deki şehirlerin yapısındaki
dönüşüm (şehir planlaması, mimari anlayış) üzerinde durulur. 
b) Ahşap ve taş işlemeciliği, dokumacılık, çinicilik ve hat sanatlarına değinilir

5. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

10.5.1. 1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

Başlıca siyasi gelişmeler olarak İstanbul’un Fethi (1453), Sırbistan’ın alınması (1454), 
Amasra’nın alınması (1459), Mora’nın alınması (1460), Sinop ve Trabzon’un alınması 
(1461), Eflâk’ın alınması (1462), Bosna ve Hersek’in alınması (1463), Venedik ile 
mücadele (1463-1479), Otlukbeli Muharebesi (1473), Karamanoğlu Beyliği’ne son 
verilmesi (1474), Kırım’ın Fethi (1475), Boğdan’ın alınması (1476), Arnavutluk’un 
alınması (1479), İtalya Seferi (1480), Cem Sultan Olayı (1481-1495), İspanya’daki 
Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi (1492), Şahkulu İsyanı (1511), Çaldıran 
Muharebesi (1514), Turnadağ Muharebesi (1515), Mercidabık Muharebesi (1516) ve 
Ridaniye Muharebesi (1517) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin 
kronolojik düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara 
ilişkin bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna 
gidilmemelidir. 

10.5.2. İstanbul’un Fethi’nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik 
sonuçlarını kavrar.  

a) Fethi’n dünya siyasi tarihi bakımından önemine değinilir.
b) Osmanlı Devleti’nin kurumsallaşmasında (idari, kültürel ve demografik boyutlar
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özellikle vurgulanarak) İstanbul’un fethinin oynadığı rol vurgulanır. 

10.5.3. Osmanlı Devleti’nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının 
Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.  

a) Anadolu ve İran coğrafyasında hâkimiyet kurma çabalarının siyasi ve sosyal etkileri
üzerinde durulur. 
b) I. Selim Dönemi’nde Osmanlı - Memlûk ilişkileri, İslam dünyasında liderlik mücadelesi
bağlamında ele alınır. 

10.5.4. 1520-1595 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

Başlıca siyasi gelişmeler olarak Belgrad’ın Fethi (1521), Rodos’un Fethi (1522), Mohaç 
Muharebesi (1526), Babür İmparatorluğu’nun kurulması (1526), Barbaros Hayrettin'in 
Cezayir'e hâkim olması (1529), I. Viyana Kuşatması (1529), İstanbul Antlaşması (1533), 
Cezayir’in alınması (1533), Irakeyn Muharebesi (1534), Fransa’ya kapitülasyon 
verilmesi (1535), Preveze Deniz Savaşı (1538), Hint Deniz Seferleri (1538-1553), 
Trablusgarp’ın Fethi (1551), Tebriz’in alınması (1548), Nahçıvan’ın alınması (1553), 
Amasya Antlaşması (1555), Sudan’ın Kızıldeniz sahilinde Sevâkin Adası merkezli Habeş 
Eyaleti’nin kurulması (1555), Augsburg Barışı (1555), Cerbe Deniz Savaşı (1560), 
Zigetvar Seferi (1566), Sakız Adası’nın alınması (1566), Yemen’in alınması (1568), 
Kıbrıs’ın Fethi (1571), İnebahtı Deniz Savaşı (1571), Tunus'un Fethi (1574), Fas'ta 
Osmanlı hâkimiyetinin kurulması (1578) ve Ferhat Paşa Antlaşması (1590) verilir. 
Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini 
desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı 
yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. 

10.5.5. Kanuni Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’nin siyasi sınırlar ve 
devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.  

a) I. Süleyman’ın “Kanuni” olarak anılmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı-Habsburg mücadelesi Doğu Avrupa’da hâkimiyet kurma çabaları
bağlamında ele alınır. 
c) Osmanlı-Safevi ilişkileri Doğu’da hâkimiyet kurma çabaları bağlamında açıklanır.
ç) Osmanlı Devleti’nin uyguladığı ekonomi politikalarından ticaret yollarının kontrolü ve 
kapitülasyonlara / imtiyazlara değinilerek bunlar üzerinden kurulan uzun vadeli 
stratejik ortaklıklara vurgu yapılır. 

10.5.6. Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti’nin dünya gücü 
haline gelmesindeki rolünü analiz eder.  

a) Osmanlı Devleti’nin XV ve XVI. yüzyıllardaki stratejik rakiplerine [Venedik, Ceneviz,
Portekiz, İspanya, Avusturya (Habsburg İmparatorluğu), Safeviler, Memlûkler] karşı 
uyguladığı uzun vadeli politikalar ve bunların yansımaları üzerinde durulur.  
b) Osmanlı’nın XV ve XVI. yüzyıllarda izlediği siyasetin uzun vadeli etkileri [Roma Katolik
Kilisesi’ne karşı Ortodoksluğun ve Protestanlığın himaye edilmesi, Avrupa 
monarşilerinin varlıklarını devam ettirmeleri (Fransa, İngiltere ve Hollanda), Afrika’daki 
Müslümanların himaye edilmesi] üzerinde durulur.  

10.5.7. Osmanlı Devleti’nin takip ettiği kara ve deniz politikalarını analiz 
eder.  

a) Osmanlı Devleti’nin öncelikli olarak bir kıta (kara) gücü olduğu vurgulanır ve
dönemin diğer büyük kıta güçlerine kısaca değinilir. 
b) Coğrafi Keşifler’in Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki hâkimiyetinde meydana getirdiği
değişimler üzerinde durulur. 
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c) Osmanlı Devleti’nin stratejik amaçlı olarak Akdeniz dışına yönelme çabaları
bağlamında Hint Deniz Seferleri ele alınır.  
ç) Atlantik ülkelerinin (Portekiz, İspanya, Hollanda, İngiltere) okyanus güçleri olarak 
Akdeniz’e nüfuz etme çabaları üzerinde durulur 

6. ÜNİTE: SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

10.6.1. Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı 
yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder. 

a) Padişahın ikametgâhı olan sarayın aynı zamanda devlet idaresinin ve devlet adamı
yetiştirilmesinin de merkezi olduğu açıklanır. 
b) Sarayın bölümleri, saray halkı ve Divân-ı Hümâyuna değinilerek Osmanlı merkezî
idaresinde padişah dışındaki aktörler üzerinde durulur. 
c) Tarihî olayların, bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele alınmasının tarihî
gerçeklerin yorumlanmasına etkileri örnek olay ve metinler üzerinden ele alınır. 

10.6.2. Osmanlı Devleti’nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik 
düzenlemeleri analiz eder.  

a) “Devletin toprakları padişahındır.” anlayışı, Fatih Kanunnâmesi ile devletin bekası
için padişaha kendi öz kardeşlerini bile öldürme izninin verilmesi, padişahın Divân-ı 
Hümâyunun başkanlığını vezir-i âzama devretmesi, haremden evlenme usulünün ve 
müsadere sisteminin getirilmesi konularına değinilir.  
b) Osmanlı nasihatnâme ve siyasetnâme geleneğine ait örneklerden hareketle devlet
idarecisinin sahip olması gereken vasıflara değinilir. 
c) Başlangıçtan on yedinci yüzyıla kadar şehzadelerin yetiştirilme usulü ve bunun
Osmanlı yönetimine etkisi vurgulanır. 

7. ÜNİTE: KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
10.7.1. Osmanlı Devleti’nde millet sisteminin yapısını analiz eder. a) İslam ve Osmanlı düşünce geleneklerinde ümmet ve millet kavramlarına yüklenen

anlamlara değinilir. 
b) Farklı dinî ve kültürel kimliklere sahip toplum kesimlerini idare etmenin millet sistemi
sayesinde mümkün olduğu vurgulanır. 

10.7.2. Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerleşim yerlerinin İslam kültürünün 
etkisiyle geçirdiği dönüşümü analiz eder.  

a) Fethedilen bölgelerdeki gayrimüslimlerin yaşadıkları toplumsal değişimler üzerinde
durulur. 
b) Osmanlı şehir ve mahallelerindeki çok kültürlü sosyal hayat (panayır ve şenlikler, dinî
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törenlerin günlük hayata yansımaları, yemek kültüründeki çeşitlilik, kıraathane / 
kahvehane ve bozahane kültürü, kıyafetlerdeki çeşitlilik) üzerinde durulur. 

10.7.3. Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde tarımsal üretimin önemini 
fark eder.  

Osmanlı Devleti’nde devletin toprak üzerindeki mülkiyeti ve çifthane sisteminin, zirai 
üretimin sürdürülmesindeki rolüne değinilir. 

10.7.4. Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum 
yapısındaki yerini analiz eder.  

a) Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan Osmanlı ekonomik sisteminde Lonca
Teşkilatının ve narh uygulamasının rolüne kısaca değinilir. 
b) Loncaların toplumsal hayat ve mesleki eğitimdeki yerine değinilerek Osmanlı
şehirlerindeki başlıca meslek grupları ele alınır. 
c) Osmanlı ekonomik sistemi içerisinde başlıca ticaret mekânları (liman, kervansaray,
pazar yeri, bedesten ve kapan) açıklanır. 

10.7.5. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sosyal hayattaki yerini ve önemini 
kavrar.  

a) Vakıfların sosyal hayatta üstlendiği rollere (imar faaliyetleri, dinî ve sosyo-ekonomik
hizmetler) değinilir. 
b) Sosyal hayatta vakıfların faaliyet alanlarının çeşitliliği farklı vakfiye örnekleri
üzerinden ele alınır. 

TARİH DERSİ (11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI 

1. ÜNİTE: DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

11.1.1. 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

Başlıca siyasi gelişmeler olarak Haçova Muharebesi (1596), Zitvatorok Antlaşması 
(1606), Nasuh Paşa Antlaşması (1612), Serav Antlaşması (1618), Hotin Antlaşması 
(1621), Kasr-ı ŞirinAntlaşması (1639), Vasvar Antlaşması (1664), Girit’in Fethi 
(1669), Bucaş Antlaşması (1676), Bahçesaray Antlaşması (1681), II. Viyana 
Kuşatması (1683), Karlofça Antlaşması (1699) ve İstanbul Antlaşması (1700) 
verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme 
becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu 
anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. 

11.1.2. XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti’nin ittifak 
girişimlerini açıklar.  
.  

a) Habsburg İmparatorluğu’na karşı yürütülen uzun savaşlar neticesinde yapılan
Zitvatorok Antlaşması ile birlikte Avrupa diplomasisinde mütekabiliyet esasının 
kabul edildiği açıklanır.  
b) Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin doğu sınırının büyük ölçüde belirlendiğine
(Kasr-ı Şirin Antlaşması) değinilir. 
c) Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı stratejik tehditler (Lehistan, Venedik,
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Avusturya, Rusya ve Malta) ve kayıplar bağlamında Avrupa siyasetinde kurduğu 
konjonktürel ittifaklara ana hatlarıyla değinilir 

11.1.3. Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) 
Barışı’nın rolünü kavrar.  

11.1.4. Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya 
siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.  

a) Okyanusa ve Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa güçlerinin denizcilik stratejileri ile
denizlerde küresel ölçekli ticari ve askerî faaliyetlere girişmeleri üzerinde durulur. 
b) Osmanlı Devleti’nin Akdeniz ve Karadeniz hâkimiyetinin zayıflamasının sebepleri
üzerinde durulur. Bu bağlamda Osmanlı denizciliğinde kadırgadan kalyona geçişe 
değinilir.  

11.1.5. 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

a) Başlıca siyasi gelişmeler olarak Prut Antlaşması (1711), Pasarofça Antlaşması
(1718), Patrona Halil İsyanı (1730), Ahmet Paşa Antlaşması (1732), Belgrad 
Antlaşması (1739), Kerden Antlaşması (1746), Kapitülasyonların sürekli hale 
gelmesi (1740), Çeşme Baskını (1770) ve Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) verilir. 
Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik düşünme becerilerini 
desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin bir konu anlatımı 
yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. 
b) Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği toprakları geri alma
gayretlerine değinilir. 
c) Safevi Devleti’nin sona erişi ile Osmanlı-İran ilişkilerinde yeni bir döneme
girildiğine değinilir.  
ç) Osmanlı-Rus mücadelesi, Osmanlı Devleti’nin askerî ve siyasi güç kaybı 
bağlamında ele alınır. 

2. ÜNİTE: DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

11.2.1. Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini 
analiz eder.  

a) Roma Katolik Kilisesi’nin fikrî-manevi, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda
kurduğu baskı ve vesayetin, ruhban veya aristokrat olmayan kesimleri alternatif 
bir dünya tasavvuruna sevk ettiği vurgulanır. Söz konusu baskı ve vesayetin fikrî-
manevi (Rönesans-Reform, Protestanlaşma, hümanist ve rasyonalist felsefeler, 
Newtoncu Fizik ve Bilim Devrimi, sekülerleşme), sosyo-politik (ülke-devlet esasına 
dayalı prensliklerin ortaya çıkışı ve devletlerarası ilişkilerin sekülerleşmesi), sosyo-
ekonomik (merkantilizm ve kırdan kente göç, aristokrasiye karşı tüccar burjuva 
sınıfının güçlenmesi), askerî ve teknolojik (ateşli silahlar, yeni gemi türleri) 
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alanlarda yol açtığı çeşitli değişimler vurgulanır. 
b) XVII ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa düşüncesinde meydan gelen değişimler
Copernicus (Kopernik), Machiavelli (Makyavel), Thomas Moore (Tamıs Mur), 
Immanuel Kant (İmanuel Kant) ve Jean Jacques Rousseau’nun (Jan Jak Russo) 
temel fikirleri üzerinden ele alınır.  

11.2.2. Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik 
yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.  

a) Avrupalıların Amerika kıtasına ulaşmaları sonrasında Avrupa’ya ve dünyaya
yayılan değerli madenlerin ortaya çıkardığı ekonomik değişimin Osmanlı 
coğrafyasında enflasyona ve toprağın ticarileşmesine yol açtığına değinilir. 
b) Merkantilist ekonomi ve Askerî Devrim’in, Avrupa devletleri ile rekabet
hâlindeki Osmanlı Devleti’nin toprak düzeninde ve buna bağlı savaş 
organizasyonunda yol açtığı zorunlu dönüşümler (tüfek kullanabilen piyade 
ihtiyacının artması neticesinde Yeniçeri Ocağı mevcudunun artışı ve devşirme 
sisteminin sona ermesi; sekban, sarıca, levent gibi ücretli geçici asker istihdamına 
sıklıkla başvurulması ve nihayet toprak düzenindeki özelleşme eğilimleri sebebiyle 
ordunun lojistik sistemin bozulması) üzerinde durulur.  
c) Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hâle getirilmesinin Osmanlı
ekonomisine etkilerine değinilir.  
ç) Osmanlı Devleti’nde artan savaş finansmanını karşılamak için alınan tedbirlere 
(toplanan vergilerin arttırılması, iltizam ve malikâne sistemleri ve olağanüstü 
savaş vergileri) değinilir.  
d) Avrupa’da merkeziyetçi/mutlakiyetçi devletler güçlenirken, Osmanlı
coğrafyasında mahallî politik ve ekonomik aktörlerin merkezî idareye karşı güç 
kazandığı vurgulanır. 

11.2.3. Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme 
çabalarını analiz eder.  

a) XVII ve XVIII. yüzyıllarda gerçekleşen muhalif hareketler (Celâli, Yeniçeri ve
Suhte İsyanları) dış ve iç kaynaklı değişim ve dönüşümlerle ilişkilendirilerek kısaca 
ele alınır. İsyanlara katılan toplum kesimlerinin sosyo-ekonomik beklentilerine 
kısaca değinilir.  
b) Osmanlı saltanatında tahta kimin geçeceğine dair belirsizliğin neden olduğu iç
siyasi karışıklıklara engel olmak amacıyla Ekber ve Erşed Sistemi’nin ihdas 
edildiğine değinilir.  
c) Osmanlı ıslahat layihalarında devlet idaresi ve toplum düzenindeki
değişikliklerin genellikle iç faktörlere bağlı olarak merkeziyetçi bir perspektiften 
algılandığı vurgulanır.  
ç) Lâle Devri olarak bilinen dönemde gerçekleştirilen başlıca yeniliklerin Osmanlı 
sosyal hayatında etkileri üzerinde durulur.  
d) Avrupa’da matbaanın kullanılmaya başlanmasının bilginin üretilmesi ve bilgiye
erişim alanlarında sağladığı imkânlar vurgulanarak Osmanlı Devleti’nde 
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Müslüman ve gayrimüslimlerin matbaayı kullanmaya başlama süreçleri ele alınır. 
e) Osmanlı ilim ve irfan geleneğindeki yenilik arayışları; Kâtip Çelebi, Naima
Efendi, Evliya Çelebi ve Yanyalı Esad Efendi örneklerinden hareketle ele alınır. 

3. ÜNİTE: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

11.3.1. 1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi 
gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.  

Başlıca siyasi gelişmeler olarak Aynalıkavak Tenkihnamesi (1779), Kırım’ın Rusya 
tarafından ilhakı (1783), Fransız İhtilali (1789), Ziştovi Antlaşması (1791), Yaş 
Antlaşması (1792), Fransa tarafından Mısır’ın işgali (1798), El-Ariş Antlaşması 
(1801), Sırp İsyanı (1804), Senedi İttifak (1808), Bükreş Antlaşması (1812), Viyana 
Kongresi (1815), Rum İsyanı (1821), Sudan’da Mısır-Osmanlı hakimiyetinin 
kurulması (1821-1881), Navarin Olayı (1827), Edirne Antlaşması (1829), 
Fransızların Cezayir’i alması (1830), Kütahya Antlaşması (1833), Hünkar İskelesi 
Antlaşması (1833), Balta Limanı Antlaşması (1838), Nizip Muharebesi (1839), 
Tanzimat Fermanı (1839), Londra Antlaşması (1840), Londra Boğazlar Sözleşmesi 
(1841), Kırım Savaşı (1853-1856), Islahat Fermanı (1856), Paris Antlaşması (1856), 
Süveyş Kanalı’nın açılması (1869), Kanun-î Esasi’nin ilanı (1876), Osmanlı-Rus 
Savaşı (1877-1878), Ayastefanos Antlaşması (1878), İngilizlerin Kıbrıs’ı işgali 
(1878), Berlin Antlaşması (1878), Fransızların Tunus'u işgali (1881), Düyûn-ı 
Umûmiye İdaresinin kurulması (1881), Üçlü İttifak’ın kurulması (1882), İngilizlerin 
Mısır’ı işgali (1882), Üçlü İtilaf’ın kurulması (1907), ll. Meşrutiyet'in ilanı (1908), 
Bulgaristan’ın bağımsız olması (1908), Girit’in Yunanistan tarafından işgali (1908), 
Bosna-Hersek’in Avusturya Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhakı (1908), 31 
Mart Olayı (1909), Trablusgarp Savaşı (1911), Uşi Antlaşması (1912), I. Balkan 
Savaşı (1912), Londra Antlaşması (1913), Bâbıâli Baskını (1913), II. Balkan Savaşı 
(1913), Atina Antlaşması (1913), İstanbul Antlaşması (1913) ve Bükreş Antlaşması 
(1913) verilir. Burada verilen kronolojik sıralama, öğrencilerin kronolojik 
düşünme becerilerini desteklemeye yöneliktir. Sıralanan olay ve olgulara ilişkin 
bir konu anlatımı yapılmamalı ve bunların ezberletilmesi yoluna gidilmemelidir. 

11.3.2. Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 

a) Osmanlı Devleti’nin güç kaybetmesiyle birlikte büyük güçlerin Osmanlı
coğrafyasına nüfuz etme ve muhtemel bir dağılma durumunda Osmanlı 
topraklarını ve tabiî kaynaklarını paylaşma çabaları küresel güç mücadelesi 
bağlamında ele alınır.  
b) 1815 Viyana Kongresi ile başlayan süreçte büyük güçlerin müdahalesiyle
uluslararası boyut kazanan konular (1821 Rum İsyanı ve sonrasında Yunanistan’ın 
kurulması, Kırım Savaşı ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşması ile 
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Avrupa devletler hukukuna dâhil edilmesi, 93 Harbi ve sonrasında Berlin Kongresi 
ile Doğu Anadolu’daki Ermeni Meselesi ve Makedonya Sorunu’nun tanımlanması) 
bağlamında Osmanlı Devleti’nin varlığının Avrupalı devletler tarafından tehdit 
edildiği üzerinde durulur.  
c) Avrupa’da XIX. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayan devletler bağlamında Üçlü
İttifak ve Üçlü İtilaf oluşumlarına değinilir. 

11.3.3. Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetimine rağmen 
güç kazanması ve nüfuz alanını genişletme çabalarını analiz eder.  

Vehhabilik hareketine ve bu hareketin etkilerine kısaca değinilir 

11.3.4. Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti’nin Avrupa ve 
Asya siyasetindeki önemini kavrar.  

a) 1768-1914 arasında Osmanlı Devleti’nin en büyük stratejik rakibinin Çarlık
Rusya’sı olduğu açıklanır. Kara ve denizlerdeki Osmanlı-Rus mücadelesinin önceki 
kazanımlar kapsamında ele alındığı hatırlatılarak bu mücadeleler sonrasında 
yapılan antlaşmaların Osmanlı Devleti aleyhine Rusya’ya sağladığı kazanımlar 
kısaca ele alınır.  
b) Rusya’nın Boğazları kontrol ve Boğazlardan serbest geçiş hakkı gibi talepleri
karşısında İngiltere, Avusturya-Macaristan, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin 
Boğazları tahkim ederek ve diplomatik girişimlerde bulunarak Osmanlı Devleti’nin 
yanında yer almasına değinilir.  
c) Balkan Savaşları ve sonrasında Osmanlı’nın Avrupa’daki topraklarının kaybı,
İngiliz-Rus-Fransız ittifakı ve Reval Görüşmesi, Birinci Dünya Savaşı arifesinde 
Osmanlı Hükûmetinin çeşitli büyük güçler ile ittifak arayışları ve Almanya ile 
yakınlaşması üzerinde durulur. 

4. ÜNİTE: DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

11.4.1. Fransız İhtilali ve Avrupa’da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum 
ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar. 

a) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikir akımlarının; imparatorlukların (Avusturya-
Macaristan, Rusya ve Osmanlı) siyasi hayatlarına etkilerine ilişkin örneklere yer 
verilir. Bu bağlamda Avrupa devletlerinin Balkanlara yönelik politikalarının 
Osmanlı Devleti’ne etkilerine (Sırp İsyanı, Rum İsyanı ve Navarin Olayı) değinilir. Bu 
olayların detaylarına girilmez.  
b) Avrupa’daki 1830-1848 İhtilallerinin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileri
kısaca vurgulanır. 
c) Avrupa modern siyasi ideolojileri (liberalizm, kapitalizm, sosyalizm, Marksizm)
tanıtılarak bunların toplumsal etkilerine değinilir.  
ç) Avrupa'da Sanayi İnkılabı sonrasında belirginleşen sınıflı toplum yapısının 
mutlakiyetçi monarşilerin anayasal monarşilere dönüşmesi üzerindeki etkisi 
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vurgulanır. 

11.4.2. Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği 
konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutlarını analiz eder. 

a) Fransız İhtilali sonrasında Avrupa’da uygulanmaya başlanan zorunlu
askerlik sistemi ile bu sistemin ulus devletlerin kurulması ve cumhuriyet 
rejimlerinin ortaya çıkması üzerindeki etkilerine değinilir.  
b) Osmanlı Devleti’nin Batı tipi yeni bir düzenli ordu kurma projelerinin
(Nizam-ı Cedit, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Asâkir-i Mansûre-i 
Muhammediye, Asâkir-i Nizamiye), dış askerî rekabete ayak uydurma 
arzusunun yanı sıra merkezî idarenin otoritesini arttırma amaçlı çabalar 
olduğu vurgulanır.  
c) Düzenli bir ordu kurmanın önündeki siyasi, ekonomik, coğrafi ve teknolojik
engeller üzerinde durulur. Muafiyetlere ve "bedel-i askerî" uygulamasına değinilir. 

11.4.3. Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata 
yansımalarını analiz eder. 

a) XIX. yüzyılda artan politik-askerî ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlar 
çerçevesinde devlet idarecilerinin ülkelerindeki nüfusu artırmaya çalıştıkları 
ve demografik gücü bir millî güç unsuru olarak kullandıkları vurgulanır.  
b) Ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki gelişmelerin (demiryolu, telgraf)
merkezî idarelere hâkimiyet alanları üzerindeki otoritelerini arttırma imkânı 
vermesi Osmanlı Devleti örneği üzerinden ele alınır.  
c) Ulus devlet anlayışıyla birlikte eğitim kurumlarına ve askerî teşkilatlara
devletin anlayışına uygun vatandaş yetiştirilmesi görevinin verilmesi 
üzerinde durulur.  
ç) Avrupa devletleriyle girilen siyasi ve askerî rekabet çerçevesinde açılan 
kurumlara (Hendesehane ve Mühendishaneler, Mekteb-i Harbiye, Tıbbiye, 
Mülkiye ve diğer meslek okulları) ve II. Mahmud Dönemi’nden itibaren 
zorunlu örgün eğitimin başlatılmasına değinilir.  
d) Osmanlı Devleti’nde açılan yabancı ve misyoner okulları ile azınlık
okullarına değinilerek II. Abdülhamit Dönemi’nde devlet tarafından kurulan 
okullar kısaca ele alınır.  
e) II. Abdülhamid Dönemi'nde gerçekleştirilen devlet hastanelerinin ve 
Dârülaceze gibi sosyal yardım kurumlarının kurulması, emeklilik sistemi ve 
yoksul aylığı uygulamaları ele alınır. Bu uygulamaların günümüzde de 
varlıklarını sürdürdükleri vurgulanır.  
f) Avrupa’nın genelinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de eğitim ve sağlık
alanlarında faaliyette bulunan dinî vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının 
yerini devlet kurumlarının almaya başlamasının gerekçelerine değinilir. 

11.4.4. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini a) Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile Kanun-ı Esasî;
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küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir. uluslararası güçler, yerel siyasi aktörler ve ahalinin kriz dönemlerindeki 
farklı taleplerinin merkezî idare tarafından uzlaştırılmasına yönelik çabalar 
olarak ele alınır.  
b) Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı hukuk sisteminde meydana
gelen değişiklikler ve çıkarılan başlıca kanunlar; devlet-toplum ilişkileri ve Osmanlı 
Devleti’nin Avrupa siyasi sistemine entegrasyonu çerçevesinde ana hatlarıyla ele 
alınır. 
c) Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik Üç Tarz-ı Siyaset olarak
bilinen fikir akımları ile bu fikir akımlarının; merkezî idarenin ve düşünce 
adamlarının siyasi ve toplumsal birliği koruma çabaları olduğu üzerinde 
durulur.  
ç) Meşrutiyet Dönemlerinde yapılan mebus seçimlerinin ve çok partili hayata geçiş 
denemelerinin demokratikleşme yolunda atılan adımlar olduğu vurgulanır. 

11.4.5. 1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı 
üzerindeki etkilerini değerlendirir. 

a) 1876, 1909 ve 1913 darbelerinin aktörlerine, iç ve dış sebeplerine,
gerçekleştirilme şekillerine ve sosyo-politik sonuçlarına değinilir. 
b) Devletin siyasi düzenini sekteye uğratan darbeler döneminde yaşanan
toprak kayıplarına (Sırbistan, Bulgaristan, Girit, Bosna-Hersek, Arnavutluk) 
değinilir. 

5. ÜNİTE: SERMAYE VE EMEK

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

11.5.1. Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı 
arasındaki farkları açıklar. 

El emeğine dayalı zirai üretim ve zanaat üretimi ile endüstriyel üretim 
arasındaki farklılıklar bağlamında çalışma ortamı, üretim aletleri, üretimin 
hızı ve miktarı, üretim organizasyonu ve çalışma disiplini gibi hususlar 
üzerinde durulur. 

11.5.2. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş 
çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder. 

a) Devletin ve özel sektörün sanayileşme çabalarının önündeki engeller
(sermaye, bilim ve teknoloji, yetişmiş personel ve uzun vadeli strateji 
konularındaki yetersizlikler) üzerinde durulur.  
b) Küresel kapitalist güçlerle rekabet etme konusundaki zorluklar; 1838
Balta Limanı Antlaşması örneğinden hareketle gümrük ve ticaret 
antlaşmalarının sınırlayıcılığı ve yerli üretim yerine ithalatın tercih edilmesi 
gibi faktörler bağlamında ele alınır.  
c) Sömürgecilik ile küresel kapitalizm arasındaki ilişkinin sosyal ve ekonomik
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hayata etkilerine (kölelik, asimilasyon ile hammadde, işgücü ve pazar 
ihtiyacı) değinilir. 

11.5.3. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat 
üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan 
değerlendirir. 

a) Kapitalist dünya ekonomisinin etkilerinin yanında plansız ve kontrolsüz
kamu harcamaları ve artan savaş maliyetleri dolayısıyla 1856'dan sonraki 
süreçte kamu maliyesinde yaşanan borç krizleri sonucunda Düyûn-ı 
Umûmiye İdaresinin kurulması ele alınır.  
b) İttihat ve Terakki Hükûmetlerinin hedeflediği Millî İktisat Politikasına
kısaca değinilir. 

6. ÜNİTE: XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

11.6.1. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, 
askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını açıklar. 

a) İmparatorlukların ulus-devletlere dönüşme süreçlerinin beraberlerinde
demografik hareketleri getirmesine değinilir. 
b) Osmanlı Devleti’nin savaşlar ve siyasi anlaşmalar sonucunda toprak
kaybetmesi sonrasında başlayan Türk ve Müslüman ahalinin Anadolu’ya 
doğru zorunlu göçlerinin sonuçları üzerinde durulur. 

11.6.2. Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan 
değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder. 

a) Tüketim kalıplarının tek tipleştirilmesi ile büyük nüfuslu şehir ve
metropollerin kurulmasının olumlu ve olumsuz sonuçlarına değinilir.  
b) XIX. yüzyılda gazetelerin ve diğer süreli yayınların artmasıyla birlikte 
kamuoyu kavramının sosyal bir gerçeklik hâline geldiğine değinilir.  
c) Kültür endüstrisi ile birlikte ortaya çıkan popüler kültür ve sanat
ürünlerine değinilerek bunların sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler 
üzerinde durulur.  
ç) Moderniteyle birlikte birey ve toplumun zaman tasavvurundaki değişim 
(iş zamanı - boş zaman) ve bu değişimin sosyal hayata yansımaları üzerinde 
durulur.  
d) Modern şehirlerin dokusunda yaşanan değişim Avrupa’nın büyük
metropolleri ile İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Osmanlı şehirleri üzerinden 
ele alınır. 
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1. ÜNİTE: 20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 

Bu ünite ile öğrenciler; 
1.1. Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı’na kadarki eğitim 
ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal 
ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir. 

 

a) Mustafa Kemal’in aldığı eğitimin, okuduğu okulların ve öğretmenlerinin onun yetişmesine ve kişiliğinin
oluşmasına etkilerine değinilir. 
b) Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya şehirlerindeki siyasi ve sosyal ortamın, okuduğu kitapların, yerli
ve yabancı düşünürlerin ve fikir akımlarının Mustafa Kemal’in fikirlerine etkisi ele alınır. 

 1.2. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve 
ekonomik durumunu analiz eder. 

a) II. Meşrutiyet’i hazırlayan fikrî, siyasi ve sosyal gelişmelere ve bu bağlamda İttihat ve Terakki Cemiyetine 
değinilir.  
b) Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti’nin sınırlarının değişmesine ve bu savaşların Osmanlı toplum
yapısına etkilerine değinilir. 

1.3. I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti’nin durumunu 
siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 

a) I. Dünya Savaşı’nın sebepleri ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinin gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler taarruz ve savunma özellikleri de belirtilerek ele alınır.
c) Çanakkale Cephesi’ndeki deniz ve kara zaferleri ile Irak Cephesi’ndeki Kut’ül-Amâre Zaferi’ne, Kafkas
İslam Ordusuna ve Medine Müdafaası’na değinilir.  
ç)  Mustafa Kemal’in  Çanakkale,  Kafkas  ve  Suriye  Cephelerindeki  faaliyetleri  ele  alınır. Çanakkale 
Cephesi’nde etkin görev alan diğer komutanlar da tanıtılır.  
d) 1915 Olayları ile Ermeni Tehciri’ne değinilir.
e) I. Dünya Savaşı sırasında Anadolu’da halkın durumu, yaşanan sıkıntılar, kıtlık ve hastalıklar, ailelerin
yaşadığı dramlar üzerinde durulur.  
f ) Bolşevik İhtilali ile Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesinin I. Dünya Savaşı’nın seyri üzerindeki 
etkilerine değinilir. 

1.4. I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı 
devletler açısından değerlendirir. 

a) Mondros Ateşkes Antlaşması ve bu antlaşmanın uygulanması üzerinde durulur.
b) Mondros Ateşkes Antlaşması’na karşı İstanbul Hükûmetinin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu üzerinde
durulur. 
c) İtilaf Devletleri’nin gerçekleştirdikleri işgal ve uygulamalarla Wilson İlkeleri arasındaki çelişkiye değinilir.
ç) Paris Barış Konferansı’na değinilir. 
d) Osmanlı dışındaki İttifak Devletleri’nin İtilaf Devletleri’yle imzaladığı barış antlaşmalarının genel esasları
verilir. 
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2. ÜNİTE: MİLLÎ MÜCADELE

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
Bu ünite ile öğrenciler; 
2.1. Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet 
Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri 
açıklar. 

a) İzmir’in işgaline ve işgale tepki olarak meydana gelen gelişmelere değinilir.
b) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi başlatmasına değinilir.
c) Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetler üzerinde durulur. Pontus Meselesi kısaca ele alınır.
ç) Havza  ve  Amasya  Genelgeleri,  yerel  kongreler  ile  Erzurum  ve  Sivas  Kongrelerinin  millî 
hâkimiyet ve millî birliğin sağlanması açısından önemi vurgulanır.  
d) Amiral Bristol ve General Harbord Raporları üzerinden işgallerin haksızlığına değinilir.
e) Amasya Görüşmeleri’ne değinilir.
f) Misak-ı Millî Kararları ve önemi üzerinde durulur.

2.2. Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında 
meydana gelen gelişmeleri kavrar. 

a) BMM’nin açılış gerekçeleri vurgulanarak bu meclisin genel özelliklerine değinilir.
b) BMM’ye karşı ayaklanmalar ve ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirlere değinilir.
c) İstiklal Mahkemeleri’nin kuruluş gerekçeleri, işleyişi ve bu mahkemelere getirilen eleştirilere çeşitli kaynak
ve görüşlerden alıntılar yapılarak yer verilir. 
ç) Anadolu Ajansının kurulmasına değinilir. 

2.3. Sevr Antlaşması’nın Millî Mücadele sürecine etkilerini 
analiz eder.  

a) Sevr Antlaşması’nın öngördüğü sınırlar harita üzerinde gösterilir.
b) Sevr Antlaşması’na karşı İstanbul Hükûmetinin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumu üzerinde durulur.

2.4. Doğu ve Güney Cephelerinde verilen mücadelelerin 
ülkemizin bağımsızlık sürecine katkılarını kavrar.  

Doğu  ve  Güney  Cephelerinde  Türk  milletinin  elde  ettiği  başarıların  ulusal  ve  uluslararası sonuçları 
üzerinde durulur. 

2.5. Düzenli  ordunun  kurulmasından  Mudanya  Ateşkes  
Antlaşması’na  kadar  meydana  gelen gelişmeleri Türkiye’nin 
bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder. 

a) Düzenli ordunun kurulmasının gerekçeleri üzerinde durulur.
b) Batı Cephesi’nde elde edilen askerî başarılar ve bu başarıların siyasi etkileri vurgulanır.
c) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na (1921 Anayasası) değinilir.
ç) Mehmet Akif Ersoy’un Millî Mücadele’deki yeri ile İstiklal Marşı’nın kabulü ve önemi üzerinde durulur. 
d) Maarif Kongresi’nin düzenlenmesi ve önemi vurgulanır.
e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne, bu emirlerin uygulanmasına ve Millî Mücadele sürecinde dış ülkelerden
gelen yardımlara değinilir. 
f) Sakarya  Meydan  Muharebesi  ve  Büyük  Taarruz’un  Millî  Mücadele’deki  önemi  üzerinde durularak
Mustafa Kemal’in bu muharebelerin kazanılmasındaki rolü vurgulanır. 

2.6. Millî  Mücadele  sonucunda  kazanılan  diplomatik  
başarıları  ülkemizin  bağımsızlığı  açısından değerlendirir. 

a) Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın önemi vurgulanır.
b) Türkiye’nin  bağımsız  bir  devlet  olarak  tanınmasında  Lozan  Barış  Antlaşması’nın  önemi vurgulanır.
c) Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri ile Sevr Antlaşması’nın maddeleri karşılaştırılır.

98



2.7. Millî   Mücadele   sürecine   katkıda   bulunmuş   önemli   
şahsiyetlerin   kişilik   özellikleri   ile faaliyetlerini ilişkilendirir. 

a) Halide Onbaşı, Şerife Bacı, Fatma Seher Erden, Gördesli Makbule, Tayyar Rahmiye gibi kadın
kahramanların Millî Mücadele’ye katkılarına değinilir. 
b) Millî Mücadele’nin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak,
Şahin Bey, Sütçü İmam gibi kahramanların şahsiyetleri hakkındaki anekdotlara yer verilir. 
c) Millî Mücadele sürecine halkın çeşitli kesimlerinin (din adamları, çocuk, eğitimci, esnaf vb.) farklı
şekillerde katkıda bulundukları vurgulanır. 

3. ÜNİTE: ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
Bu ünite ile öğrenciler; 
3.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 

 

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri açıklanır. 

3.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. a) Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Halifeliğin kaldırılması,
Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, Erkân-ı Harbiye Vekâletinin kaldırılması, 1924 Anayasası’nın 
kabulü konularına neden ve sonuçlarıyla yer verilir.  
b) Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

3.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda 
meydana getirdiği değişimleri kavrar. 

a) Hukuki düzenlemelerin neden yapıldığı kısaca açıklanır ve bu alanda uygulama birliğinin önemi
vurgulanır. 
b) Türk Medeni Kanunu’nun, aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişim
vurgulanır. 
c) Hukuk alanında meydana gelen gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

3.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri 
kavrar.  

a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Millet Mektepleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ele
alınır. 
b) 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önem
vurgulanır. 
c) Atatürk’ün güzel sanatlara ve spora verdiği önem açıklanırken müzik, heykel ve resim alanlarındaki
uygulamalardan ve kurumsallaşmalardan örnekler verilir.  
ç) Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplar ve kaydedilen gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir. 

3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen 
gelişmeleri kavrar. 

a) Kılık ve kıyafette yapılan düzenlemeler, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim, saat  ve
ölçülerde değişiklik yapılması ile Soyadı Kanunu konuları ele alınır. 
b) Türk kadınına siyasi, sosyal ve eğitim alanlarında sağlanan haklar üzerinde durulur. Türk kadınına
sağlanan siyasi haklar ile diğer ülkelerin kadınlara sağladığı siyasi hakların karşılaştırılması yapılır. 
c) Toplumsal alanda yapılan inkılaplar ve gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.
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3.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. a) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından ele alınır.
b) Tarım, sanayi, ticaret ve denizcilik alanlarında yapılan çalışmalar üzerinde durulur.
c) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye ekonomisine etkilerine kısaca değinilir.
ç) Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir. 

3.7. Atatürk Dönemi’nde sağlık alanında yapılan çalışmaları kavrar. 
  

3.8. Atatürk  ilke  ve  inkılaplarını  oluşturan  temel  esasları 
Atatürkçü  düşünce  sistemi  açısından analiz eder.  

Millî tarih bilinci, vatan ve millet sevgisi, millî dil, bağımsızlık ve özgürlük, egemenliğin millete ait  
olması, millî kültürün geliştirilmesi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma, millî 
birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü çerçevesinde ele alınır. 

4. ÜNİTE: İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
Bu ünite ile öğrenciler; 
4.1. Atatürk Dönemi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç 
politikasındaki önemli gelişmeleri açıklar. 

a) I. Meclisin ve II. Meclisin teşekkülündeki yöntem ve süreçlere kısaca değinilir.
b) Çok partili hayata geçiş çerçevesinde partileşme çabaları ele alınır.
c) Mustafa Kemal’e suikast girişimine değinilir.
ç) Bu dönemde çok partili siyasi hayatın devamlılığının sağlanamamasının nedenleri üzerinde durulur. 

4.2. Atatürk Dönemi’nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti’nin dış 
politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 

a) Türkiye’nin Yunanistan, İngiltere, Fransa ve SSCB ile ilişkilerine değinilir.
b) Musul Sorunu ve bu soruna ilişkin Türk ve İngiliz tezleri üzerinde durulur.
c) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üyeliği, Balkan Antantı, Sadabat Paktı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi
ve Hatay’ın ana vatana katılması üzerinde durulur.  
ç) Atatürk’ün ölümüne ve İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesine değinilir. 

4.3. İki dünya savaşı arasındaki dönemde dünyada meydana gelen 
siyasi ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 

a) Birinci Dünya Savaşı sonrası kalıcı barışı sağlama çabalarına (Milletler Cemiyeti, Locarno Antlaşması
ve Briand-Kellogg Paktı) değinilir. 
b) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı (Kara Perşembe) ve etkileri üzerinde durulur.
c) İki savaş arasındaki dönemde etkilerini artıran faşizm, nazizm, komünizm, sosyalizm, liberalizm
ve kapitalizmin genel özelliklerine ve siyasi etkilerine değinilir. 
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5. ÜNİTE:  II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile öğrenciler; 
5.1. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri, başlaması ve yayılmasıyla ilgili 
başlıca gelişmeleri kavrar. 

a) II. Dünya Savaşı’nın arka planında yer alan stratejik ve emperyalist rekabet vurgulanır.  
b) II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren gelişmeler (Stalingrad Kuşatması, Normandiya Çıkarması, 
Pearl Harbor Baskını, Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombalarının atılması) ele alınır.  
c) Birleşmiş Milletler Teşkilatının kuruluş amacına ve günümüzdeki misyonuna değinilir.

5.2.  II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’nin izlediği siyaset ile 
savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz 
eder. 

Savaş sırasında Türkiye’nin aldığı ekonomik tedbirlerin (Millî Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, karne  
uygulaması,  tarımsal  ürünlerin  ordu  ihtiyacına  yönlendirilmesi)  toplumsal  hayata yansımalarına 
değinilir. 

5.3. II. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını değerlendirir. a) Atlantik Bildirisi, Yalta ve Postdam Konferanslarından hareketle savaşın siyasi sonuçlarına ve ortaya
çıkan iki kutuplu dünya düzenine değinilir. 
b) Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesi ile ilgili gelişmelere yer verilir.

6. ÜNİTE: II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile öğrenciler; 
6.1. 1945-1950 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen 
siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavrar. 

a) Çok partili hayata geçişin ve Demokrat Parti’nin kurulmasının Türk demokrasi tarihi açısından önemi üzerinde
durulur. 
b) 1946 ve 1950 seçimleri ile seçim sistem ve usullerindeki değişimler üzerinde durulur.

6.2. II. Dünya Savaşı sonrası dönemde uluslararası ilişkilerde 
ve Türk dış politikasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 

a) Savaş sonrası ABD ve SSCB’nin iki küresel güç olarak ortaya çıkmasına ve bu bağlamda Varşova Paktı ve
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) kurulmalarına değinilir. Ayrıca bu oluşumların dünya siyasetine 
etkileri üzerinde kısaca durulur.  
b) Truman Doktrini’nin Türkiye’nin dış politika yönelimleri üzerindeki etkisine ve bu etkilerin
yansımalarına (Kore Savaşı ve Türkiye’nin NATO üyeliği) değinilir. 
c) Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ne girmesine değinilir.

6.3. 1950’ler Türkiye’sinde meydana gelen siyasi, sosyal ve 
ekonomik gelişmeleri analiz eder. 

Marshall yardımlarının Türk ekonomisine etkisi (tarımda makineleşmeye bağlı olarak köyden kente göç ve 
sonuçları, demir yolu yapımından kara yolu yapımına dönüş) üzerinde durulur. 
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7. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile öğrenciler; 
7.1. 1960 sonrasında dünya siyasetinde ortaya çıkan gelişmeleri 
açıklar. 

 

a) Arap-İsrail Savaşlarına kısaca değinilir.
b) İran-Irak Savaşı’nın sebep ve sonuçları kısaca ele alınır.

7.2.1960’lardan itibaren Türk dış politikasını etkileyen önemli 
gelişmeleri kavrar. 

a) Kıbrıs Sorunu’nun ortaya çıkış nedenleri (ENOSİS, Megalo İdea, EOKA), Kıbrıs Barış
Harekâtı ve sonrasında meydana gelen gelişmeler üzerinde durulur. 
b) Ege Adaları, Kıta Sahanlığı, Batı Trakya Türklerinin sorunları bağlamında Türk-Yunan ilişkileri üzerinde
durulur. 
c) Ermeni Sorunu bağlamında Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen uluslararası girişim ve faaliyetlere
(ASALA ve diaspora) değinilir. 

7.3.1960’lardan itibaren Türkiye’de meydana gelen siyasi, 
ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmeleri analiz eder. 

a) 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi ile bu olayların siyasi ve sosyo-
ekonomik etkileri kısaca ele alınır. 
b) 1961 ve 1982 Anayasaları, yapıları ve insan haklarına yaklaşım tarzları bakımından karşılaştırılır.
c) Yurt dışına ve köyden kente yapılan göçler ile bu göçlerin sosyal hayatta meydana getirdiği değişimler ele
alınır.  
ç) Ekonomik alandaki liberalleşme politikalarına [serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, ithalat 
yasaklarının kaldırılması, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkiler ve KDV uygulaması] ve bu  
politikaların gerekçelerine değinilir.  
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8. ÜNİTE: 21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile öğrenciler; 
8.1. 1990 sonrasında Türkiye’de meydana gelen ekonomik, siyasi, 
sosyal ve kültürel gelişmeleri kavrar. 

a) Türkiye’de ortaya çıkan ekonomik krizler (5 Nisan 1994 ve 2001 Krizi, 2008 Krizi) ve bu krizlerin
toplumsal yansımaları üzerinde durulur. 
b) 28 Şubat müdahalesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe kalkışması ile bunların etkilerine
değinilir. 
c) Terörün ve terör örgütlerinin (PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ) ortaya çıkış nedenleri ile terörü önlemeye
yönelik tedbirlere 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması örneği üzerinden değinilir. 
ç) Bilim, sanat ve spor alanlarındaki başlıca gelişmeler üzerinde durulur. 

8.2.1990 sonrasında meydana gelen siyasi gelişmeleri Türkiye’ye 
etkileri ve dünya siyasi konjonktürü bağlamında analiz eder. 

a) SSCB’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanan Türk cumhuriyetlerine (Azerbaycan, Özbekistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan) yönelik kurulan kuruluşlara (TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY ve Yunus Emre Enstitüsü) ve bu kuruluşların faaliyetlerine kısaca 
değinilir.  
b) Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki ilişkiler kısaca ele alınır.
c) Bosna-Hersek Savaşı  ile  bu  savaş  sonrasında  Balkanlarda  meydana  gelen  gelişmelere  kısaca
değinilir.  
ç) Orta Doğu’da meydana gelen başlıca gelişmeler (Siyonizm Sorunu, 1990 ve 2003 Körfez Savaşları ve 
Arap Baharı’nın Orta Doğu ve dünyaya etkileri) kısaca ele alınır.  
d) 11 Eylül Saldırıları sonrasında dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen terör eylemleri karşısında
ülke ve toplumların takındıkları tavırların çeşitlilikleri vurgulanır ve örneklendirilir. 
e) Irak ve Suriye’deki siyasi gelişmeler ile bu gelişmelerin Türkiye’ye etkilerine değinilir. Bu bağlamda
Türkiye’nin mülteci sorununa yaklaşımı ile diğer ülkelerin bu soruna yaklaşımları karşılaştırılır. 
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COĞRAFYA DERSİ (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrenme 

Alanı / Ünite 
Kazanımlar 
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9.1.1. Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 

a) Dünyadan ve Türkiye'den örnekler verilir.

b) Doğa-insan etkileşiminde insanların doğaya karşı göstermesi gereken duyarlılığa yer verilir.

9.1.2. Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.

Coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinlere yer verilir.

9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.

a) Coğrafya biliminin önemine değinilir.

b) Coğrafya biliminin gelişimine katkı sağlayan Türk ve Müslüman bilim insanlarının çalışmalarına da yer verilir.

9.1.4. Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

Dünya’nın Güneş Sistemi içindeki yerine kısaca değinilir.

9.1.5. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.

b) Türkiye’nin konumuna yer verilir.

9.1.6. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

a) Harita Projeksiyonlarına yer verilir.

b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.

c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer

verilir.

9.1.7. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.

a) Haritacılık tarihinde önemli olan Türk ve Müslüman bilim insanları ve çalışmaları üzerinde durulur.

b) Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan algılama tekniklerine yer verilir.

c) Mekânsal verilerin haritaya aktarımında nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlanılması sağlanır.

9.1.8. Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.

a) Eş yükselti eğrilerinin özelliklerine yer verilir.

b) Eş yükselti eğrileri ile çizilmiş haritalar üzerinde yer şekillerinin ayırt edilmesine yer verilir.

c) Haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden renklendirme ve kabartma yöntemlerine yer verilir.

9.1.9. Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.
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9.1.10. Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır. 

9.1.11. İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 

a) İklim elemanlarına ait temel kavramlara ve iklim elamanlarını etkileyen faktörlere yer verilir.

b) İklim elemanlarının günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.

c) Yaşanılan yerdeki iklim elemanlarına ait verilerden yararlanılarak tablo ve grafikler çizilir ve günlük hayatla ilişkilendirilir.

9.1.12. Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

Gerçek istasyonlara ait klimatolojik verilerin yer aldığı iklim grafiklerine yer verilir.

9.1.13. Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.

b) Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri üzerinde durulur.

c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir.

BEŞERÎ 

SİSTEMLER 

9.2.1. Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 

Yerleşme yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir. 

9.2.2. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 

a) Toplu ve dağınık yerleşmelerin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

b) Kır ve şehir yerleşmelerinin oluşumunda etkili olan faktörlere yer verilir.

9.2.3. Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.

Türkiye’deki ilk yerleşme örneklerine (Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alacahöyük) yer verilir.

9.2.4. Türkiye’deki yerleşim birimlerini idari fonksiyonlarına göre ayırt eder.

Türkiye’nin idari yapısı verilirken ülkenin mevcut sınırlar dâhilinde bölünmez bütünlüğüne vurgu yapılır.

KÜRESEL 

ORTAM : 

BÖLGELER 

VE 

ÜLKELER 

9.3.1. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir. 

a) Şekilsel ve işlevsel bölge ayrımına yer verilir.

b) Türkiye’den ve dünyadan farklı bölge örneklerine yer verilir.

9.3.2. Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar.

9.3.3. Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.

ÇEVRE VE 

TOPLUM 

9.4.1. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 

Karadeniz Sahil Yolu, Maltepe Sahil Parkı, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, Ordu-Giresun Hava Limanı, Marmaray ve BAE-

Dubai Palmiye gibi örneklere değinilir. 

9.4.2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir. 

a) Örnek olaylardan hareketle insanın atmosfer, litosfer, hidrosfer ve biyosfer üzerindeki etkilerine yer verilir.

b) İnsanların doğal ortam üzerinde gerçekleştirdikleri değişimlerde, doğaya karşı duyarlı olmalarının gerekliliği vurgulanır.
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10. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrenme 

Alanı / Ünite 
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10.1.1. Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar. 

a) Dünya’nın iç yapısı ile ilgili temel bilgiler verilir.

b) Levha tektoniği kuramına yer verilir.

10.1.2. Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

a) Jeolojik zamanların adlandırılması Türkçe olarak da yapılır.

b) Jeolojik zamanların özelliklerine yer verilirken Türkiye’nin jeolojik geçmişine değinilir.

c) Türkiye'nin tektonizmasına yer verilir.

10.1.3. İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.4. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

Kayaçların kullanım alanlarına yönelik örneklere yer verilir.

10.1.5. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler arasındaki ilişkiye yer verilir.

10.1.6. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

10.1.7. Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

10.1.8. Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.

Dağ, ova ve platolar ele alınır.

10.1.9. Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

10.1.10. Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar.

Su varlıklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.

10.1.11. Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirir.

a) Su kaynakları içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur.

b) Su kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı için bireylere düşen sorumluluklara değinilir.

10.1.12. Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

10.1.13. Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.

10.1.14. Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.

a) Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu yapılır.

b) Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek için topraklarımızın korunmasının gerekliliğine değinilir.
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10.1.15. Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır. 

10.1.16. Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 

10.1.17. Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 

Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin dağılışı, önemi ve korunması gerekliliği üzerinde durulur. 
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10.2.1. İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 

a) Nüfus artış ve azalışının olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verilir.

b) Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalkınmasındaki önemi vurgulanır.

c) Nüfus artış hızı ile ülkelerin kalkınması arasındaki ilişkiye yer verilir.

10.2.2.İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

10.2.3. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir.

Nüfus yoğunluğunu hesaplama yöntemlerinden sadece “Aritmetik Nüfus Yoğunluğu”na yer verilir.

10.2.4. Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

a) Temel nüfus piramitlerinin özellikleri verilir.

b) Nüfus piramidi oluşturulması sağlanır.

10.2.5. Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

10.2.6. Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.

10.2.7. Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.

Türkiye nüfusunun cinsiyet yapısı verilirken toplumsal cinsiyet adaleti ve eşitliğine değinilir.

10.2.8. Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.

a) Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur.

b) Güncel mülteci göçlerine yer verilir.

10.2.9. Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

a) Cumhuriyet’ten günümüze gerçekleşen iç ve dış göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yer verilir.

b) Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan topluluklara karşı saygılı ve paylaşımcı bir tutum sergilemenin gerekliliği vurgulanır.

10.2.10. Göçün mekânsal etkilerini Türkiye'den örneklerle açıklar.

10.2.11. Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.

a) Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve beşincil faaliyetlere yer verilir.

b) Ulaşım ve iletişimin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine değinilir.

10.2.12.Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda

bulunur.
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KÜRESEL 

ORTAM: 

BÖLGELER 

VE 

ÜLKELER 

10.3.1. Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 

İstanbul’daki 3. Hava Limanı ve Kanal İstanbul projelerinin bölgesel ve küresel etkilerine yer verilir. 

ÇEVRE VE 

TOPLUM 

10.4.1. Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 

Coğrafi problemlerin çözümünde CBS ve diğer mekânsal teknolojilerden yararlanıldığına dair örneklere yer verilir. 

10.4.2. Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 

10.4.3. Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 

10.4.4. Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 

a) Farklı ülkelerde doğal afetlere karşı yapılan uygulamalara yer verilir.

b) Ülkemizde depremler başta olmak üzere, afetlere karşı bilinç oluşturmanın önemi üzerinde durulur.

c) Afetlerin meydana gelme sürecinde bireylere düşen sorumluluklara değinilir.

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrenme 

Alanı / Ünite 
Kazanımlar 
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11.1.1. Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 

Öğrencilerin biyoçeşitliliğin korunması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi toplamaları, bireysel ya da grup olarak biyoçeşitliliğin 

korunması konusunda halkı bilinçlendirmek amacıyla kamu spotu hazırlamaları sağlanır. 

11.1.2. Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 

11.1.3. Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 

a) Azot, karbon, su ve besin döngüleri ile enerji akışına yer verilir.

b) İnsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.

11.1.4. Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar.

a) Su döngüsü ve dünyadaki su varlığının doğal sistemlerin işleyişi üzerindeki etkilerine değinilir.

b) Ramsar Sözleşmesi’ne vurgu yapılır.

c) Türkiye’deki sulak alanların endemik zenginliğinin önemi ve korunmasının gerekliliği üzerinde durulur.
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11.2.1. Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 

a) Dönemsel olarak nüfus politikalarında farklılık görülen bir ülkenin nüfus politikalarının incelenmesi sağlanır.

b) Günümüzde farklı ülkelerin izlediği nüfus politikaları karşılaştırılır.

11.2.2. Türkiye’nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir.

TÜİK verilerinden hareketle Türkiye’de nüfus politikalarındaki değişimin grafik, tablo vb. kullanılarak yorumlanması sağlanır.

11.2.3. Türkiye’nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur.

Farklı nüfus senaryolarına göre Türkiye’nin nüfus yapısına ilişkin çıkarımlara yer verilir.

11.2.4. Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır.

a) Tarihsel süreçte şehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki değişimlerin küresel etkilerine yer verilir.

b) Tarihsel süreçteki başlıca Türk-İslam şehirlerinin (Semerkant, Buhara, Konya vb.) öne çıkan özelliklerine yer verilir.

11.2.5. Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar.

11.2.6. Türkiye’deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder.

Türkiye’den örneklerle “Sakin Şehirler”e yer verilir.

11.2.7. Türkiye’deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder.

11.2.8. Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

11.2.9. Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir.

11.2.10.Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.

11.2.11. Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar.

a) Doğal kaynaklar sınıflandırılır.

b) Tarihsel süreçte “doğal kaynakların değeri ve kullanımındaki değişim”e farklı bölgelerden örneklerle yer verilir.

11.2.12. Türkiye’deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder.

Türkiye’deki doğal kaynakların ekonomiye yansımasının, istatistiki veriler ve görsellerden yararlanarak yorumlanması sağlanır.

11.2.13. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir.

Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farklılıkları gidermeye yönelik projeler ve uygulamalar ele alınır.

11.2.14. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımından hareketle ülke ekonomisi hakkında çıkarımlarda bulunur.

Tarihsel süreçte sektörel değişime yer verilir.

11.2.15. Türkiye’de tarım sektörünün özelliklerini açıklar.

a) Tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili temel kavramlara yer verilir.

b) Türkiye'de tarımsal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir.

11.2.16. Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar.

a) Türkiye'de yetiştirilen başlıca tarımsal ürünlerin dağılışına yer verilir.

b) Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.

11.2.17. Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynaklarının dağılışını açıklar.

a) Madenlerin ve enerji kaynaklarının başlıca özelliklerine (rezerv, kullanım alanları vb) yer verilir.

b) Madenlerin ve enerji kaynaklarının dağılışının harita üzerinden gösterilmesi sağlanır.
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c) Ülkemizde yaşanan maden kazalarına değinilerek madenlerde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine yer verilir.

11.2.18. Türkiye’nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir.

11.2.19. Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar.

a) Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir.

b) Türkiye’de sanayi sektörünün dağılışına yer verilir.

11.2.20. Türkiye sanayisini, ülke ekonomisindeki yeri açısından analiz eder.

Savunma sanayi alanındaki gelişmelere de yer verilir.

KÜRESEL 

ORTAM: 

BÖLGELER 

VE 

ÜLKELER 

11.3.1. İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 

11.3.2. Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 

a) Kültürü oluşturan unsurlara yer verilir.

b) Farklı kültür bölgelerinin dağılış ve yayılış güzergâhları (İslam, Çin, Hint, Batı, Doğu, Slav-Rus ve Afrika kültür bölgeleri) dikkate

alınarak kültür ile mekân arasındaki ilişkiye yer verilir.

c) Kültürel çeşitliliğin önemine değinilerek farklı kültürlere karşı saygılın olmanın gerekliliği vurgulanır.

11.3.3. Türk kültürünün yayılış alanlarını bölgesel özellikler açısından analiz eder.

a) Türk kültürünün doğuşu, gelişimi ve özellikleri mekânla ilişkilendirilerek verilir.

b) Türk kültürünü temsil eden başlıca maddi ve manevi unsurlara örnekler üzerinden yer verilir.

11.3.4. Türkiye’nin tarih boyunca medeniyetler merkezi olmasını konumu açısından değerlendirir.

11.3.5. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir.

Dünya üzerindeki önemli ham madde, üretim ve pazar alanlarının oluşumunda etkili olan faktörler ile bu alanlar arasındaki ilişkiye yer

verilir.

11.3.6. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar.

11.3.7. Sanayileşmiş bir ülkeyi sanayileşme süreçleri açısından değerlendirir.

11.3.8. Farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin tarım-ekonomi ilişkisini analiz eder.

11.3.9. Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir.

a) Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütlerin (AB, BDT, BM, D-8, G-20, İİT, KEİK, NATO, OECD, OPEC) amaçları, işlevleri ve etki alanları

itibarıyla tanıtılır.

b) Türkiye’nin küresel ve bölgesel ölçekteki siyasi, askeri ve ekonomik örgütlerle ilişkisine yer verilir.
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ÇEVRE VE 

TOPLUM 

11.4.1. Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 

11.4.2. Madenlerin ve enerji kaynaklarının çevre üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 

Madenlerin ve enerji kaynaklarının üretimi, dağıtımı ve tüketimindeki etkilerine yer verilir. 

11.4.3. Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının kullanımı konusunda bireylere düşen sorumluluklar üzerinde durulur. 

11.4.4. Farklı gelişmişliğe sahip ülkelerdeki doğal kaynak kullanımını çevresel etkileri açısından değerlendirir. 

a) Doğal kaynakların etkin kullanımında çevre planlamasının önemine değinilir.

b) Türkiye'den örneklere yer verilir.

11.4.5. Arazi kullanımına ilişkin farklı uygulamaları çevre üzerindeki etkileri açısından değerlendirir.

11.4.6. Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.

a) Çevre ve insan sağlığı açısından atıklardan korunma yöntemlerine yer verilir.

b) Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçları ve insana etkilerine örnekler üzerinden değinilir.

11.4.7. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir.

12. SINIF COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Öğrenme 

Alanı / Ünite 
Kazanımlar 
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 12.1.1. Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 

12.1.2. Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 

a) Gelecekte, doğal sistemlerdeki değişimlerin canlı yaşamı üzerindeki olası sonuçlarına vurgu yapılır.

b) Çölleşme ve çölleşmeye karşı alınması gereken önlemler üzerinde durulur.

c) Kyoto Protokolü’ne değinilir.
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12.2.1.Bir bölgedeki baskın ekonomik faaliyet türünü sosyal ve kültürel hayata etkileri açısından analiz eder. 

Tarım, sanayi, hizmet gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel hayata olan etkilerine yer verilir. 

12.2.2. Şehirleşme, göç ve sanayileşme ilişkisini toplumsal etkileri açısından yorumlar. 

Şehir hayatı içerisinde, birlikte yaşamanın gereği olarak öz denetimin önemi vurgulanır. 

12.2.3. Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 

Teknolojik değişimler ve doğa ilişkisine ait örneklerden yararlanılarak doğa ve uzayın kullanımına ait değerlendirmelere yer verilir. 

12.2.4. Ülkemizdeki işlevsel bölgeleri özelliklerine göre analiz eder. 

a) İşlevsel bölgenin tanımına ve hangi kriterlere göre belirlendiğine yer verilir.

b) İşlevsel bölgelerin oluşturulma gerekçelerine yer verilir.

c) Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,

Orman Genel Müdürlüklerine ait işlevsel bölge örneklerine yer verilir.

12.2.5. Türkiye’deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir.

Kalkınma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur.

12.2.6. Hizmet sektörünün Türkiye’nin ekonomik kalkınmasıyla olan ilişkisini açıklar.

Ulaşım, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yapılır.

12.2.7. Ulaşım sisteminin gelişiminde etkili olan faktörleri açıklar.

12.2.8. Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar.

12.2.9. Türkiye’deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar.

İstatistiki veriler ve grafiklerden yararlanarak ulaşım sistemindeki gelişmelerin ülkemiz için önemine vurgu yapılır.

12.2.10. Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder.

Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazarı ve Uzak Doğu Ticaret Bölgesi’ne yer verilir.

12.2.11. Türkiye’deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar.

Ticaret uygulamalarına yer verilerek e-ticarette siber güvenliğin önemine vurgu yapılır.

12.2.12. Tarihî ticaret yollarını Türkiye'nin konumu açısından değerlendirir.

İpek ve baharat yollarına yer verilir.

12.2.13. Türkiye’nin dış ticaretini ve dünya pazarlarındaki yerini ticarete konu olan ürünler açısından analiz eder.

Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulanır.

12.2.14. Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekânla ilişkisini açıklar.

a) Türkiye'deki doğal ve kültürel sembollerin mekân algısına olan etkisine yer verilir.

b) Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan doğal varlıklar ile şehirleri sembolize eden doğal ve kültürel değerlere yer verilir.

c) Coğrafi işaret kavramı ve Türkiye’deki örneklerine yer verilir.

12.2.15. Türkiye’nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar.

12.2.16.Türkiye’nin turizm politikalarını çevresel, kültürel ve ekonomik etkileri açısından değerlendirir.

12.2.17. Turizmin Türkiye ekonomisindeki yerini değerlendirir.

Türkiye’nin turizmdeki yeri diğer ülkelerle karşılaştırılarak verilir.
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KÜRESEL 

ORTAM: 

BÖLGELER 

VE 

ÜLKELER 

12.3.1. Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar. 

a) Tarihsel süreçte kıtaların ve okyanusların konumsal önemini etkileyen faktörlere ve değişimine yer verilir.

b) Coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliğe de yer verilir.

12.3.2. Ülkelerin konumunun bölgesel ve küresel etkilerini değerlendirir.

12.3.3. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir.

Kıbrıs’ın, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisine yer verilir.

12.3.4. Türkiye’nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar.

Ülkemizin bölgesel ve küresel bağlantılar açısından önemli bir ulaşım merkezi olduğu vurgulanır.

12.3.5. Türk kültür bölgeleri ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel bağları açıklar.

Kültür havzamızı oluşturan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile ülkemiz arasındaki tarihî ve kültürel etkileşime

yer verilir.

12.3.6. Teknolojik gelişmelerin, bölgeler ve ülkeler arası kültürel ve ekonomik etkileşimdeki rolünü açıklar.

12.3.7. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar.

Ülkelerin gelişiminde inovasyon, girişimcilik ve dijitalleşmenin önemine vurgu yapılır.

12.3.8. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır.

a) Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin farklı gelişmişliklerinin nedenleri üzerinde durulur.

b) Gayrisafi Millî Hasıla ve İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi gelişmişlik ölçütlerinden yararlanılır.

12.3.9. Ülkelerin bölgesel ve küresel ilişkilerini doğal kaynak potansiyeli açısından değerlendirir.

Doğal kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir.

12.3.10. Dünyadaki başlıca enerji nakil hatlarının bölge ve ülkelere etkisini açıklar.

Türkiye’nin enerji koridoru olma özelliğine değinilir.

12.3.11.Ülkeler arasında sorun oluşturan mekânsal unsurları günümüz çatışma alanlarıyla ilişkilendirir.

Sınır aşan sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele alınır.
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ÇEVRE 

VE 

TOPLUM 

12.4.1. Doğal çevrenin sınırlılığını açıklar. 

a) Beslenme halkası ve taşıma kapasitesi kavramları üzerinde durulur.

b) Sınırlı kaynak, tükenebilirlik, aşırı baskı, çevre sorunu ve doğayla uyumlu kalkınma (sürdürülebilir kalkınma) kavramlarının

ilişkilendirilmesi sağlanır.

12.4.2. Farklı gelişmişlik düzeyine sahip ülkelerin çevre sorunlarının önlenmesine yönelik politika ve uygulamalarını karşılaştırır.

Çevre sorunlarının önlenmesinde insana düşen sorumluluğa yer verilir.

12.4.3. Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar.

12.4.4. Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar.

Doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditlere karşı duyarlı olmanın önemine vurgu yapılır.

Not: Kırmızı renkle gösterilen kazanımlar ve açıklamalar, 11 ve 12. sınıf seviyesinde sadece 4 saatlik öğretim programında yer alan 

kazanım ve açıklamalardır. 
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9. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

SAYILAR VE CEBİR 

9.1. Mantık 

9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler 

Terimler ve Kavramlar: önerme, bileşik önerme, önermenin değili, ve, veya, ya da bağlaçları, De Morgan 

kuralları, koşullu önerme, koşullu önermenin karşıtı, koşullu önermenin tersi, koşullu önermenin karşıt tersi, 

iki yönlü koşullu önerme (gerek ve yeter şart), açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, ispat, hipotez, 

hüküm 

Sembol ve Gösterimler: 𝑝𝑝,𝑝𝑝′(𝑣𝑣𝑒𝑒𝑦𝑦𝑎𝑎 ~𝑝𝑝),≡,∀,∃, ∧, ∨, ∨ ,⇒,⇔  

9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar. 

Boole ve Leibniz’in çalışmalarına yer verilir. 

9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik 

önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 

9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 

a) Koşullu önermenin karşıtı, tersi, karşıt tersi verilir.

b) 𝑝𝑝 ⇒ 𝑞𝑞 ≡ 𝑝𝑝′ ∨ 𝑞𝑞  olduğu doğruluk tablosu yardımıyla gösterilir.

c) ‘‘ ve, veya, ya da, ise’’ bağlaçları kullanılarak verilen,  en fazla üç önerme içeren ve en fazla dört bileşenli

bileşik önermelere denk basit önermeler buldurulur. 

ç) 𝑝𝑝 ⇔ 𝑞𝑞 ≡ (𝑝𝑝 ⇒ 𝑞𝑞) ∧ (𝑞𝑞 ⇒ 𝑝𝑝) olduğu doğruluk tablosu ile gösterilir. 

9.1.1.4. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar. 

Sözel olarak verilen ve niceleyici içeren açık önermeler,  sembolik mantık diliyle; sembolik mantık diliyle 

verilen ve niceleyici içeren açık önermeler de sözel olarak ifade edilir. 

9.1.1.5. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar. 

Bir teoremin hipotezi ve hükmü belirtilir. 

9.2. Kümeler 

9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar 

Terimler ve Kavramlar: küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, öz alt küme, sonlu küme, 

sonsuz küme, eşit kümeler 

Sembol ve Gösterimler: ∈,∉,∅, { },⊂,⊃,⊆,⊇,⊈, s(A) 

{x1,  x2,  x3, . . ., xn},    {x∣x 𝑖𝑖𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑎𝑎ℎ𝑖𝑖𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑙𝑙𝑑𝑑𝑢𝑢ğ𝑢𝑢 𝑡𝑡𝑎𝑎𝑛𝑛𝚤𝚤𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎𝑦𝑦𝚤𝚤𝑐𝑐𝚤𝚤 ö𝑧𝑧𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑘𝑘𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟} 

9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır. 

a) Kümelerle ilgili gerçek hayattan örneklere yer verilir.

b) Kümelerin farklı gösterimlerine yer verilir.

c) Cantor’un çalışmalarına yer verilir.
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9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar. 

a) Alt küme kavramı ve özellikleri ele alınır.

b) Alt küme kavramıyla ilgili gerçek hayattan örneklere yer verilir.

c) Kombinasyon gerektiren problemlere girilmez.

9.2.1.3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar. 

a) İki kümenin eşitliği kavramı alt küme ile ilişkilendirilir.

b) Denk küme kavramı verilmez.

9.2.2. Kümelerde İşlemler 

Terimler ve Kavramlar: birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili, 

kartezyen çarpım 

Sembol ve Gösterimler: ∪, ∩, 𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 𝑣𝑣𝑒𝑒𝑦𝑦𝑎𝑎 𝐴𝐴 ∖ 𝐵𝐵, 𝐴𝐴’, 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵, 𝑠𝑠(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐵𝐵) 

9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 

a) Kümelerin birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerinin özellikleri verilir.

b) Ayrık küme kavramına yer verilir.

c) En fazla üç kümenin birleşiminin eleman sayısını veren ilişkiler üzerinde durulur.

ç)  Kümelerle yapılan işlemler ve sembolik mantıkta kullanılan sembol, gösterim ve bunlarla ifade edilen 

işlemler arasında aşağıdaki ilişkilendirmeler yapılır. 

d) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar. 

a) Sıralı ikili ve sıralı ikililerin eşitliği örneklerle açıklanır.

b) Kartezyen çarpımın eleman sayısı buldurulur.

c) Sadece sonlu sayıda elemanı olan kümelerin kartezyen çarpımlarının grafik çizimi yapılır.

Sembolik Mantık 0 1 ∨ ∧ ′ ≡ 

Kümeler ∅ 𝐸𝐸 ∪ ∩ ′ = 

Sembolik Mantık Kümeler 

𝑝𝑝 ∨ 𝑝𝑝′ ≡ 1 𝐴𝐴 ∪ 𝐴𝐴′ = 𝐸𝐸 

𝑝𝑝 ∧ 𝑝𝑝′ ≡ 0 𝐴𝐴 ∩ 𝐴𝐴′ = ∅ 

𝑝𝑝 ∧ (𝑞𝑞 ∨ 𝑟𝑟) ≡ (𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞) ∨ (𝑝𝑝 ∧ 𝑟𝑟) 𝐴𝐴 ∩ (𝐵𝐵 ∪ 𝐶𝐶) = (𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵) ∪ (𝐴𝐴 ∩ 𝐶𝐶) 

(𝑝𝑝 ∧ 𝑞𝑞)′ ≡ 𝑝𝑝′ ∨ 𝑞𝑞′ (𝐴𝐴 ∩ 𝐵𝐵)′ = 𝐴𝐴′ ∪ 𝐵𝐵′ 
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9.3. Denklemler ve Eşitsizlikler 

9.3.1.  Sayı Kümeleri 

Terimler ve Kavramlar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçek (reel) sayılar 

Sembol ve Gösterimler: ℕ, ℤ, ℚ, ℚ′, ℝ, ℤ+, ℚ+, ℝ+, ℤ−, ℚ−, ℝ−, ℝ×ℝ, ℝ2 

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 

a) Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı ve gerçek sayı kümelerinin sembolleri tanıtılarak bu

sayı kümeleri arasındaki ilişki üzerinde durulur.  

b) √2,√3,√5 gibi sayıların sayı doğrusundaki yeri belirlenir. 

c) Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özellikleri üzerinde durulur.

ç) ℝ nin geometrik temsilinin sayı doğrusu, ℝ×ℝ nin geometrik temsilinin de kartezyen koordinat sistemi 

olduğu vurgulanır. 

9.3.2. Bölünebilme Kuralları 

Sembol ve Gösterimler: EKOK, EBOB 

9.3.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ile bu sayılardan elde edilen 6, 12, 15 gibi sayıların bölünebilme kuralları ele alınır. 

9.3.2.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar. 

a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

b) Elektronik tablolarda bulunan EBOB ve EKOK fonksiyonlarından yararlanılır.

9.3.2.3. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 

Modüler aritmetiğe girilmeden periyodik durum içeren problemlere yer verilir. 

9.3.3.Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 

Terimler ve Kavramlar: bilinmeyen, değişken, denklem, denklemin derecesi, eşitsizlik, gerçek sayı 

aralıkları, çözüm kümesi, mutlak değer 

Sembol ve Gösterimler: <, ≤, >, ≥, [𝑎𝑎,𝑏𝑏],  (𝑎𝑎, 𝑏𝑏], [𝑎𝑎,𝑏𝑏),  (𝑎𝑎, 𝑏𝑏), (−∞,∞), |𝐴𝐴| 

9.3.3.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 

a) Açık, kapalı ve yarı açık aralık kavramları ile bunların gösterimleri üzerinde durulur.

b) Aralıkların kartezyen çarpımlarına yer verilmez.

9.3.3.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 

a) Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözümü hatırlatılır.

b) Harezmî’nin denklemler konusundaki çalışmalarına yer verilir.

9.3.3.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm 

kümelerini bulur.  

a) Bir gerçek sayının mutlak değeri hatırlatılarak mutlak değer özellikleri verilir. (𝐴𝐴, 𝑦𝑦 ∈ ℝ,𝑛𝑛 ∈ ℤ ve 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ+)

|𝐴𝐴| ≤ 𝑎𝑎 ⇔ −𝑎𝑎 ≤ 𝐴𝐴 ≤ 𝑎𝑎 
|𝐴𝐴| ≥ 𝑎𝑎 ⇔ (𝐴𝐴 ≥ 𝑎𝑎 ∨ 𝐴𝐴 ≤ −𝑎𝑎) 

𝑎𝑎 ≤ |𝐴𝐴| ≤ 𝑏𝑏 ⇔ (𝑎𝑎 ≤ 𝐴𝐴 ≤ 𝑏𝑏  ∨  −𝑏𝑏 ≤ 𝐴𝐴 ≤ −𝑎𝑎) 

 |𝐴𝐴. 𝑦𝑦| = |𝐴𝐴|. |𝑦𝑦| 

�
𝐴𝐴
𝑦𝑦� =

|𝐴𝐴|
|𝑦𝑦| , (𝑦𝑦 ≠ 0)

|𝐴𝐴| = |−𝐴𝐴| 
|𝐴𝐴𝑛𝑛| = |𝐴𝐴|𝑛𝑛 
|𝐴𝐴 + 𝑦𝑦| ≤ |𝐴𝐴| + |𝑦𝑦| 
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b) İkiden çok mutlak değer içeren denklem ve eşitsizliklere girilmez.

9.3.3.4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. 

a) Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümeleri bulunurken yerine koyma, yok

etme veya grafikle çözüm yöntemlerinden faydalanılır. 

b) Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözümü, analitik düzlemde gösterilir.

9.3.4. Üslü İfadeler ve Denklemler 

Terimler ve Kavramlar: üslü ifade, taban, üs, köklü ifade, rasyonel kuvvet 

Sembol ve Gösterimler: 𝐴𝐴𝑛𝑛, √𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑛𝑛 , 𝐴𝐴
𝑚𝑚
𝑛𝑛  

9.3.4.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 

a) Üslü ifade kavramı hatırlatılır.

b) Bir gerçek sayının tam sayı kuvveti ile ilgili uygulamalar yapılır.

c) Üslü ifadelerin özellikleri üzerinde durulur.

9.3.4.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 

a) Köklü ifadelerin özellikleri üzerinde durulur.

b) 𝐴𝐴 ∈ ℝ+ ve 𝑚𝑚,𝑛𝑛 ∈ ℤ+için 𝑛𝑛 > 1 𝑜𝑜𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑘𝑘 ü𝑧𝑧𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒 √𝐴𝐴𝑚𝑚 𝑛𝑛 = 𝐴𝐴
𝑚𝑚
𝑛𝑛   olduğu vurgulanarak köklü ifadeler ve üslü 

ifadeler arasındaki ilişkiler üzerinde durulur. 

c) En çok iki terimli köklü ifadelerin eşleniklerine yer verilir.

ç) Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle yapılan işlemlere yer verilmez. 

9.3.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar 

Terimler ve Kavramlar: oran, orantı, doğru orantı, ters orantı,  yüzde 

Sembol ve Gösterimler: %, 𝑎𝑎
𝑏𝑏

, 𝑎𝑎 ∶ 𝑏𝑏, 𝑎𝑎
𝑏𝑏

= 𝑐𝑐
𝑑𝑑

, 𝑎𝑎 ∶ 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 ∶ 𝑑𝑑

9.3.5.1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 

a) Oran, orantı, doğru orantı, ters orantı kavramları ile oran ve orantıya ait özellikler hatırlatılır.

b) Altın oran tanıtılarak gerçek hayattan örnekler verilir ancak hesaplama yöntemlerine yer verilmez.

9.3.5.2. Denklemler  ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 

a) Gerçek hayat durumlarını temsil eden sözel ifadelerdeki ilişkilerin cebirsel, grafiksel ve sayısal temsilleri

ile ilgili uygulamalar yapılır. 

b) Farklı problem çözme stratejilerinin uygulanmasını gerektiren oran, orantı kavramlarının kullanıldığı

problemlere (örneğin elektrik, su vb. fatura ve ödemeler; sayı, kesir, yaş, işçi, alım-satım, kâr-zarar, yüzde 

ve karışım problemleri; hız ve hareket (hız kavramı, sabit hız, ortalama hız, birimler arası dönüşüm (km/sa., 

m/sn.)) yer verilir; faiz, havuz, saat problemlerine girilmez. 

c) Rutin olmayan problem türlerine de yer verilerek farklı problem çözme stratejilerinin uygulanmasına

imkân verilir. 
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GEOMETRİ 

9.4. Üçgenler 

9.4.1. Üçgenlerde Temel Kavramlar 

Terimler ve Kavramlar: üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen, 

dik üçgen   

Sembol ve Gösterimler:            𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶� , 𝑚𝑚� 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐶𝐶��, [𝐴𝐴𝐵𝐵], |𝐴𝐴𝐵𝐵|           

9.4.1.1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 

a) Kültür ve medeniyetimizden geometrinin tarihsel gelişim sürecine katkı sağlamış bilim insanları ve bilim

insanlarının yaptığı çalışmalar tanıtılır. Mustafa Kemal Atatürk’ün geometri üzerine yaptığı çalışmalardan 

bahsedilir. 

b) Açı çeşitleri ve paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açılar hatırlatılır.

c) Üçgende sadece iç ve dış açı özelliklerinin kullanıldığı sorulara yer verilir. İkizkenar ve eşkenar üçgenin

açı özellikleri üzerinde durulur. 

9.4.1.2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 

a) Bir üçgende en uzun kenarın karşısındaki açının ölçüsünün en büyük olduğu ve bunun tersinin de doğru

olduğu gösterilir. 

b) Dinamik matematik yazılımları kullanılarak oluşturulan üçgenlerin kenar ve açıları arasındaki ilişkinin

gözlemlenmesi sağlanır. 

9.4.1.3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 

a) İki kenar uzunluğu verilen bir üçgenin üçüncü kenar uzunluğunun hangi aralıkta değerler alabileceğine

ilişkin uygulamalar yapılır. 

b) Dinamik matematik yazılımlarından yararlanılarak hangi durumlarda üçgen oluşacağının test edilmesi

sağlanır. 

9.4.2. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 

Terimler ve Kavramlar: eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.), 

Açı-Açı (A.A.), benzerlik, benzerlik oranı, kesen,  

Sembol ve Gösterimler:  ≅,          ≅            ~,           ~ 

9.4.2.1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 

a) İki üçgenin eşliği hatırlatılır.

b) Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.),  Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) eşlik kuralları, ölçümler

yapılarak oluşturulur. 

c) Eş üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanlarının da eş olduğu gösterilir.

9.4.2.2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir. 

a) Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) ve Açı-Açı (A.A.) benzerlik kuralları, ölçümler

yapılarak oluşturulur. 

ABC DEF   ABC   DEF, 

 ABC, 
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b) Eşlik ile benzerlik arasındaki ilişki incelenir.

c) Benzer üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanlarının da aynı benzerlik oranına sahip olduğu gösterilir.

ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

 9.4.2.3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru 

parçaları arasındaki ilişkiyi kurar. 

Thales’ in çalışmalarına yer verilir. 

9.4.2.4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.  

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları 

Terimler ve Kavramlar: açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, kenar orta 

dikme, ağırlık merkezi 

Sembol ve Gösterimler:  𝑛𝑛𝐴𝐴 ,  𝑛𝑛𝐴𝐴′  ,  𝑣𝑣𝑎𝑎 , 𝐺𝐺,  ℎ𝑎𝑎   

9.4.3.1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.  

a) Açıortay üzerinde alınan bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarının eşit olduğu

gösterilir. 

b) İç ve dış açıortay uzunlukları formülle hesaplatılmaz.

c) Açıortay özelliklerinin gösteriminde pergel-cetvelden yararlanılır.

ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

9.4.3.2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 

a) Kenarortayların kesiştiği nokta ile bu noktanın kenarortay üzerinde ayırdığı parçalar arasındaki ilişki

üzerinde durulur. 

b) Kenarortayların kesiştiği noktanın, üçgenin ağırlık merkezi olduğuna ve üçgenin ağırlık merkeziyle ilgili

özelliklerine yer verilir. 

c) Dik üçgende, hipotenüse ait kenarortay uzunluğunun hipotenüs uzunluğunun yarısı olduğu gösterilir.

ç)  Kenarortay uzunluğu formülle hesaplatılmaz. 

d) Pergel-cetvel kullanarak veya bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla üçgen üzerinde değişiklikler

yapılarak ve üçgen çeşitlerine bağlı olarak değişikliklerin kenarortaylar üzerindeki etkisi gözlemlenir. 

9.4.3.3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.  

a) Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinde alınan her noktanın, doğru parçasının uç noktalarına eşit

uzaklıkta olduğu ve bunun karşıtının da doğru olduğu gösterilir. 

b) Pergel-cetvel veya bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

9.4.3.4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 

a) Pergel-cetvel kullanarak veya bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir üçgenin yükseklikleri çizilerek

kesişimleri üzerinde durulur. Farklı üçgen çeşitleri üzerinde örnekler yapılır. 

b) İkizkenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları toplamı ile

üçgenin eş olan kenarlarına ait yükseklik arasındaki ilişki bulunur. 
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c) Eşkenar üçgen içerisinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları toplamı ile

üçgenin yüksekliği arasındaki ilişki bulunur. 

9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri 

Terimler ve Kavramlar: Pisagor teoremi, Öklid teoremi, trigonometrik oran 

Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx 

9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 

a) Teorem elde edilirken model çeşitliliğine yer verilir.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

c) Pythagoras’ın çalışmalarına yer verilir.

9.4.4.2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 

a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

b) Euclid’in çalışmalarına yer verilir.

9.4.4.3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar. 

a) Bir açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant değerleri dik üçgen üzerinde tanımlanır.

b) Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik değerleri özel üçgenler yardımıyla hesaplanır.

c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

9.4.4.4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın 

koordinatlarıyla ilişkilendirir. 

a) Sadece 0° ve 180° arasındaki açıların trigonometrik oranları birim çember yardımıyla hesaplatılır.

b) Ebu’l Vefa ve Gıyaseddin Cemşid’in trigonometrik oranlarla ilgili çalışmalarından bahsedilir.

9.4.5. Üçgenin Alanı  

Terimler ve Kavramlar: taban, yükseklik, alan 

Sembol ve Gösterimler: A( 

9.4.5.1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 

a) Üçgenin alanı, bir kenarı ile bu kenara ait yükseklik kullanılarak hesaplatılır.

b) İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar.

c) Aynı yüksekliğe sahip üçgenlerin alanlarıyla tabanları; aynı tabana sahip üçgenlerin alanlarıyla

yükseklikleri arasındaki ilişki vurgulanır. 

ç) Benzer üçgenlerin alanları ile benzerlik oranları arasındaki ilişki belirtilir. 

d) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla alan, taban ve yüksekliği değiştirilen bir üçgenin alanının

nasıl değiştiği gözlemlenir. 

ABC) 
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VERİ, SAYMA VE OLASILIK 

9.5. Veri 

9.5.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 

Terimler ve Kavramlar: veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer 

(mod), açıklık, en büyük değer, en küçük değer, standart sapma 

Sembol ve Gösterimler: 𝑋𝑋� , S, Q, Q2 

9.5.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 

a) Veri kavramı, kesikli ve sürekli veri çeşitleri verilir.

b) Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en büyük değer, en küçük değer ve açıklık kavramları verilir.

c) Alt çeyrek, üst çeyrek ve çeyrekler açıklığına yer verilmez.

ç) Veri sayısı en fazla beş olan veri grupları için standart sapma hesaplanır. 

d) Gerçek hayat durumlarında aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer kavramları birlikte yorumlanır.

9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi 

Terimler ve Kavramlar: çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup genişliği 

9.5.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur. 

a) Histogram oluşturulurken veri grubunun açıklığı seçilen grup sayısına bölünür ve aşağıdaki eşitsizliği

sağlayan en küçük doğal sayı değeri grup genişliği olarak belirlenir. 
𝐴𝐴ç𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝚤𝚤𝑘𝑘 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝚤𝚤𝑠𝑠𝚤𝚤
< 𝐺𝐺𝑟𝑟𝑢𝑢𝑝𝑝 𝑔𝑔𝑒𝑒𝑛𝑛𝑖𝑖ş𝑙𝑙𝑖𝑖ğ𝑖𝑖 

b) Veri gruplarının histogramı çizilir.

9.5.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 

a) İkiden fazla veri grubunun karşılaştırıldığı durumlara da yer verilir.

b) Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.

c) Grafik türleri bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak çizilir.

ç) Tasarruf bilinci kazandırmak amacıyla ekmek israfı, su israfı gibi konulara ilişkin veriler kullanılarak 

grafik oluşturulması sağlanır. 
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10. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

VERİ, SAYMA VE OLASILIK 

10.1. Sayma ve Olasılık 

10.1.1. Sıralama ve Seçme 

Terimler ve Kavramlar: toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı 

permütasyon, kombinasyon, Pascal üçgeni, binom açılımı 

Sembol ve Gösterimler:  𝑛𝑛! ,𝑃𝑃(𝑛𝑛, 𝑟𝑟) ,𝐶𝐶(𝑛𝑛, 𝑟𝑟),
n
r
 
 
 

10.1.1.1. Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 

a) Sayma konusunun tarihsel gelişim sürecinden söz edilir ve bu süreçte rol alan Sâbit İbn Kurrâ‘nın

çalışmalarına yer verilir. 

b) Faktöriyel kavramı verilerek saymanın temel ilkesi ile ilişkilendirilir.

10.1.1.2. n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde 

yapılabileceğini hesaplar. 

10.1.1.3. Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler 

çözer. 

a) En az iki tanesi özdeş olan nesnelerin tüm farklı dizilişlerinin sayısı örnekler/problemler bağlamında ele

alınır. 

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

10.1.1.4. n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 

a) Kombinasyon kavramı alt küme sayısı ile ilişkilendirilir.

b) Kombinasyon kavramının aşağıdaki temel özellikleri incelenir:

• 𝐶𝐶(𝑛𝑛, 𝑟𝑟) = 𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑛𝑛 − 𝑟𝑟)

• 𝐶𝐶(𝑛𝑛, 0) +  𝐶𝐶(𝑛𝑛, 1) +⋯+  𝐶𝐶(𝑛𝑛,𝑛𝑛) = 2𝑛𝑛

10.1.1.5. Pascal üçgenini açıklar. 

Pascal üçgeninin, aralarında Ömer Hayyam’ın da bulunduğu Hint, Çin, İslam medeniyetlerindeki 

matematikçi ve düşünürler tarafından Pascal’dan çok önceleri ele alındığı; bu çerçevede matematiksel 

bilginin oluşumunda farklı kültür ve bilim insanlarının rolü vurgulanır. 

10.1.1.6. Binom açılımını yapar. 

a) Binom açılımı Pascal üçgeni ile ilişkilendirilir.

b) Sadece iki terimli ifadelerin açılımı ele alınır.

c) Binom formülü ile ilgili örnekler yapılır ancak (𝑎𝑎𝐴𝐴 + 𝑏𝑏𝑦𝑦)𝑛𝑛 açılımında   𝑛𝑛 ∈  ℕ, 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℚ′ şeklindeki

örneklere yer verilmez. 
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10.1.2. Basit Olayların Olasılıkları 

Terimler ve Kavramlar: örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay, ayrık olmayan 

olay, bir olayın tümleyeni, olasılık 

Sembol ve Gösterimler: E, P(A), P(A’) 

10.1.2.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay ve ayrık 

olmayan olay kavramlarını açıklar. 

a) Örnek uzay, deney, çıktı kavramları eş olası durumlardan yola çıkılarak eş olası olmayan durumlar için

de örneklendirilir ve tanımlanır. 

b) Ayrık olay ve ayrık olmayan olay üzerinde durulur.

c) El Kindî ve Laplace'ın çalışmalarına yer verilir.

10.1.2.2. Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 

a) Eş olası olan ve olmayan olayların olasılıkları hesaplanır.

b) Tümleyen, ayrık olay ve ayrık olmayan olay ile ilgili olasılıklar hesaplanır.

c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

SAYILAR VE CEBİR 

10.2. Fonksiyonlar 

10.2.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi 

Terimler ve Kavramlar: fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği, sabit 

fonksiyon, içine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim fonksiyon, doğrusal 

fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon, dikey (düşey) doğru testi 

Sembol ve Gösterimler: 𝑓𝑓: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵, 𝑓𝑓(𝐴𝐴), 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝐴𝐴), 𝑓𝑓 + 𝑔𝑔, 𝑓𝑓 − 𝑔𝑔, 𝑓𝑓.𝑔𝑔, 𝑓𝑓
𝑔𝑔

, 𝐼𝐼 

10.2.1.1. Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 

a) Fonksiyon kavramı açıklanır.

b) Sadece gerçek sayılar üzerinde tanımlanmış fonksiyonlar ele alınır.

c) İçine fonksiyon, örten fonksiyon, bire bir fonksiyon, eşit fonksiyon, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit

fonksiyon, doğrusal fonksiyon, tek fonksiyon, çift fonksiyon ve parçalı tanımlı fonksiyon açıklanır. 

ç)  İki fonksiyonun eşitliği örneklerle açıklanır. 

d) f ve g fonksiyonları kullanılarak  𝑓𝑓 + 𝑔𝑔, 𝑓𝑓 − 𝑔𝑔, 𝑓𝑓.𝑔𝑔, 𝑓𝑓
𝑔𝑔

işlemleri yapılır, ancak parçalı tanımlı 

fonksiyonlarda bu işlemlere girilmez. 

e) Gerçek hayat problemlerine ve tablo-grafik kullanımına yer verilir.

10.2.1.2. Fonksiyonların grafiklerini çizer. 

a) f(x) = ax + b şeklindeki fonksiyonların grafikleri ile ilgili uygulamalar yapılır.

b) Parçalı tanımlı şekilde verilen fonksiyonların grafikleri çizilir.
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c) f(x) = ax + b tipindeki fonksiyonların grafiği bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla çizilerek a ve b

katsayıları ile fonksiyon grafiği arasındaki ilişki ele alınır. 

10.2.1.3. Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 

a) Grafiği verilen fonksiyonların tanım ve görüntü kümeleri gösterilir.

b) Bir fonksiyon grafiğinde, fonksiyonun x ekseni üzerinde tanımlı olduğu her bir noktadan y eksenine

paralel çizilen doğruların, grafiği yalnızca bir noktada kestiğine (düşey/dikey doğru testi) işaret edilir. 

c) Bir f fonksiyonunun grafiğinin y = f(x)  denkleminin grafiği olduğu ve grafiğin (varsa),   x eksenini kestiği

noktaların f(x) = 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi olduğu vurgulanır. 

10.2.1.4. Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilenlerin grafik gösterimlerini 

yapar. 

10.2.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 

Terimler ve Kavramlar: bileşke fonksiyon, fonksiyonun tersi, yatay doğru testi 

Sembol ve Gösterimler: 𝑓𝑓 𝜊𝜊 𝑔𝑔, 𝑓𝑓−1 

10.2.2.1. Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 

a) Bir fonksiyonun bire bir ve örtenliği grafik üzerinde yatay doğru testiyle incelenir ve cebirsel olarak

ilişkilendirilir. 

b) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir fonksiyonun bire bir ve örten olup olmadığı belirlenir.

10.2.2.2. Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 

a) Bileşke işlemi, fonksiyonların cebirsel ve grafik gösterimleri ile ilişkilendirilerek ele alınır.

b) Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme özelliğinin olduğu belirtilir, değişme özelliğinin olmadığı

örneklerle gösterilir. 

c) Parçalı tanımlı fonksiyonların bileşkesine girilmez.

10.2.2.3. Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 

a) Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olması için gerekli şartlar belirtilir.

b) Sadece bire bir ve örten doğrusal fonksiyonun tersinin grafiği çizilir; fonksiyonun grafiği ile tersinin

grafiğinin y=x doğrusuna göre simetrik olduğu gösterilir. 

c) Parçalı tanımlı fonksiyonların tersi verilmez.

10.3. Polinomlar 

10.3.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 

Terimler ve Kavramlar: polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun baş katsayısı, 

polinomun sabit terimi, sabit polinom, sıfır polinomu, polinomun sıfırları 

Sembol ve Gösterimler: P(x) 

10.3.1.1. Bir değişkenli polinom kavramını açıklar.  

a) Polinomun derecesi, katsayıları ve sabit terimi belirtilir.

b) Sabit polinom, sıfır polinomu ve iki polinomun eşitliği örneklerle açıklanır.
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10.3.1.2. Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 

a) Bir P(x) polinomunun x – a ile bölümünden kalan P(a) dır.

𝑃𝑃(𝑎𝑎) =  0 ⇔ 𝐴𝐴 –𝑎𝑎,   𝑃𝑃(𝐴𝐴) in bir çarpanı olduğu vurgulanır.

b) Polinomun sıfırı kavramı bölme işlemiyle ilişkilendirilir.

10.3.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması 

Terimler ve Kavramlar: çarpan, özdeşlik, değişken değiştirme, rasyonel ifade 

10.3.2.1. Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 

a) Ortak çarpan parantezine alma ve değişken değiştirme yöntemleri kullanılarak çarpanlara ayırma

uygulamaları yapılır. 

b) Tam kare, iki kare farkı, iki terimin toplamının ve farkının küpü, iki terimin küplerinin toplamı ve farkına

ait özdeşlikler kullanılarak çarpanlara ayırma uygulamaları yapılır. 

c) 𝑎𝑎𝐴𝐴2 + 𝑏𝑏𝐴𝐴 + 𝑐𝑐 biçimindeki ifadeler çarpanlarına ayrılır.

10.3.2.2. Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 

a) Rasyonel ifade kavramı tanıtılır.

b) Çarpanları polinom olmayan ifadelerde çarpanlara ayırma uygulamalarına yer verilmez.

10.4. İkinci Dereceden Denklemler 

10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, kökler toplamı, kökler 

çarpımı, diskriminant, karmaşık sayı, eşlenik 

Sembol ve Gösterimler:  Δ, i, a+ib, z,      Ȼ, İm(z), Re(z) 

10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar. 

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin tarihsel gelişim sürecine ve bu süreçte rol alan Brahmagupta, 

Harezmî ve Abdulhamid İbn Türk’ün çalışmalarına yer verilir.  

10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.  

a) ax2 + bx + c biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam kare ve iki kare farkına ait özdeşlikler kullanılarak

çarpanlara ayrılmasıyla ilgili uygulamalar yapılır. 

b) Denklemlerin çözümünde farklı yöntemlerden (çarpanlara ayırma, tam kareye tamamlama, değişken

değiştirme, iki kare farkı, diskriminant) yararlanılır. 

c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

10.4.1.3. Bir karmaşık sayının a+ib (a,b ∈ ℝ) biçiminde ifade edildiğini açıklar. 

a)Diskriminantın sıfırdan küçük olduğu durumlarda ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin

köklerinin bulunabilmesi için gerçek sayılar kümesini kapsayan yeni bir sayı kümesi tanımlama gereği 

örneklerle açıklanır. 

b) 𝑖𝑖2= −1 olmak üzere bir karmaşık sayı 𝑎𝑎 + 𝑖𝑖𝑏𝑏 (𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℝ) biçiminde gösterilir.

c) Köklerin birbirinin eşleniği olduğu belirtilir.
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ç) Karmaşık sayının eşleniği dışındaki özelliklere ve işlemlere girilmez. 

10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri 

kullanarak işlemler yapar. 

a) Sadece kökler toplamı ve çarpımı ile denklemin katsayıları arasındaki ilişkiler üzerinde durulur.

b) Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi elde etme ile ilgili uygulamalara yer verilir.

GEOMETRİ 

10.5. Dörtgenler ve Çokgenler 

10.5.1. Çokgenler 

Terimler ve Kavramlar: çokgen, düzgün çokgen, köşegen 

10.5.1.1. Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 

a) İçbükey çokgenlere girilmez.

b) Düzgün çokgenler hatırlatılır, iç ve dış açılarının ölçüleri bulunur.

c) Çokgenlerin köşegenleri ile ilgili özelliklere ve alan problemlerine yer verilmez.

10.5.2. Dörtgenler ve Özellikleri 

Terimler ve Kavramlar: dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen,  çevre, alan 

Sembol ve Gösterimler: Ç(ABCD), A(ABCD) 

10.5.2.1. Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 

a) Dışbükey ve içbükey dörtgen kavramları açıklanır. (Bundan sonra dörtgen denildiğinde dış bükey

dörtgen anlaşılmalıdır.) 

b) Dörtgenin iç ve dış açılarının ölçüleri toplamı bulunur.

c) Dörtgenin çevresi üzerinde durulur.

10.5.3. Özel Dörtgenler 

Terimler ve Kavramlar: yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, 

kare, deltoid 

10.5.3.1. Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer.  

a) Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve deltoid arasındaki hiyerarşik ilişkilere yer

verilir. 

b) Hiyerarşik ilişkiye göre her bir özel dörtgen kendi içerisinde; açı, kenar, köşegen ve alan özellikleri

bağlamında ele alınır. 

c) Origami, tangram kullanılarak uygulamalar yapılır.

ç) Geleneksel mimaride kullanılan motif örneklerinde yer alan çokgen örneklerine yer verilir. 

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
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10.6. Uzay Geometri 

10.6.1. Katı Cisimler 

Terimler ve Kavramlar: dik prizma, dik piramit, yükseklik, taban alanı, yüzey alanı, yanal alan, hacim 

10.6.1.1. Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 

a) Üçgen, dörtgen ve altıgen dik prizma/piramit ile sınırlandırılır.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
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11. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

GEOMETRİ 

11.1. Trigonometri 

11.1.1. Yönlü Açılar  

Terimler ve Kavramlar: yönlü açı, derece, dakika, saniye, radyan,  esas ölçü 

Sembol ve Gösterimler:  ˚, ′, ′′, 𝑅𝑅 

11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar. 

11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 

a) Derecenin alt birimleri olan dakika ve saniyeden bahsedilir.

b) Derece ile radyan ilişkilendirilir, grada girilmez.

c) Açının esas ölçüsü bulunur.

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 

Terimler ve Kavramlar: trigonometrik fonksiyon, periyot, periyodik fonksiyon 

Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx, cosecx, secx, arcsinx, arccosx, arctanx, T, f(x+T) 

11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 

a) Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki temel özdeşlikler, oluşturulan benzer üçgenler yardımıyla

incelenir. 

b) Trigonometrik fonksiyonların bölgelere göre işaretleri incelenir.

c)Trigonometrik fonksiyonların açı değerlerine göre sıralanmasına yer verilir.

ç) 𝑘𝑘 ∈ ℤ+olmak üzere 𝑘𝑘𝑘𝑘
2

 ± 𝜃𝜃 açılarının trigonometrik değerleri θ dar açısının trigonometrik değerlerinden 

yararlanarak hesaplanır. 

11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 

a) Kosinüs teoremi, Pisagor teoreminden yararlanılarak elde edilir.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 

a) Sinüs teoremi, iki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanından

yararlanılarak elde edilir. 

b) Sinüs teoremi çevrel çemberle ilişkilendirilmez.

c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 

a) y=sinx ve y=cosx fonksiyonları dışındaki fonksiyonların grafik çizimlerinde sadece bilgi ve iletişim

teknolojileri kullanılır. 

b) Periyodik fonksiyon tanımı verilir, trigonometrik fonksiyonların periyodik oldukları gösterilir.
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c) 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑎𝑎. 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑏𝑏𝐴𝐴 +  𝑐𝑐) + 𝑘𝑘 türündeki fonksiyonların grafikleri ve katsayılarının grafik üzerindeki etkileri

ele alınır. 

ç) Grafikleri yardımıyla trigonometrik fonksiyonların tek ya da çift fonksiyon olup olmadıkları belirlenir. 

d) Sekant ve kosekant fonksiyonlarının grafiklerine yer verilmez.

11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 

Ters trigonometrik fonksiyonların grafiklerine yer verilmez. 

11.2. Analitik Geometri 

11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi 

Terimler ve Kavramlar: analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı, iki 

doğrunun paralelliği, iki doğrunun dikliği 

Sembol ve Gösterimler:  𝐴𝐴(𝐴𝐴, 𝑦𝑦),│𝐴𝐴𝐵𝐵│, 𝑚𝑚, 𝑑𝑑1//𝑑𝑑2, 𝑑𝑑1⊥ 𝑑𝑑2 

11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 

11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 

a) Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları buldurulur.

b) Bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları buldurulur.

11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 

a) Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi tanımlanır.

b) Analitik düzlemde bir doğrunun denklemi oluşturulur.

c) Eksenlere paralel ve orijinden geçen doğruların denklemleri bulunur ve bulunan denklemlerin grafikleri

yorumlanır. 

ç) İki doğrunun birbirine göre durumları incelenir ve kesişen iki doğrunun kesişim noktası bulunur. 

d) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 

Bir noktanın bir doğruya uzaklığı ve paralel iki doğru arasındaki uzaklık ile ilgili uygulamalar yapılır. 

SAYILAR VE CEBİR 

11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar 

11.3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 

Terimler ve Kavramlar: ortalama değişim hızı 

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 

a) Grafiğin x ve y eksenlerini kestiği noktalar; fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan olduğu aralıklar;

fonksiyonun maksimum ve minimum değerleri ve bunların (verilen durum bağlamında) anlamları grafik 

üzerinden açıklanır. 

133



b) Cebirsel ifade, grafik veya tablo ile verilen bir fonksiyonun belli bir aralıktaki ortalama değişim hızı

(kesenin eğimi ,  𝑓𝑓
(𝑏𝑏)−𝑓𝑓(𝑎𝑎)
𝑏𝑏−𝑎𝑎

)  hesaplanır. 

c) Fonksiyonun grafiği bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla çizilir ve yorumlanır.

11.3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni 

Sembol ve Gösterimler: 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝐴𝐴2 + 𝑏𝑏𝐴𝐴 + 𝑐𝑐, 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎(𝐴𝐴 − 𝑟𝑟)2 + 𝑘𝑘,𝑦𝑦 = 𝑎𝑎(𝐴𝐴 − 𝐴𝐴1). (𝐴𝐴 − 𝐴𝐴2) 

11.3.2.1. İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 

a) Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası, eksenleri kestiği noktalar ve simetri ekseni buldurulur.

b) Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası ile fonksiyonun en küçük ya da en büyük değeri ilişkilendirilir.

c) Fonksiyonun katsayılarındaki değişimin, fonksiyonun grafiği üzerine etkisi bilgi ve iletişim

teknolojilerinden yararlanılarak yorumlanır. 

ç) Biri tepe noktası olmak üzere iki noktası verilen veya biri y ekseni üzerinde olmak üzere üç noktası verilen 

ikinci dereceden fonksiyon oluşturulur. 

d) Bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumları incelenir.

11.3.2.2. İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 

11.3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri 

Terimler ve Kavramlar: öteleme, simetri, dönüşüm 

11.3.3.1. Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 

a) Tek ve çift fonksiyonların grafiğinin simetri özellikleri üzerinde durulur.

b) 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝐴𝐴) + 𝑏𝑏, 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝐴𝐴 − 𝑎𝑎), 𝑦𝑦 = 𝑘𝑘 𝑓𝑓(𝐴𝐴), 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑘𝑘𝐴𝐴), 𝑦𝑦 = −𝑓𝑓(𝐴𝐴), 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(−𝐴𝐴)  dönüşümlerinin

grafikleri bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak verilir. 

11.4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri 

11.4.1. İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 

11.4.1.1. İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak çizilen grafikler yardımıyla çözüm yorumlatılır. 

11.4.2. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri 

Terimler ve Kavramlar: ikinci dereceden eşitsizlikler 

11.4.2.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 

a) ax + b veya 𝑎𝑎𝐴𝐴2 + 𝑏𝑏𝐴𝐴 + 𝑐𝑐 şeklindeki ifadelerin çarpımı veya bölümü biçiminde verilen eşitsizliklerin

çözüm kümesi buldurulur. 

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak çizilen grafikler yardımıyla çözüm yorumlatılır.

11.4.2.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 
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GEOMETRİ 

11.5. Çember ve Daire 

11.5.1. Çemberin Temel Elemanları 

Terimler ve Kavramlar: çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay 

Sembol ve Gösterimler:  

11.5.1.1. Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 

Bir çember ile bir doğrunun birbirlerine göre durumları ele alınır. 

11.5.1.2. Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 

a) Bir çemberde, kirişin orta dikmesinin çemberin merkezinden geçtiği ve bir kirişin orta noktasını çemberin

merkezine birleştiren doğrunun da kirişe dik olduğu gösterilir. 

b) Bir çemberde kirişlerin uzunlukları ile merkeze olan uzaklıkları arasındaki ilişki üzerinde durulur.

11.5.2. Çemberde Açılar 

Terimler ve Kavramlar: merkez açı, çevre açı, teğet-kiriş açı, iç açı, dış açı 

11.5.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 

a) Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir.

b) Sinüs teoreminin çevrel çemberin yarıçapı ile ilişkisi üzerinde durulur.

c) Pergel-cetvelden veya bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

11.5.3. Çemberde Teğet 

Terimler ve Kavramlar: teğet, teğet parçası 

11.5.3.1. Çemberde teğetin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 

a) Çemberin dışındaki bir noktadan çizilen teğet parçalarının uzunluklarının eşit olduğu gösterilir.

b) Üçgenin iç teğet ve dış teğet çemberleri çizilir.

c) İki çemberin ortak teğetine girilmez.

ç) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla bir çember ve bu çembere dışındaki bir noktadan iki teğet 

çizilerek dışarıda alınan noktanın sürüklenmesi suretiyle ortaya çıkan durum ele alınır. 

11.5.4. Dairenin Çevresi ve Alanı 

Terimler ve Kavramlar: yay uzunluğu, daire, daire dilimi  

11.5.4.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 

a) Dairenin çevresi ve alanı ile ilgili uygulamalar yapılır.

b) Daire diliminin alanı ve yay uzunluğu bağıntıları buldurularak uygulamalar yapılır.

c) Archimedes’in çalışmalarına yer verilir.

ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 
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11.6. Uzay Geometri 

11.6.1. Katı Cisimler 

Terimler ve Kavramlar: dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ana doğru, tepe noktası 

11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak 
işlemler yapar. 

a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK 

11.7. Olasılık 

11.7.1. Koşullu Olasılık 

Terimler ve Kavramlar: koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay 

Sembol ve Gösterimler: P(A|B), P(A∩B), P(AUB) 

11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer. 

a) Olasılık konusunun tarihsel gelişim sürecinden bahsedilir.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar. 

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar. 

a) Ağaç şemasından yararlanılır.

b) En fazla üç aşamalı olaylardan seçim yapılır.

c) “ve, veya” bağlaçları ile oluşturulan olayların olasılıkları hesaplatılır.

ç)  Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık 

Terimler ve Kavramlar: deneysel olasılık, teorik olasılık 

11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 
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12. SINIF ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

SAYILAR VE CEBİR 

12.1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar 

12.1.1. Üstel Fonksiyon 

Terimler ve Kavramlar: üstel fonksiyon 

Sembol ve Gösterimler: 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 

12.1.1.1. Üstel fonksiyonu açıklar. 

a) Üstel fonksiyonlara neden ihtiyaç duyulduğu vurgulanmalıdır.

b) Üslü ifadeler ve bunlarla yapılan işlemlerin özellikleri hatırlatılır.

c) Üstel fonksiyonların bire bir ve örten olduğu grafik yardımıyla gösterilir.

ç) a nın aldığı değerlere göre f(x) = ax  fonksiyonunun grafiğinin değişimini incelemek için bilgi ve iletişim 

teknolojilerinden de yararlanılır. 

12.1.2. Logaritma Fonksiyonu 

Terimler ve Kavramlar: logaritma fonksiyonu, doğal logaritma 

Sembol ve Gösterimler:  𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔 𝐴𝐴,  𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐴𝐴, 𝑙𝑙𝑛𝑛 𝐴𝐴,  𝑒𝑒, 𝑒𝑒𝑥𝑥           

12.1.2.1. Logaritma fonksiyonu ile üstel fonksiyonu ilişkilendirerek problemler çözer. 

a) 𝑎𝑎 ∈ ℝ+ −{1} olmak üzere logaritma fonksiyonunun grafiği üstel fonksiyonun grafiğinden yararlanarak

çizilir.  𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥 ve  𝑦𝑦 = 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐴𝐴  fonksiyonlarının grafiklerinin y=x doğrusuna göre simetrik olduğu belirtilir. 

b) 𝑎𝑎 ∈ ℝ+ −{1} olmak üzere 𝑓𝑓:ℝ+ → ℝ ,𝑓𝑓(𝐴𝐴) =  𝑙𝑙𝑜𝑜𝑔𝑔𝑎𝑎 𝐴𝐴  logaritma fonksiyonunun 𝑎𝑎 > 1 için artan

fonksiyon, 0 < 𝑎𝑎 < 1 için azalan fonksiyon olduğu verilir. a nın aldığı değerlere göre logaritma 

fonksiyonunun grafiğinin değişimini incelemek için bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

c) Gelenbevi İsmail Efendi ve John Napier’in çalışmalarına yer verilir.

12.1.2.2.  10 ve e tabanında logaritma fonksiyonunu tanımlayarak problemler çözer. 

e sayısının irrasyonel olduğu vurgulanarak matematikte ve diğer bilim dallarında kullanımından bahsedilir. 

12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 

12.1.3. Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 

Terimler ve Kavramlar: üstel denklem, logaritmik denklem 

12.1.3.1. Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 

12.1.3.2. Üstel ve logaritmik fonksiyonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır. 

a) Gerçek hayat durumlarından nüfus artışı, bakteri popülasyonu, radyoaktif maddelerin bozunumu (yarı

ömür), fosil yaşlarının tayini, deprem şiddeti (Richter ölçeği), pH değeri, ses şiddeti (desibel) gibi örneklere 

yer verilir. 

b) İsraf ve tasarruf kavramları hakkında farkındalık oluşturacak örneklere yer verilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
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12.2. Diziler 

12.2.1. Gerçek Sayı Dizileri 

Terimler ve Kavramlar: dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, Fibonacci dizisi 

Sembol ve Gösterimler:  (an), Σ, Sn 

12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 

Sonlu dizi, sabit dizi ve dizilerin eşitliği verilir. 

12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur. 

12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 

a) İlk n terim toplamı bulunur.

b) Toplam sembolü tanıtılır ancak özellikleri verilmez.

12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer. 

Aritmetik, geometrik ve Fibonacci dizilerine doğadan, çeşitli sanat dallarından örnekler verilir. 

GEOMETRİ 

12.3. Trigonometri    

12.3.1. Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 

12.3.1.1. İki açının ölçüleri toplamının ve farkının trigonometrik değerlerine ait formülleri oluşturarak 

işlemler yapar. 

Dönüşüm ve ters dönüşüm formülleri verilmez. 

12.3.1.2.  İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 

12.3.2. Trigonometrik Denklemler 

Terimler ve Kavramlar: trigonometrik denklem 

12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 

a) 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐 ∈ ℝ olmak üzere 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛𝑓𝑓(𝐴𝐴) + 𝑏𝑏 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑔𝑔(𝐴𝐴) = 𝑐𝑐  biçimindeki trigonometrik denklemlerin kökleri

buldurulur; a, b ve c katsayıları ile çözüm ilişkilendirilir. 

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

c) El Battani’nin çalışmalarına yer verilir.

12.4. Dönüşümler 

12.4.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler 

Terimler ve Kavramlar: dönüşüm, öteleme, dönme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri, simetri merkezi, 

simetri ekseni 

12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri 

altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur. 

a) Öteleme, simetri ve dönme kavramları hatırlatılır.

138



b) Noktanın; noktaya, eksenlere, y=x doğrusuna, bir doğruya göre simetrileri ve doğrunun noktaya göre

simetrileri vurgulanır. Doğrunun doğruya göre simetrilerine yer verilmez. 

c) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla öteleme, simetri ve dönme ele alınır.

12.4.1.2. Temel dönüşümler ve bileşkeleriyle ilgili problem çözer. 

a) Modelleme çalışmalarına yer verilir.

b) Doğadan ve mimari eserlerden örneklendirme yapılır.

SAYILAR VE CEBİR 

12.5. Türev 

12.5.1. Limit ve Süreklilik 

Terimler ve Kavramlar: bir noktada limit, sağdan limit, soldan limit, süreklilik 

Sembol ve Gösterimler:  lim       𝑓𝑓(𝐴𝐴) ,   lim       𝑓𝑓(𝐴𝐴),    lim    𝑓𝑓(𝐴𝐴)  
𝐴𝐴 → 𝑎𝑎+             𝐴𝐴 → 𝑎𝑎−           𝐴𝐴 → 𝑎𝑎 

12.5.1.1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 

a) Limit kavramı bir bağımsız değişkenin verilen bir sayıya yaklaşmasından hareketle, tablo ve grafikler

yardımıyla açıklanır. 

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

c) Cauchy’nin çalışmalarına yer verilir.

12.5.1.2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 

a) Polinom, köklü, üstel, logaritmik ve trigonometrik fonksiyonlar içeren limit uygulamaları yapılır ancak

sonucu ± ∞ olan limit durumlarına girilmez. 

b) Sadece pay ve paydası çarpanlarına ayrılarak belirsizliğin kaldırılabileceği limit örneklerine yer verilir.

12.5.1.3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 

a) Fonksiyonun grafiği üzerinde sürekli ve süreksiz olduğu noktalar buldurulur.

b) Limitin tarihsel gelişiminden ve Salih Zeki’nin bu alana katkılarından bahsedilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla süreklilik uygulamaları yaptırılır.

12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev 

Terimler ve Kavramlar: anlık değişim oranı, teğetin eğimi, türev, sağdan türev, soldan türev 

Sembol ve Gösterimler:  𝑓𝑓′(𝐴𝐴),𝑓𝑓′′(𝐴𝐴), 𝑑𝑑𝑠𝑠
𝑑𝑑𝑥𝑥

   , 𝑑𝑑
2𝑠𝑠

𝑑𝑑𝑥𝑥2
 ,𝑓𝑓′(𝑎𝑎+),𝑓𝑓′(𝑎𝑎−) 

12.5.2.1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar. 

a) Anlık değişim oranı fizik ve geometri modellerinden yararlanılarak açıklanır.

b) Verilen bir fonksiyonun bir noktadaki türev değeri ile o noktadaki teğetinin eğimi arasındaki ilişki

üzerinde durulur. 

c) Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan türevi ve sağdan türevi ile türev arasındaki ilişki açıklanır.
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ç) f(x) = c, 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑎𝑎𝐴𝐴𝑛𝑛 (𝑎𝑎, 𝑐𝑐 ∈ ℝ, 𝑛𝑛 ∈ ℚ) şeklindeki fonksiyonlar için türev kuralları verilir. Bunun dışındaki 

fonksiyonların (kapalı ve parametrik fonksiyonlar dâhil) türev kurallarına yer verilmez. 

d) Rolle’nin çalışmalarına yer verilir.

12.5.2.2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir. 

a) Bir fonksiyonun bir noktada türevli olması için gerek ve yeter şartları inceler.

b) Fonksiyonun türevli olmadığı noktalarla grafiği arasında ilişki kurulur.

12.5.2.3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar 

yardımıyla işlemler yapar. 

12.5.2.4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar. 

12.5.3. Türevin Uygulamaları 

Terimler ve Kavramlar: kritik nokta, ekstremum nokta, mutlak maksimum, mutlak minimum, yerel 

maksimum, yerel minimum 

12.5.3.1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 

12.5.3.2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum 

noktalarını belirler. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak grafik çizimine yer verilir ve yorumlanır. 

12.5.3.3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer. 

a)Grafik çizimleri polinom fonksiyonlarla sınırlandırılır.

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

12.5.3.4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

12.6. İntegral 

12.6.1. Belirsiz İntegral 

Terimler ve Kavramlar: ters türev, belirsiz integral, integral sabiti 

Sembol ve Gösterimler: ∫ 𝑓𝑓(𝐴𝐴)𝑑𝑑𝐴𝐴, 𝑐𝑐 

12.6.1.1. Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 

a) Belirsiz integral alma kuralları n≠ -1 olmak üzere 𝑓𝑓(𝐴𝐴) = 𝑎𝑎𝐴𝐴𝑛𝑛 (𝑎𝑎, 𝑐𝑐 ∈ ℝ, 𝑛𝑛 ∈ ℚ)   şeklindeki

fonksiyonlarla sınırlandırılır. 

b) Bir fonksiyonun bir sabitle çarpımının, iki fonksiyonun toplamının ve farkının integral alma kuralları

verilerek uygulamalar yaptırılır. 

12.6.1.2.  Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar. 
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12.6.2. Belirli İntegral ve Uygulamaları 

Terimler ve Kavramlar: Riemann toplamı, belirli integral 

Sembol ve Gösterimler: ∫ 𝑓𝑓(𝐴𝐴)𝑑𝑑𝐴𝐴𝑏𝑏
𝑎𝑎  

12.6.2.1. Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı 

yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar. 

a) Gerçek hayatta karşılaşılan ve değeri alan formülleriyle hesaplanamayan alanların, uygun toplamların

limiti olarak ifade edilebileceği açıklanır. 

b) Polinom fonksiyonlarla sınırlandırılır.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

12.6.2.2. Bir fonksiyonun belirli ve belirsiz integralleri arasındaki ilişkiyi açıklayarak işlemler yapar. 

12.6.2.3. Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 

Parçalı fonksiyonların belirli integraline yer verilir. 

12.6.2.4. Belirli integral ile alan hesabı yapar. 

a) İki fonksiyonun grafikleri arasında kalan sınırlı bölgenin alanı hesaplanır.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

GEOMETRİ 

12.7. Analitik Geometri 

12.7.1. Çemberin Analitik İncelenmesi 

Terimler ve Kavramlar: çemberin genel denklemi, çemberin standart denklemi 

Sembol ve Gösterimler:   (𝐴𝐴 − 𝑎𝑎)2 + (𝑦𝑦 − 𝑏𝑏)2 = 𝑟𝑟2, 𝐴𝐴2 + 𝑦𝑦2 + 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐸𝐸𝑦𝑦 + 𝐹𝐹 = 0     

12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 

a)𝑀𝑀(𝑎𝑎, 𝑏𝑏)  merkezli ve  𝑟𝑟  yarıçaplı çemberin standart denklemi (𝐴𝐴 − 𝑎𝑎)2 + (𝑦𝑦 − 𝑏𝑏)2 = 𝑟𝑟2  yardımıyla

çemberin genel denklemi   𝐴𝐴2 + 𝑦𝑦2 + 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐸𝐸𝑦𝑦 + 𝐹𝐹 = 0   şeklinde elde edilir. 

b) 𝐴𝐴𝐴𝐴2 + 𝐵𝐵𝑦𝑦2 + 𝐷𝐷𝐴𝐴 + 𝐸𝐸𝑦𝑦 + 𝐹𝐹 = 0 denkleminin hangi durumlarda çember oluşturduğu gösterilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

12.7.1.2. Denklemleri verilen doğru ile çemberin birbirine göre durumlarını belirleyerek işlemler yapar. 

a) Doğru ile çemberin varsa kesişim noktaları bulunur.

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.
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ORTAÖĞRETİM 11 VE 12. SINIFLAR TEMEL DÜZEY 

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 
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11. SINIF TEMEL DÜZEY ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE

AÇIKLAMALARI 

SAYILAR VE CEBİR 

TD.11.1. Sayılar 

TD.11.1.1. Sayı Kümeleri 

TD.11.1.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 

TD.11.1.1.2. Doğal sayıların çözümlenmesi ile ilgili problemler çözer. 

TD.11.1.1.3. Eşit miktarda artarak devam eden sınırlı sayıdaki doğal sayıların toplamını bulur. 

TD.11.1.2. Bölünebilme  

TD.11.1.2.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili işlemler yapar.  

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ile bu sayılardan elde edilen 6, 12, 15 vb. sayıların bölünebilme kuralları verilir. 

TD.11.1.2.2. Bir tamsayının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısını bulur. 

Asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma vurgulanır. 

GEOMETRİ 

TD.11.2. Üçgenler 

TD.11.2.1. Dik Üçgen 

TD.11.2.1.1. Dik üçgenlerle ilgili problemler çözer. 

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

TD.11.2.1.2. Dik üçgende trigonometrik oranlarla ilgili problemler çözer. 

 Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

TD.11.2.1.3. Üçgenlerin benzerliğiyle ilgili problemler çözer. 

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

SAYILAR VE CEBİR 

TD.11.3. Denklem ve Eşitsizlikler 

TD.11.3.1. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler 

TD.11.3.1.1. Birinci dereceden bir veya iki bilinmeyenli denklemlerle ilgili problemler çözer. 

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

TD.11.3.1.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerle ilgili problemler çözer. 

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

TD.11.3.2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği 

TD.11.3.2.1. Gelir-giderleri göz önüne alarak birey, aile ve kurum bütçesi oluşturur. 

Gelirler ve giderler dikkate alınarak birey, aile, kurum veya bir projenin bütçesi yapılır. 
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TD.11.3.2.2. Seyahatlerde mümkün olan alternatifleri karşılaştırır. 

a) Seyahatin yaklaşık maliyet analizi yaptırılır.

b) Gidilecek yere ilişkin bir zaman çizelgesi yaptırılır.

GEOMETRİ 

TD.11.4. Çember ve Daire 

TD.11.4.1. Çemberin Temel Elemanları 

TD.11.4.1.1. Çemberin temel elemanlarını tanır. 

Çap, yay, teğet, kiriş, kavramları verilir ancak bu kavramların özelliklerine girilmez. 

TD.11.4.2. Çemberde Açılar 

TD.11.4.2.1. Çemberlerde açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 

Sadece merkez ve çevre açı verilir. 

TD.11.4.3. Dairenin Çevresi ve Alanı 

TD.11.4.3.1. Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 

a) Dairenin çevresi ve alanı ile ilgili işlemler yapar.

b) Daire diliminin alanı ve yay uzunluğu bağıntıları verilir.
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12. SINIF TEMEL DÜZEY ALT ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE

AÇIKLAMALARI 

SAYILAR VE CEBİR 

TD.12.1. Denklem ve Eşitsizlikler 

TD.12.1.1. Üslü ve Köklü İfadeler 

TD.12.1.1.1. Üslü ve köklü ifadeler içeren denklemler çözer. 

a) Üslü ve köklü ifadelerin özellikleri hatırlatılır.

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

TD.12.1.2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği 

TD.12.1.2.1. Yüzde, oran ve orantı kavramlarıyla ilgili problemler çözer. 

a) Yüzde hesaplamalarında aşağıda verilen bağlamlardan yararlanılabilir:

• Zamanında ödemeleri yapılmadığında gecikme bedeli ödenmesi gereken durumlar,

• Bir malın alış fiyatı üzerine KDV, ÖTV ve kâr eklenmesi; belli bir satış fiyatı üzerinden indirim yapılması

gibi gerçek hayat durumları, 

• Vade farkı, enflasyon gibi bireyin günlük yaşantısında sıklıkla karşılaştığı kavramlar,

• Yatırımların getirilerine yönelik veriler toplatılması ve yatırımlar içerisinde en iyi olanın belirlenmesi.

b) Oran ve orantı kavramlarını içeren problemler oluşturulurken aşağıda verilen bağlamlardan

yararlanılabilir: 

• Farklı ürünlerin birim fiyatlarını karşılaştırma,

• Farklı para birimlerini birbirine çevirme,

• Farklı sayıda kişiler için hazırlanacak yemek için, kullanılması gereken malzeme miktarı,

• Araç kullanımı ile yakıt tüketimi arasındaki ilişkileri inceleme,

• Dakikaya/pakete bağlı telefon ücretleri gibi durumlar.

c) Tutumlu olma hakkında farkındalık oluşturacak örneklere yer verilir.

ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

VERİ, SAYMA VE OLASILIK 

TD.12.2. Veri  

TD. 12.2.1 Veri Analizi 

TD.12.2.1.1. Gerçek hayat durumlarıyla ilgili istatistik problemleri çözer. 

a) Veri toplama, düzenleme, temsil etme ve yorumlama aşamalarına yer verilir.

b) Bir veri grubunu temsil edecek en uygun grafik çeşidi üzerinde durulur. Farklı grafik çeşitlerinin

kullanımıyla ilgili uygulamalar yaptırılır. 

c) Problemler seçilirken toplumsal duyarlılığı geliştirebilecek çevre bilinci, okuma alışkanlıkları gibi konulara

da yer verilir. 
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ç) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır. 

GEOMETRİ 

TD.12.3. Ölçme 

TD.12.3.1. Çevre, Alan ve Hacim Ölçme 

TD.12.3.1.1. Çevre, alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer. 

a) Bir nesnenin belli bir oranda büyütülmüş ya da küçültülmüş çizimini kullanarak, mesafesi, çevre

uzunluğu, alanı ve hacmi buldurulur. 

b) Bir nesnenin belli bir oranda büyütülmüş veya küçültülmüş çizimleri, ölçekli kâğıt üzerine çizdirilir.

c) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

TD.12.4. Katı Cisimler 

TD.12.4.1. Küre ve Silindir 

TD.12.4.1.1. Küre ve dik dairesel silindirin alan ve hacim ölçmeye yönelik problemler çözer. 

a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

b) Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

146





FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9.1. FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 

Anahtar kavramlar: fizik bilimi, temel-türetilmiş büyüklükler, vektörel-skaler büyüklükler, bilim 
araştırma merkezi. 

9.1.1. FİZİK BİLİMİNİN ÖNEMİ 

9.1.1.1. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar. 

Fiziğin evren ve evrendeki olayların anlaşılması ve açıklanmasındaki rolü üzerinde durulur. 

9.1.2. FİZİĞİN UYGULAMA ALANLARI 

9.1.2.1. Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 

a) Fiziğin mekanik, termodinamik, elektromanyetizma, optik, katıhal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, 
yüksek enerji ve plazma fiziği alt dalları, uygulama alanlarından örneklerle açıklanır. Alt dallar ile ilgili 
mesleklere örnekler verilir. 

b) Fiziğin felsefe, biyoloji, kimya, teknoloji, mühendislik, sanat, spor ve matematik alanları ile olan 
ilişkisine günlük hayattan örnekler verilir. 

9.1.3. FİZİKSEL NİCELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 

9.1.3.1. Fiziksel nicelikleri sınıflandırır. 

a) Niceliklerin temel ve türetilmiş olarak tanımlanması ve sınıflandırılması sağlanır. 

b) Temel büyüklüklerin birimleri SI birim sisteminde tanıtılır. Türetilmiş büyüklükler için fen bilimleri 
dersinde geçmiş konulardan örnekler verilir. 

c) Niceliklerin skaler ve vektörel olarak tanımlanması ve sınıflandırılması sağlanır. 

ç) Vektörlerde toplama işlemlerinin tek boyutta yapılması sağlanır. Skaler ve vektörel niceliklerde 
toplama işlemlerine (tek boyutta) günlük hayattan örnekler verilerek, karşılaştırma yapılması 
sağlanır. 

9.1.4. BİLİM ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

9.1.4.1. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar. 

a) Bilim araştırma merkezleri TÜBİTAK, TAEK, ASELSAN, CERN, NASA ve ESA ile sınırlandırılır. 

b) Bilimsel araştırmalarda etik ilkelere uymanın önemi vurgulanır. 

9.2. MADDE VE ÖZELLİKLERİ 

Anahtar kavramlar: kütle, hacim, özkütle, dayanıklılık, yapışma (adezyon), birbirini tutma (kohezyon), 
yüzey gerilimi, kılcallık. 

9.2.1. MADDE VE ÖZKÜTLE 

9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 
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a) Kütle ve hacim kavramlarına değinilir. Kütle (mg, g, kg ve ton) ve hacim (mL, L, cm3, dm3, m3) için 
anlamlı birim dönüşümleri yapılır. Dönüşümler yapılırken bilişim teknolojilerinden faydalanılabileceği 
belirtilir. 

b) Düzgün geometrik şekilli cisimlerden küp, dikdörtgenler prizması, silindir, küre ve şekli düzgün 
olmayan cisimler için hacim hesaplamaları yapılır. Kum-su problemlerine girilmez. 

c) Sabit sıcaklık ve basınçta ölçüm yapılarak kütle-hacim grafiğinin çizilmesi; kütle, hacim ve özkütle 
kavramları arasındaki matematiksel modelin çıkarılması sağlanır. Matematiksel hesaplamalar yapılır. 

ç) Kütle-özkütle, hacim-özkütle grafiklerinin çizilmesi ve yorumlanması sağlanır. 

d) Eşit kollu terazi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

e) Karışımların özkütlelerine değinilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

f) Archimedes ve el-Hazini’nin özkütle ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilir. 

9.2.1.2. Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara 
örnekler verir. 

Kuyumculuk, porselen yapımı, ebru yapımı gibi özkütleden faydalanılan çalışma alanlarına değinilir. 

9.2.2. DAYANIKLILIK 

9.2.2.1. Dayanıklılık kavramını açıklar. 

Düzgün geometrik şekilli cisimlerden küp, dikdörtgenler prizması, silindir ve kürenin kesit alanının 
hacme oranı dışında dayanıklılık kavramı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

9.2.3. YAPIŞMA VE BİRBİRİNİ TUTMA 

9.2.3.1. Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 

a) Yüzey gerilimi ve kılcallık olayının yapışma ve birbirini tutma olayları ile açıklanması ve günlük 
hayattan örnekler verilmesi sağlanır. 

b) Yüzey gerilimini etkileyen faktörlerin, günlük hayattaki örnekler ile açıklanması sağlanır. 

c) Adezyon, kohezyon, yüzey gerilimi ve kılcallık ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

9.3. HAREKET VE KUVVET 

Anahtar kavramlar: öteleme hareketi, dönme hareketi, titreşim hareketi, referans noktası, konum, 
alınan yol, yer değiştirme, sürat, hız, anlık hız, ortalama hız, ivme, kuvvet, kütle çekim kuvveti, 
dengelenmiş kuvvet, dengelenmemiş kuvvet, net kuvvet, yer çekimi ivmesi, ağırlık, sürtünme kuvveti, 
eylemsizlik, etki-tepki kuvvetleri. 

9.3.1. HAREKET 

9.3.1.1. Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. 

Deney veya simülasyonlardan yararlanarak öteleme, dönme ve titreşim hareketlerine örnekler 
verilmesi sağlanır. 

9.3.1.2. Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 

9.3.1.3. Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 
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a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla veriler toplamaları, konum-zaman ve hız-zaman 
grafiklerini çizmeleri, bunları yorumlamaları ve çizilen grafikler arasında dönüşümler yapmaları 
sağlanır. 

b) Öğrencilerin grafiklerden yararlanarak hareket ile ilgili matematiksel modelleri çıkarmaları ve 
yorumlamaları sağlanır. 

9.3.1.4. Ortalama hız kavramını açıklar. 

Trafikte yeşil dalga sisteminin çalışma ilkesi üzerinde durulur. 

9.3.1.5. İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir. 

a) Sabit ivmeli hareket ile sınırlı kalınır. 

b) İvmenin matematiksel modelinin çıkarılması sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Sabit ivmeli hareket için hız-zaman ve ivme- zaman grafiklerini çizmeleri, yorumlamaları sağlanır. 
Grafikler arasında dönüşümlere girilmez. Konum-zaman grafiği çizdirilmez. 

ç) Anlık hız kavramına değinilir. 

9.3.1.6. Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklar. 

Gözlemlerle hareketin göreceli olduğu çıkarımının yapılması sağlanır. 

9.3.2. KUVVET 

9.3.2.1. Kuvvet kavramını örneklerle açıklar. 

a) Temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek verilmesi sağlanır. 

b) Dört temel kuvvetin hangi kuvvetler olduğu belirtilir. 

c) Kütle çekim kuvvetinin bağlı olduğu değişkenler verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

ç) Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler vurgulanır. 

9.3.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI 

9.3.3.1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar. 

İbn-i Sina’nın hareket konusunda yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilir. 

9.3.3.2. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a) Net kuvvet, ivme ve kütle arasındaki matematiksel model verilir. 

b) Serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden kuvvetler gösterilir. Net kuvvetin büyüklüğü 
hesaplanarak yönü gösterilir. 

c) Hesaplamalarda yatay düzlemde tek kütle ile sınırlı kalınır. Bileşenlere ayırma hesaplamalarına 
girilmez. 

ç) Yer çekimi ivmesi açıklanarak ağırlık hesaplamaları yapılır. 

9.3.3.3. Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 

a) Yatay ve düşey düzlemlerde etki-tepki kuvvetlerinin gösterilmesi sağlanır. 
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b) Matematiksel hesaplamalara girilmez.

9.3.4. SÜRTÜNME KUVVETİ 

9.3.4.1. Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlardan elde ettiği verilerden çıkarım yapmaları ve
değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. Yatay düzlemle sınırlı kalınır. 

b) Statik ve kinetik sürtünme kuvvetlerinin karşılaştırılması sağlanır.

c) Serbest cisim diyagramları üzerinde sürtünme kuvvetinin gösterilmesi sağlanır.

ç) Sürtünme kuvvetinin matematiksel modeli verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

d) Sürtünme kuvvetinin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajlarına örnekler verilmesi sağlanır.

e) Kayarak ve dönerek ilerleyen cisimlerde sürtünme kuvvetinin yönü, örnekler üzerinden açıklanır.

9.4. ENERJİ 

Anahtar kavramlar: iş, enerji, güç, öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi, esneklik 
potansiyel enerjisi, mekanik enerji, enerji korunumu, enerji dönüşümü, verim, yenilenebilir enerji, 
yenilenemez enerji. 

9.4.1. İŞ, ENERJİ VE GÜÇ 

9.4.1.1. İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir. 

a) İş ile enerji arasındaki ilişki kavramsal olarak verilir.

b)Öğrencilerin iş ve güç kavramlarının matematiksel modellerini incelemeleri sağlanır.

c) Fiziksel anlamda iş ve güç ile günlük hayatta kullanılan iş ve güç kavramlarının farklı olduğu
vurgulanır. 

9.4.1.2. Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar. 

Hareket ile aynı doğrultudaki kuvvetlerle sınırlı kalınır. 

9.4.2. MEKANİK ENERJİ 

9.4.2.1. Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin 
bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

a) Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin
matematiksel modelleri verilir. Deney veya simülasyonlar yardımıyla değişkenlerin analiz edilmesi 
sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

b) Esneklik potansiyel enerjisinde tek yaylı sistemler dikkate alınmalıdır.

c) Mekanik enerjinin kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına eşit olduğu vurgulanır.

9.4.3. ENERJİNİN KORUNUMU VE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 

9.4.3.1. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam 

enerjinin korunduğu çıkarımını yapar. 
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a) Sürtünmeden dolayı enerjinin tamamının hedeflenen enerji biçimine dönüştürülemeyeceği
vurgulanır. 

b) Enerji dönüşüm hesaplamalarına girilmez.

9.4.3.2. Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyi 
karşılaştırır. 

Canlıların fiziksel anlamda iş yapmadan da enerji harcayabildikleri vurgulanır. 

9.4.4. VERİM 

9.4.4.1. Verim kavramını açıklar. 

Enerji tasarrufu ve enerji verimliliği arasındaki ilişki enerji kimlik belgeleri üzerinden açıklanır. 

9.4.4.2. Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler geliştirir. 

Tarihsel süreçte tasarlanmış olan çeşitli verim artırıcı sistemlerin çalışma prensibine değinilir. 

9.4.5. ENERJİ KAYNAKLARI 

9.4.5.1. Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından 
değerlendirir. 

a) Enerji kaynaklarının maliyeti, erişilebilirliği, üretim kolaylığı, toplum, teknoloji ve çevresel etkileri
göz önünde bulundurulur. 

b) Enerji kaynaklarını tasarruflu kullanmanın gerekliliği vurgulanır.

9.5. ISI VE SICAKLIK 

Anahtar kavramlar: ısı, sıcaklık, iç enerji, öz ısı, ısı sığası, hâl değişimi, ısıl denge, enerji iletim hızı, 
genleşme, büzülme, ısı yalıtımı, hissedilen sıcaklık, küresel ısınma. 

9.5.1. ISI VE SICAKLIK 

9.5.1.1. Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 

a) Entalpi ve entropi kavramlarına girilmez.

b) Isı ve sıcaklık kavramlarının birimleri ve ölçüm aletlerinin adları verilir.

9.5.1.2. Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır. 

9.5.1.3. Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar. 
0C, 0F, K için birim dönüşümleri yapılması sağlanır. 

9.5.1.4. Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. 

Günlük hayattan örnekler (denizlerin karalardan geç ısınıp geç soğuması gibi) verilir. 

9.5.1.5. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu 
değişkenleri analiz eder. 

Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. 
Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

9.5.2. HÂL DEĞİŞİMİ 
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9.5.2.1. Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz 
eder. 

Deney veya simülasyonlardan yararlanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. 
Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

9.5.3. ISIL DENGE 

9.5.3.1. Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak ısıl dengenin sıcaklık değişimi ve ısı ile ilişkisinin
belirlenmesi sağlanır. 

b) Isıl denge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

9.5.4. ENERJİ İLETİM YOLLARI VE ENERJİ İLETİM HIZI 

9.5.4.1. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 

9.5.4.2.Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder. 

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır.

b) Günlük hayattan örnekler (ısı yalıtımında izolasyon malzemelerinin kullanılması, soğuk bölgelerde
pencerelerin küçük, duvarların daha kalın olması gibi) verilir. 

c) Enerji iletim hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar. 

a) Enerji tasarrufu için ısı yalıtım sisteminin aile bütçesine ve ülke ekonomisine olan katkısının önemi
vurgulanır. 

b) Öğrencilerin ısı yalıtımı ile ilgili günlük hayattan bir problem belirlemeleri ve bu problem için
çözümler üretmeleri sağlanır. 

c) Yapılacak tasarımlarda finans bilincinin geliştirilmesi için bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği
vurgulanmalıdır. 

9.5.4.4. Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın sebeplerini yorumlar. 

9.5.4.5. Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir. 

a) Öğrencilerin projelerini poster, broşür veya elektronik sunu ile tanıtmaları sağlanır.

b) Küresel ısınmanın sebeplerine dikkat çekilir.

c) Çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği ve bireysel olarak yapılabilecek katkılar hakkında
tartışılması sağlanır. 

9.5.5. GENLEŞME 

9.5.5.1. Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 

a) Katı ve sıvıların genleşmesi ve büzülmesinin günlük hayatta oluşturduğu avantaj ve dezavantajların
tartışılması sağlanır. 

b) Su ve buzun özkütle, öz ısıları karşılaştırılarak günlük hayata etkileri üzerinde durulur.
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c) Genleşme ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

9.6. ELEKTROSTATİK 

Anahtar kavramlar: elektrik yükü, birim yük, elektrikle yüklenme, yük korunumu, elektroskop, iletken 
madde, yalıtkan madde, yük dağılımı, Faraday kafesi, topraklama, elektriksel kuvvet, Coulomb Yasası, 
elektrik alan. 

9.6.1. ELEKTRİK YÜKLERİ 

9.6.1.1. Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar. 

a) Yük, birim yük ve elektrikle yüklenme kavramları verilir. 

b) Elektrikle yüklenmede yüklerin korunumlu olduğu vurgulanmalıdır. 

c) Elektroskopun yük cinsinin tayininde kullanılmasına örnekler verilir. 

9.6.1.2. Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 

a) Öğrencilerin karşılaştırmayı deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak yapmaları sağlanır. 

b) Faraday kafesi, kullanım alanları ve önemi açıklanır. 

c) Topraklama olayı açıklanarak günlük hayattaki önemi vurgulanır. 

9.6.1.3. Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimin (Coulomb 

Kuvveti) bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri sağlanır. Matematiksel model verilir. 

b) Yüklerin etkileşimi ile ilgili noktasal yüklerle ve tek boyutta matematiksel hesaplamalar yapılması 
sağlanır. 

9.6.1.4. Elektrik alan kavramını açıklar. 

Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak elektrik alan kavramı ile elektriksel kuvvet arasındaki 
ilişki açıklanır. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

10.1. ELEKTRİK VE MANYETİZMA 

Anahtar kavramlar: elektrik akımı, potansiyel farkı, direnç, Ohm Yasası, eşdeğer direnç, iç direnç, 
elektromotor kuvveti, elektrik enerjisi, elektriksel güç, manyetik alan. 

10.1.1. ELEKTRİK AKIMI, POTANSİYEL FARKI VE DİRENÇ 

10.1.1.1. Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 

a) Elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramının açıklanması sağlanır. 

b) Katı, sıvı, gaz ve plazmalarda elektrik iletimine değinilir. 

10.1.1.2. Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanarak değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeleri ve 
matematiksel modeli çıkarmaları sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 
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b) İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimine ve renk kodlarıyla direnç okuma işlemlerine girilmez. 

10.1.2. ELEKTRİK DEVRELERİ 

10.1.2.1. Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 

a) Voltmetre ve ampermetrenin direnç özellikleri ile devredeki görevleri açıklanır. 

b) Öğrencilerin basit devreler üzerinden deney yaparak elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı 
arasındaki ilişkinin (Ohm Yasası) matematiksel modelini çıkarmaları sağlanır. 

c) Elektrik devrelerinde eşdeğer direnç, direnç, potansiyel farkı ve elektrik akımı ile ilgili matematiksel 
hesaplamalar yapılması sağlanır. 

10.1.2.2. Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 

a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlarla üreteçlerin bağlanma şekillerini incelemeleri ve tükenme 
sürelerini karşılaştırmaları sağlanır. Üreteçlerin ters bağlanması da dikkate alınır. 

b) Elektromotor kuvvetleri farklı üreteçlerin paralele bağlanmasına girilmez. 

c) Üreteçlerin iç dirençleri örneklerle açıklanır, iç dirençler ile ilgili matematiksel hesaplamalara 
girilmez. 

ç) Öğrencilerin üretecin keşfi üzerine deneyler yapan bilim insanları Galvani ve Volta’nın bakış açıları 
arasındaki farkı tartışmaları sağlanır. 

d) Kirchhoff Kanunlarına girilmez. 

10.1.2.3. Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 

a) Elektrik enerjisi ve elektriksel güç ilişkisi ile mekanik enerji ve mekanik güç ilişkisi arasındaki 
benzerliğe değinilir. 

b) Bir direncin birim zamanda harcadığı elektrik enerjisi ile ilgili hesaplamalar dışında matematiksel 
hesaplamalara girilmez. 

c) Öğrencilerin ısı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü açıklamaları 
sağlanır. 

ç) Lamba parlaklıklarının karşılaştırılması sağlanır. 

10.1.2.4. Elektrik akımının oluşturabileceği tehlikelere karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik 
önlemlerini açıklar. 

10.1.3. MIKNATIS VE MANYETİK ALAN 

10.1.3.1. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. 

a) Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı incelemeleri sağlanır. 

b) Mıknatısların manyetik alanının manyetik alan çizgileri ile temsil edildiği vurgulanır. 

c) Mıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.1.4. AKIM VE MANYETİK ALAN 

10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen 
değişkenleri analiz eder. 
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a) Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı etkileyen değişkenleri 
belirlemeleri sağlanır. 

b) Sağ el kuralı verilir. Manyetik alanın yönü ve şiddeti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerine 
değinilir. 

ç) Elektromıknatıs tanıtılarak kullanım alanlarına örnekler verilir. 

10.1.4.2. Dünya’nın manyetik alanının sonuçlarını açıklar. 

a) Öğrencilerin pusula ile yön bulmaları sağlanır. 

b) Arılar, göçmen kuşlar, bazı büyükbaş hayvanlar gibi canlıların yerin manyetik alanından 
yararlanarak yön buldukları belirtilir. 

10.2. BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 

Anahtar kavramlar: katı basıncı, akışkan basıncı, basınç kuvveti, Pascal Prensibi, Bernoulli İlkesi, 
Archimedes İlkesi, kaldırma kuvveti. 

10.2.1. BASINÇ 

10.2.1.1. Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu 
değişkenleri açıklar. 

a) Öğrencilerin, günlük hayattan basıncın hayatımıza etkilerine örnekler vermeleri sağlanır. Basıncın 
hâl değişimine etkileri vurgulanır. 

b) Katı ve durgun sıvı basıncı ve basınç kuvveti ile ilgili matematiksel modeller verilir. Bileşenlerine 
ayırma ve matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Torricelli deneyi açıklanır ve kılcallık ile farkı belirtilir. 

ç) Basınç etkisiyle çalışan ölçüm aletlerinden barometre, altimetre, manometre ve batimetre hakkında 
bilgi verilir. 

d) Pascal Prensibi’ne değinilir. Gaz basıncı ve Pascal Prensibi ile ilgili matematiksel modeller verilmez. 

10.2.1.2. Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 

a) Deney veya simülasyonlardan yararlanılarak kesit alanı, basınç ve akışkan sürati arasında bağlantı 
kurulması sağlanır. 

b) Bernoulli İlkesi’nin günlük hayattaki örnekler (çatıların uçması, şemsiyenin ters çevrilmesi, rüzgârlı 
havalarda kapıların sert kapanması gibi) üzerinden açıklanması sağlanır. 

c) Bernoulli İlkesi’yle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

ç) Günlük hayatta akışkan basıncının sağlayabileceği kolaylıklar (uçakların uçması gibi) ve olumsuz 
etkilerine karşı alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri (yüksek süratle hareket eden araçlara 
yaklaşılmaması gibi) vurgulanır. 

d) Tansiyonun damarlardaki kan basıncı olduğu vurgulanarak öğrencilerin tansiyon aletinin çalışma 
prensibini araştırmaları sağlanır. 

10.2.2. KALDIRMA KUVVETİ 

156



10.2.2.1. Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından 
kaynaklandığını açıklar. 

a) Archimedes İlkesi açıklanır. Yüzme, askıda kalma ve batma durumlarında kaldırma kuvveti ile 
cismin ağırlığının büyüklükleri karşılaştırılır. 

b) Kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.2.2.2. Kaldırma kuvvetiyle ilgili belirlediği günlük hayattaki problemlere kaldırma kuvveti 
ve/veya Bernoulli İlkesi’ni kullanarak çözüm önerisi üretir. 

10.3. DALGALAR 

Anahtar kavramlar: dalga, titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız, genlik, atma, 
dalga tepesi, dalga çukuru, odak noktası, merkez, stroboskop, rezonans, ses yüksekliği, ses şiddeti, 
tını, yankı, uğultu, gürültü, ses kirliliği, deprem dalgası. 

10.3.1. DALGALAR 

10.3.1.1. Titreşim, dalga hareketi, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar. 

a) Deney, gözlem veya simülasyonlarla kavramların açıklanması sağlanır. 

b) Periyot ve frekans kavramlarının birbiriyle ilişkilendirilmesi ve matematiksel model oluşturulması 
sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Dalganın ilerleme hızı, dalga boyu ve frekans kavramları arasındaki matematiksel model verilir. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

ç) Dalganın ilerleme hızının ortama, frekansın kaynağa bağlı olduğu vurgulanır. 

10.3.1.2. Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır. 

Öğrencilerin dalga çeşitlerine örnekler vermeleri sağlanır. 

10.3.2. YAY DALGASI 

10.3.2.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar. 

a) Atmanın dalgaların özelliklerini incelemek için oluşturulduğu vurgulanır. 

b) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atma ve periyodik dalgayı incelemeleri 
sağlanır. 

10.3.2.2. Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 

a) Öğrencilerin gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenleri 
açıklaması sağlanır. Atmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

b) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak atmaların sabit ve serbest uçtan 
yansıma durumlarını incelemeleri sağlanır. 

c) Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların özellikleri üzerinde durulur. 

ç) Öğrencilerin deney ya da simülasyonlarla iki atmanın karşılaşması durumunda meydana 
gelebilecek olayları gözlemlemesi sağlanır. 

10.3.3. SU DALGASI 
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10.3.3.1. Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 

Kavramlar doğrusal ve dairesel su dalgaları bağlamında ele alınır. 

10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının yansıma hareketlerini 
çizmeleri sağlanır. 

b) Doğrusal su dalgalarının doğrusal ve parabolik engellerden yansıması dikkate alınır. 

c) Dairesel su dalgalarının doğrusal engelden yansıması dikkate alınır, parabolik engelden 
yansımasında ise sadece odak noktası ve merkezden gönderilen dalgalar dikkate alınır. 

ç) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.3.3.3. Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla ortam derinliğinin dalganın hızına etkisini 
incelemeleri ve dalga boyundaki değişimi gözlemlemeleri sağlanır. 

b) Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel hesaplamalara 
girilmez. 

c) Stroboskopun dalga boyu ölçümünde kullanıldığından bahsedilir, matematiksel hesaplamalara 
girilmez. 

10.3.3.4. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının kırılma hareketlerini 
çizmeleri sağlanır. Su dalgalarının mercek şeklindeki su ortamından geçişi ile ilgili kırılma 
hareketlerine girilmez. 

b) Dairesel su dalgalarının kırılması konusuna girilmez. 

c) Su dalgalarının kırılma hareketi ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.3.4. SES DALGASI 

10.3.4.1. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramları örneklerle açıklar. 

a) Yükseklik, şiddet, tını, rezonans ve yankı kavramları ile sınırlı kalınır. 

b) Uğultu, gürültü ve ses kirliliği kavramlarına değinilir. 

c) Farabi'nin ses dalgaları ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilir. 

10.3.4.2. Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımına örnekler verir. 

10.3.5. DEPREM DALGASI 

10.3.5.1. Deprem dalgasını tanımlar. 

a) Depremin büyüklüğü ve şiddeti ile ilgili bilgi verilir. 

b) Depremlerde dalga çeşitlerine girilmez. 

10.3.5.2. Deprem kaynaklı can ve mal kayıplarını önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir. 

10.4. OPTİK 
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Anahtar kavramlar: aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı, gölge, yarı gölge, yansıma, odak 
noktası, merkez, tepe noktası, asal eksen, kırılma, kırıcılık indisi, Snell Yasası, tam yansıma, sınır açısı, 
görünür uzaklık. 

10.4.1. AYDINLANMA 

10.4.1.1. Işığın davranış modellerini açıklar. 

Modeller açıklanırken ayrıntılara girilmez. 

10.4.1.2. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 

a) Deney yaparak veya simülasyonlarla aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti, ışık akısı kavramları arasında 
ilişki kurulur. 

b) Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili matematiksel modeller verilir. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.2. GÖLGE 

10.4.2.1. Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 

a) Öğrencilerin gölge ve yarı gölge alanlarını çizmeleri ve açıklamaları sağlanır. 

b) Gölge ve yarı gölge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.3. YANSIMA 

10.4.3.1. Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 

a) Yansıma Kanunları üzerinde durulur. 

b) Işığın düzgün ve dağınık yansımasının çizilerek gösterilmesi sağlanır. 

c) Görme olayında yansımanın rolü vurgulanır. 

10.4.4. DÜZLEM AYNA 

10.4.4.1. Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 

a) Düzlem aynada görüntü özellikleri yapılan çizimler üzerinden açıklanır. 

b) Kesişen ayna, aynanın döndürülmesi, hareketli ayna ve hareketli cisim konularına girilmez. 

c) Deney veya simülasyonlarla görüş alanına etki eden değişkenler ile ilgili çıkarım yapılması sağlanır. 
Çıkarım yapılırken saydam ve saydam olmayan engeller de dikkate alınır. Matematiksel 
hesaplamalara girilmez. 

10.4.5. KÜRESEL AYNALAR 

10.4.5.1. Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 

Küresel aynalarda özel ışınların yansımasının çizilmesi sağlanır. 

10.4.5.2. Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 

a) Deney veya simülasyonlarla görüntü oluşumunun ve oluşan görüntü özelliklerinin yorumlanması 
sağlanır. 
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b) Öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları küresel ayna gibi davranan cisimlere örnekler vermeleri 
sağlanır. 

c) Küresel aynalarla ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.6. KIRILMA 

10.4.6.1. Işığın kırılmasını, su dalgalarında kırılma olayı ile ilişkilendirir. 

a) Deney veya simülasyonlar kullanılarak ortam değiştiren ışığın ilerleme doğrultusundan sapma 
miktarının bağlı olduğu değişkenleri belirlemeleri sağlanır. Snell Yasası’nın matematiksel modeli 
verilir. 

b) Kırılma indisinin, ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkili bir bağıl değişken olduğu 
vurgulanır. 

c) Snell Yasası ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.6.2. Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. 

a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlarla oluşturulan tam yansıma olayını ve sınır açısını 
yorumlamaları sağlanır. 

b) Tam yansımanın gerçekleştiği fiber optik teknolojisi, serap olayı, havuz ışıklandırması örneklerine 
yer verilir. 

c) Tam yansıma ve sınır açısı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.6.3. Farklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri açıklar. 

a) Öğrencilerin deney yaparak ışığın izlediği yolu çizmeleri ve günlük hayatta gözlemlenen olaylarla 
ilişki kurmaları sağlanır. 

b) Görünür uzaklıkla ilgili matematiksel model verilmez. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.7. MERCEKLER 

10.4.7.1. Merceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. 

a) Merceklerin odak uzaklığının bağlı olduğu faktörlere değinilir. Matematiksel model verilmez. 

b) Cam şişelerin ve cam kırıklarının mercek gibi davranarak orman yangınlarına sebep olduğu 
açıklanır. Çevre temizliği ve doğal hayatı korumanın önemi vurgulanır. 

10.4.7.2. Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 

a) Merceklerdeki özel ışınlar verilir. Görüntü oluşumlarına dair çizimler yaptırılmaz. 

b) Deney veya simülasyonlar yardımıyla merceklerin oluşturduğu görüntü özelliklerinin incelenmesi 
sağlanır. 

c) Öğrencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığına örnekler vermeleri sağlanır. 

ç) Mercekler ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

10.4.8. PRİZMALAR 

10.4.8.1. Işık prizmalarının özelliklerini açıklar. 
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a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlar yardımıyla prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yolu 
çizmeleri sağlanır. 

b) Öğrencilerin deney veya simülasyonlarla beyaz ışığın prizmada renklerine ayrılması olayını 
gözlemlemeleri sağlanır. 

c) Işık prizmalarının kullanım alanlarına örnekler verilir. 

ç) Prizmalar ile ilgili matematiksel modeller verilmez. 

10.4.9. RENK 

10.4.9.1. Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. 

a) Öğrencilerin ışık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırmaları sağlanır. 

b) Işık ve boya renklerini ana, ara ve tamamlayıcı olarak sınıflandırmaları sağlanır. Işıkta ana renklerin 
boyada ara renk, ışıkta ara renklerin boyada ana renk olduğu vurgulanır. 

c) Işık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki fark vurgulanır. 

ç) Öğrencilerin beyaz ışığın ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişine ve soğurulmasına ilişkin 
örnekler vermeleri sağlanır. 

11. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

11.1. KUVVET VE HAREKET 

Anahtar kavramlar: vektör, bağıl hareket, ivmeli hareket, serbest düşme, düşey atış, yatay atış, eğik 
atış, limit hız, enerji, Hooke Yasası, itme, çizgisel momentum, çizgisel momentumun korunumu, tork, 
denge, kütle merkezi, ağırlık merkezi. 

11.1.1. VEKTÖRLER 

11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. 

11.1.1.2. İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 

Birim vektör sistemi (i, j, k) işlemlerine girilmez. 

11.1.1.3. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 

a) Uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemleri kullanılmalıdır. 

b) Kosinüs teoremi verilerek bileşke vektörün büyüklüğünün bulunması sağlanır. 

c) Eşit büyüklükteki vektörlerin bileşkesi hesaplanırken açılara göre özel durumlar verilir. 

11.1.1.4. Bir vektörün iki boyutlu kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek 
büyüklüklerini hesaplar. 

11.1.2. BAĞIL HAREKET 

11.1.2.1. Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 

11.1.2.2. Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre 
yorumlar. 

11.1.2.3. Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 
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Hesaplamalarla ilgili problemlerin günlük hayattan seçilmesine özen gösterilir. 

11.1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI 

11.1.3.1. Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 

a) Yatay, düşey ve eğik düzlemde sürtünme kuvvetinin yönü belirlenerek büyüklüğünün hesaplanması 
sağlanır. 

b) Sürtünmeli ve sürtünmesiz yüzeylerde serbest cisim diyagramları üzerinde cisme etki eden 
kuvvetlerin gösterilmesi sağlanır. 

11.1.3.2. Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 

a) Hesaplamaların günlük hayat örnekleri üzerinden yapılmasına özen gösterilir. 

b) Sürtünmeli ve sürtünmesiz yüzeyler dikkate alınmalıdır. 

11.1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET 

11.1.4.1. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 

a) Hareket denklemleri verilir. 

b) Öğrencilerin sabit ivmeli hareket ile ilgili konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman grafiklerini 
çizmeleri, yorumlamaları ve grafikler arasında dönüşüm yapmaları sağlanır. 

11.1.4.2. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.1.4.3. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 

İlk hızsız bırakılan cisimler için hareket denklemleri, konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman 
grafikleri verilerek matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 

11.1.4.4. Düşen cisimlere etki eden hava direnç kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

Öğrencilerin değişkenleri deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak belirlemeleri sağlanır. 

11.1.4.5. Limit hız kavramını açıklar. 

a) Limit hız kavramı günlük hayattan örneklerle (yağmur damlalarının canımızı acıtmaması vb.) 
açıklanır. 

b) Limit hızın matematiksel modeli verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

11.1.4.6. Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz 
eder. 

Düşey doğrultuda (yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya) atış hareket denklemleri, konum-zaman, 
hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri verilerek matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 

11.1.5. İKİ BOYUTTA HAREKET 

11.1.5.1. Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 

Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla atış hareketlerini incelemeleri ve yorumlamaları 
sağlanır. 

11.1.5.2. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 
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11.1.6. ENERJİ VE HAREKET 

11.1.6.1. Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 

a) Kuvvet-yol grafiğinden faydalanılarak iş hesaplamaları yapılır. 

b) Hooke Yasası verilir. 

c) Grafiklerden faydalanılarak kinetik, yer çekimi potansiyel ve esneklik potansiyel enerji türlerinin 
matematiksel modellerine ulaşılması sağlanır. 

ç) Matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 

11.1.6.2. Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 

a) Öğrencilerin serbest düşme, atış hareketleri ve esnek yay içeren olayları incelemeleri ve mekanik 
enerjinin korunumunu kullanarak matematiksel hesaplamalar yapmaları sağlanır. 

b) Canan Dağdeviren’in yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilir. 

11.1.6.3. Sürtünmeli yüzeylerde enerji korunumunu ve dönüşümlerini analiz eder. 

Sürtünmeli yüzeylerde hareket eden cisimlerle ilgili enerji korunumu ve dönüşümü ile ilgili 
matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 

11.1.7. İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 

11.1.7.1. İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 

a) Çizgisel momentumla ilgili günlük hayattan örnekler verilir. 

b) İtme ve çizgisel momentum kavramlarının matematiksel modeli verilir. 

11.1.7.2. İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 

a) Öğrencilerin Newton’ın ikinci hareket yasasından faydalanarak itme ve momentum arasındaki 
matematiksel modeli elde etmeleri sağlanır. 

b) Öğrencilerin kuvvet-zaman grafiğinden alan hesaplamaları yapmaları ve cismin momentum 
değişikliği ile ilişkilendirmeleri sağlanır. 

c) İtme ve çizgisel momentum değişimi ile ilgili matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 

11.1.7.3. Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizgisel momentum korunumu ile ilgili 
çıkarımda bulunmaları sağlanır. 

b) Çizgisel momentumun korunumu bir ve iki boyutlu hareketle sınırlandırılır. 

11.1.7.4. Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 

Enerjinin korunduğu ve korunmadığı durumlar göz önüne alınarak bir ve iki boyutta çizgisel 
momentumun korunumu, çarpışmalar ve patlamalarla ilgili matematiksel hesaplamalar yapılması 
sağlanır. 

11.1.8. TORK 

11.1.8.1. Tork kavramını açıklar. 
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Torkun yönünü belirlemek için sağ el kuralı verilir. 

11.1.8.2. Torkun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

a) Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak torkun bağlı olduğu değişkenler ile ilgili 
sonuçlar çıkarmaları sağlanır. 

b) Öğrencilerin tork ile ilgili günlük hayattan problem durumları bulmaları ve bunlar için çözüm yolları 
üretmeleri sağlanır. 

11.1.8.3. Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.1.9. DENGE VE DENGE ŞARTLARI 

11.1.9.1. Cisimlerin denge şartlarını açıklar. 

11.1.9.2. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 

Kütle ve ağırlık merkezi kavramlarının farklı olduğu durumlara değinilir. 

11.1.9.3. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.1.10. BASİT MAKİNELER 

11.1.10.1. Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 

Kaldıraç, sabit ve hareketli makara, palanga, eğik düzlem, vida, çıkrık, çark ve kasnak ile sınırlı kalınır. 

11.1.10.2. Basit makineler ile ilgili hesaplamalar yapar. 

a) İkiden fazla basit makinenin bir arada olduğu sistemlerle ilgili matematiksel hesaplamalara 
girilmez. 

b) Hesaplamaların günlük hayatta kullanılan basit makine örnekleri (anahtar gibi) üzerinden 
yapılması sağlanır. 

c) Basit makinelerde verim ile ilgili matematiksel hesaplamalar yapılması sağlanır. 

11.1.10.3. Hayatı kolaylaştırmak amacıyla basit makinelerden oluşan güvenli bir sistem tasarlar. 

a) Atık malzeme ve bilişim teknolojilerinden yararlanmaları için teşvik edilmelidir. 

b) Basit makine sistemlerinin kullanıldığı alanlarda iş sağlığı ve güvenliğini arttırıcı tedbirlere yönelik 
araştırma yapılması sağlanır. 

c) Yapılan özgün tasarımlara patent alınabileceği vurgulanarak öğrenciler, proje yarışmalarına 
katılmaları konusunda teşvik edilmelidir. 

11.2. ELEKTRİK VE MANYETİZMA 

Anahtar kavramlar: elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektriksel potansiyel enerji, elektriksel 
potansiyel, elektriksel potansiyel farkı, sığa (kapasite), sığaç (kondansatör), manyetik alan, manyetik 
kuvvet, manyetik akı, elektromotor kuvveti, alternatif akım, indüktans, kapasitans, empedans, 
rezonans, indüksiyon akımı, öz-indüksiyon akımı, transformatör. 

11.2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN 

11.2.1.1. Yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvveti etkileyen değişkenleri belirler. 
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a) Öğrencilerin deney veya simülasyonlardan yararlanmaları sağlanır. 

b) Coulomb sabitinin (k), ortamın elektriksel geçirgenliği ile ilişkisi vurgulanır. 

11.2.1.2. Noktasal yük için elektrik alanı açıklar. 

11.2.1.3. Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL 

11.2.2.1. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel 
potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar. 

a) Kavramların günlük hayat örnekleri ile açıklanması sağlanır. 

b) Öğrencilerin, noktasal yüklerin bir noktada oluşturduğu elektrik potansiyeli ve eş potansiyel 
yüzeylerini tanımlamaları sağlanır. 

11.2.2.2. Düzgün bir elektrik alan içinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını hesaplar. 

11.2.2.3. Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel 
potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA 

11.2.3.1. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanı, alan çizgilerini çizerek 
açıklar. 

11.2.3.2. Yüklü, iletken ve paralel levhalar arasında oluşan elektrik alanının bağlı olduğu 
değişkenleri analiz eder. 

Değişkenlerin deney veya simülasyonlarla belirlenmesi sağlanır. 

11.2.3.3. Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alandaki davranışını açıklar. 

a) Alana dik giren parçacıkların sapma yönleri üzerinde durulur. Matematiksel hesaplamalara 
girilmez. 

b) Öğrencilerin yüklü parçacıkların elektrik alandaki davranışının teknolojideki kullanım yerlerini 
araştırmaları ve sunum yapmaları sağlanır. 

11.2.3.4. Sığa (kapasite) kavramını açıklar. 

Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

11.2.3.5. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

a) Değişkenlerin deney veya simülasyonlarla belirlenmesi sağlanır. 

b) Öğrencilerin matematiksel modeli elde etmeleri sağlanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

11.2.3.6. Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 

a) Sığaçların kullanım alanlarına yönelik araştırma yapılması sağlanır. 

b) Öğrencilerin elektrik yüklerinin nasıl depolanıp kullanılabileceğini tartışmaları ve elektrik enerjisi ile 
ilişkilendirmeleri sağlanır. 

11.2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME 
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11.2.4.1. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım 
makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri 
analiz eder. 

Manyetik alan yönünün sağ el kuralıyla gösterilmesi sağlanır. 

11.2.4.2. Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım 
makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alan ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.2.4.3. Üzerinden akım geçen iletken düz bir tele manyetik alanda etki eden kuvvetin yönünün ve 
şiddetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

Manyetik kuvvetin büyüklüğünün matematiksel modeli verilir, sağ el kuralının uygulanması sağlanır. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

11.2.4.4. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin 
döndürme etkisini açıklar. 

Dönen çerçeveye etki eden manyetik kuvvetlerin yönünün gösterilmesi sağlanır. 

11.2.4.5. Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 

a) Öğrencilerin, sağ el kuralını kullanarak yüklü parçacıklara etki eden manyetik kuvvetin yönünü 
bulmaları ve bu kuvvetin etkisiyle yükün manyetik alandaki yörüngesini çizmeleri sağlanır. 

b) Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketi ile ilgili matematiksel modeller verilmez. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Öğrencilerin, manyetik kuvvetin teknolojide kullanım alanlarıyla ilgili araştırma yapmaları ve 
paylaşması sağlanır. 

11.2.4.6. Manyetik akı kavramını açıklar. 

Manyetik akının matematiksel modeli verilir. 

11.2.4.7. İndüksiyon akımını oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 

Çıkarımların deney veya simülasyonlardan yararlanılarak yapılması ve indüksiyon akımının 
matematiksel modelinin çıkarılması sağlanır. 

11.2.4.8. Manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili hesaplamalar yapar. 

11.2.4.9. Öz-indüksiyon akımının oluşum sebebini açıklar. 

Öz-indüksiyon akımı ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

11.2.4.10. Yüklü parçacıkların manyetik alan ve elektrik alandaki davranışını açıklar. 

a) Lorentz kuvvetinin matematiksel modeli verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

b) Lorentz kuvvetinin günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verilir. 

11.2.4.11. Elektromotor kuvveti oluşturan sebeplere ilişkin çıkarım yapar. 

a) Deney veya simülasyonlar yardımıyla çıkarımın yapılması sağlanır. 

b) Öğrencilerin elektrik motoru ve dinamonun çalışma ilkelerini karşılaştırmaları sağlanır. 

11.2.5. ALTERNATİF AKIM 
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11.2.5.1. Alternatif akımı açıklar. 

Öğrencilerin farklı ülkelerin elektrik şebekelerinde kullanılan gerilim değerleri ile ilgili araştırma 
yapmaları ve araştırma bulgularına dayanarak bu değerlerin kullanılmasının sebeplerini tartışmaları 
sağlanır. 

11.2.5.2. Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 

a) Alternatif ve doğru akımın kullanıldığı yerler açıklanarak bu akımların karşılaştırılması sağlanır. 

b) Edison ve Tesla’nın alternatif akım ve doğru akım ile ilgili görüşlerinin karşılaştırılması sağlanır. 

c) Alternatif akımın etkin ve maksimum değerleri vurgulanır. 

11.2.5.3. Alternatif ve doğru akım devrelerinde direncin, bobinin ve sığacın davranışını açıklar. 

Öğrencilerin simülasyonlar yardımıyla alternatif ve doğru akım devrelerinde direnç, bobin ve 
kondansatör davranışlarını ayrı ayrı incelemeleri, değerleri kontrol ederek gerçekleşen değişiklikleri 
gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. 

11.2.5.4. İndüktans, kapasitans, rezonans ve empedans kavramlarını açıklar. 

a) Vektörel gösterim yapılmaz. Akım ve gerilimin zamana bağlı değişim grafiklerine girilmez. 

b) Her devre elemanının kendine has bir ohmik direnci olduğu vurgulanır. 

c) Alternatif akım devreleri ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

11.2.6. TRANSFORMATÖRLER 

11.2.6.1. Transformatörlerin çalışma prensibini açıklar. 

a) Primer ve sekonder gerilimi, primer ve sekonder akım şiddeti, primer ve sekonder güç kavramları 
açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

b) İdeal ve ideal olmayan transformatörlerin çalışma ilkesi üzerinde durulur. 

11.2.6.2. Transformatörlerin kullanım amaçlarını açıklar. 

a) Öğrencilerin transformatörlerin kullanıldığı yerleri araştırmaları sağlanır. 

b) Elektrik enerjisinin taşınma sürecinde transformatörlerin rolü vurgulanır. 

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

12.1. ÇEMBERSEL HAREKET 

Anahtar kavramlar: çizgisel hız, açısal hız, merkezcil kuvvet, merkezcil ivme, eylemsizlik momenti, 
açısal momentum, kütle çekim kuvveti. 

12.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET 

12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar. 

a) Periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız, merkezcil ivme kavramları verilir. 

b) Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada 
çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. Çizgisel ivme 
kavramına girilmez. 
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12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 

Deney yaparak veya simülasyonlarla merkezcil kuvvetin bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi sağlanır. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalar yapılır. 

12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 

a) Yatay ve düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisimlere ait serbest cisim 
diyagramlarının çizilmesi sağlanır. 

b) Düzgün çembersel harekette konum, hız ve ivme hesaplamaları yapılır. Hesaplamalarda 
trigonometrik fonksiyonlara girilmez. 

12.1.1.4. Yatay, düşey, eğimli zeminlerde araçların emniyetli dönüş şartları ile ilgili hesaplamalar 
yapar. 

Virajlarda emniyetli dönüş için hız sınırına uymanın önemi vurgulanır. 

12.1.2. DÖNEREK ÖTELEME HAREKETİ 

12.1.2.1. Öteleme ve dönme hareketini karşılaştırır. 

12.1.2.2. Eylemsizlik momenti kavramını açıklar. 

Eylemsizlik momenti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.1.2.3. Dönme ve dönerek öteleme hareketi yapan cismin kinetik enerjisinin bağlı olduğu 
değişkenleri açıklar. 

Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.1.3. AÇISAL MOMENTUM 

12.1.3.1. Açısal momentumun fiziksel bir nicelik olduğunu açıklar. 

Açısal momentumun atomik boyutta da fiziksel bir nicelik olduğu belirtilir. 

12.1.3.2. Açısal momentumu çizgisel momentum ile ilişkilendirerek açıklar. 

12.1.3.3. Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 

a) Öğrencilerin, açısal momentumu, eylemsizlik momenti ve açısal hız kavramlarını kullanarak elde 
etmeleri sağlanır. 

b) Öğrencilerin torku, eylemsizlik momenti ve açısal ivme kavramlarını kullanarak elde etmeleri 
sağlanır. 

12.1.3.4. Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 

Açısal momentumun korunumu ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.1.4. KÜTLE ÇEKİM KUVVETİ 

12.1.4.1. Kütle çekim kuvvetini açıklar. 

a) Kütle çekim kuvvetine değinilir. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

b) Yapay uydular, ay ve gezegenlerin hareketleri açıklanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 
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12.1.4.2. Newton’ın Hareket Kanunları’nı kullanarak kütle çekim ivmesinin bağlı olduğu 
değişkenleri belirler. 

a) Öğrencilerin yerçekimi ivmesini; dünyanın yarıçapı ve kütlesi cinsinden ifade etmeleri sağlanır. 

b) Öğrencilerin homojen bir kürenin içinde, yüzeyinde ve dışındaki çekim alanını gösteren kuvvet 
çizgilerini çizmeleri sağlanır. 

c) Her kütlenin bir kütle çekim alanı oluşturduğu vurgulanır. 

12.1.4.3. Kütle çekim potansiyel enerjisini açıklar. 

Bağlanma ve kurtulma enerjisi kavramları üzerinde durulur. 

12.1.5. KEPLER KANUNLARI 

12.1.5.1. Kepler Kanunları’nı açıklar. 

a) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

b) Galileo Galilei, Ali Kuşçu ve Uluğ Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleri ile ilgili 
çalışmalarına yer verilir. 

12.2. BASİT HARMONİK HAREKET 

Anahtar kavramlar: uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası, yay sarkacı, basit sarkaç. 

12.2.1. BASİT HARMONİK HAREKET 

12.2.1.1. Basit harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar. 

a) Basit harmonik harekete günlük hayattan örnekler verilir. 

b) Yay sarkacı ve basit sarkaç için uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağırıcı kuvvet ve denge 
noktası kavramları harmonik hareket örnekleri ile açıklanır. 

c) Uzanım, genlik, periyot, frekans ilişkisi ile ilgili matematiksel hesaplamalar yapılır. 

ç) Basit harmonik hareket ile ilgili fonksiyonların türevlerine ve işlemlerine girilmez. 

12.2.1.2. Basit harmonik harekette konumun zamana göre değişimini analiz eder. 

Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafiğini çizmeleri ve 
yorumlamaları sağlanır. 

12.2.1.3. Basit harmonik harekette kuvvet, hız ve ivmenin konuma göre değişimi ile ilgili 
hesaplamalar yapar. 

12.2.1.4. Yay sarkacı ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri belirler. 

Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla periyoda etki eden değişkenleri belirlemeleri 
sağlanır. Periyodun matematiksel modeli verilir. 

12.2.1.5. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar. 

a) Paralel ve seri bağlı yaylarda eş değer yay sabiti hesaplamalarının yapılması sağlanır. 

b) Esnek yayların hareketi tek boyut ile sınırlandırılır. 

12.3. DALGA MEKANİĞİ 
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Anahtar kavramlar: girişim, kırınım, Doppler olayı, elektromanyetik dalga, elektromanyetik spektrum. 

12.3.1. DALGALARDA KIRINIM, GİRİŞİM VE DOPPLER OLAYI 

12.3.1.1. Su dalgalarında kırınım olayının dalga boyu ve yarık genişliği ile ilişkisini belirler. 

Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak elde ettikleri verilerden yararlanarak 
yorum yapmaları sağlanır. 

12.3.1.2. Su dalgalarında girişim olayını açıklar. 

a) Öğrencilerin girişim desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri sağlanır. 

b) Girişimle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Faz farkı kavramına girilmez. 

12.3.1.3. Işığın çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri açıklar. 

a) Öğrencilerin girişim desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri sağlanır. 

b) Çift yarıkta girişimle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.3.1.4. Işığın tek yarıkta kırınımına etki eden değişkenleri açıklar. 

a) Öğrencilerin kırınım desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri sağlanır. 

b) Tek yarıkta kırınımla ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) İnce zarlarda girişim, hava kaması ve çözme gücü konularına girilmez. 

12.3.1.5. Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 

12.3.1.6. Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 

Örneklerin günlük hayattan seçilmesine özen gösterilir. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.3.2. ELEKTROMANYETİK DALGALAR 

12.3.2.1. Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar. 

Maxwell’in elektromanyetik teorinin kurucusu olduğu vurgulanır. 

12.3.2.2. Elektromanyetik spektrumu günlük hayattan örneklerle ilişkilendirerek açıklar. 

12.4. ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 

Anahtar kavramlar: atom, Bohr atom teorisi, enerji seviyesi, uyarılma, iyonlaşma, ışıma, büyük 
patlama, alt parçacık, antimadde, radyoaktivite, fisyon, füzyon. 

12.4.1. ATOM KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 

12.4.1.1. Atom kavramını açıklar. 

a) Bohr atom teorisi haricindeki diğer teoriler, ayrıntılara girilmeden tarihsel gelişim süreci içinde 
verilir. 

b) Atom teorilerinin birbirleriyle ilişkili olarak geliştirildiği vurgulanmalıdır. 
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c) Bohr atom teorisinde; atom yarıçapı, enerji seviyeleri, uyarılma, iyonlaşma ve ışıma kavramları 
vurgulanır. Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

ç) Milikan yağ damlası, Thomson’ın e/m tayini, Rutherford saçılması deneyleri ile sınırlı kalınır. Bu 
deneylerle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.4.1.2. Atomun uyarılma yollarını açıklar. 

Atomların birbirleriyle, elektronla, fotonla ve ısıyla uyarılma şartlarının tartışılması sağlanır. 

12.4.1.3. Modern atom teorisinin önemini açıklar. 

a) Heisenberg Belirsizlik İlkesi, kuantum sayıları, olasılık dalgası ve Schrödinger dalga denklemine 
değinilir. 

b) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Feza Gürsey, Asım Orhan Barut ve Behram N. Kurşunoğlu'nun atom fiziği konusunda çalışmalar 
yaptığı vurgulanır. 

12.4.2. BÜYÜK PATLAMA VE EVRENİN OLUŞUMU 

12.4.2.1. Büyük patlama teorisini açıklar. 

a) Evrenin oluşumu ve geleceğiyle ilgili farklı teorilerin de olduğu vurgulanır. 

b) Öğrencilerin büyük patlama teorisini destekleyen bilimsel çalışmaları araştırmaları ve araştırma 
sonuçlarını rapor olarak sunmaları sağlanır. 

c) Hubble Yasası’na değinilir. Matematiksel modeli verilmez. 

12.4.2.2. Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 

a) Öğrencilerin atom altı parçacıkları standart model çerçevesinde tanımlamaları sağlanır. 

b) Korunum yasaları ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

c) Dört temel kuvvetin açıklanması sağlanır. 

ç) Abdus Salam, Sheldon Lee Glashow ve Steven Weinberg’in Nobel ödülünü elektromanyetik ve zayıf 
kuvvetin birleşik bir kuvvet görünümünde olduğunu keşfetmeleri üzerine aldıkları vurgulanır. 

12.4.2.3. Madde oluşum sürecini açıklar. 

a) Atom altı parçacıklardan başlayarak madde oluşumunun modelle açıklanması sağlanır. 

b) Higgs bozonuna kısaca değinilir. 

12.4.2.4. Madde ve antimadde kavramlarını açıklar. 

12.4.3. RADYOAKTİVİTE 

12.4.3.1. Kararlı ve kararsız durumdaki atomların özelliklerini karşılaştırır. 

a) Radyoaktif madde, radyoaktivite, radyoaktif ışıma kavramları üzerinde durulur. 

b) Bazı atom çekirdeklerinin çeşitli yollarla ışıma yapabileceği vurgulanır. 

c) Marie Curie ve Wilhelm Conrad Röntgen’in radyoaktivite konusunda yaptığı çalışmalara yer verilir. 
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12.4.3.2. Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki 
değişimi açıklar. 

a) Alfa, beta, gama ışınımları dışındaki bozunma türlerine girilmez. 

b) Enerjideki değişim açıklanırken matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.4.3.3. Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 

a) Nükleer enerji ile çalışan sistemler hakkında araştırma yapılması sağlanır. 

b) Nükleer reaktörlerin bilime, teknolojiye, ülke ekonomisine ve çevreye etkileri üzerinde durulur. 

c) Atom bombasının yıkıcı etkileri tarihî gerçekler üzerinden açıklanarak nükleer silahsızlanmanın 
dünya barışı açısından önemi üzerinde durulur. 

12.4.3.4. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkilerini açıklar. 

a) Yaşam alanlarında var olan radyasyon kaynakları, radyasyondan korunma yolları ve radyasyon 
güvenliğinin araştırılması ve bilgilerin paylaşılması sağlanır. 

b) İyonlaştırıcı radyasyona değinilerek kullanıldığı alanlardan ve biyolojik etkilerinden bahsedilir. 

12.5. MODERN FİZİK 

Anahtar kavramlar: özel görelilik, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olayı, Compton olayı, de Broglie 
dalga boyu. 

12.5.1. ÖZEL GÖRELİLİK 

12.5.1.1. Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar. 

a) Deneyin yapılış aşamaları üzerinde durulur. 

b) Deneyin farklı bilim insanları tarafından farklı koşullarda çok kez tekrarlanmış olmasının nedeni 
üzerinde durulur. Bilimsel çalışmalarda sabırlı ve kararlı olmanın önemi vurgulanır. 

c) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.5.1.2. Einstein’ın özel görelilik teorisinin temel postülalarını ifade eder. 

12.5.1.3. Göreli zaman ve göreli uzunluk kavramlarını açıklar. 

Özel görelilikte matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.5.1.4. Kütle-enerji eşdeğerliğini açıklar. 

Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.5.2. KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ 

12.5.2.1. Siyah cisim ışımasını açıklar. 

a) Planck hipotezi açıklanır. 

b) Dalga boyu-ışıma şiddeti grafiğinden hareketle klasik yaklaşımla modern yaklaşımın çelişkisi ve bu 
çelişkinin kuantum fiziğinin doğuşuna etkisi vurgulanır. 

c) Siyah cisim ışıması ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 
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12.5.3. FOTOELEKTRİK OLAYI 

12.5.3.1. Foton kavramını açıklar. 

12.5.3.2. Fotoelektrik olayını açıklar. 

a) Hertz’in çalışmaları üzerinde durulur. 

b) Einstein’ın fotoelektrik denklemi üzerinde durulur. 

c) Öğrencilerin simülasyonlar yardımıyla fotoelektrik olaya etki eden değişkenleri gözlemlemeleri ve 
yorumlamaları sağlanır. 

12.5.3.3. Farklı metaller için maksimum kinetik enerji-frekans grafiğini çizer. 

12.5.3.4. Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin 
eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar. 

12.5.3.5. Fotoelektrik olayın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verir. 

Fotoelektrik olayın günlük hayattaki olumlu (musluklarda hijyenin sağlanması gibi) ve olumsuz (sahte 
güneş gözlüklerinin kullanımı gibi) etkileri üzerinde durulur. 

12.5.3.6. Fotoelektrik olayla ilgili hesaplamalar yapar. 

12.5.4. COMPTON SAÇILMASI VE DE BROGLİE DALGA BOYU 

12.5.4.1. Compton olayında foton ve elektron etkileşimini açıklar. 

Öğrencilerin model veya simülasyonlar kullanarak Compton saçılmasını açıklamaları sağlanır. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.5.4.2. Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini belirterek ışığın tanecik doğası 
hakkında çıkarım yapar. 

12.5.4.3. Işığın ikili doğasını açıklar. 

Işığın tanecik, dalga, hem tanecik hem de dalga doğası ile açıklanan olaylar vurgulanır. 

12.5.4.4. Madde ve dalga arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a) De Broglie bağıntısı verilir. 

b) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.6. MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 

Anahtar kavramlar: görüntüleme teknolojisi, yarı iletken, diyot, transistör, LED, güneş pili, süper 
iletken, nanoteknoloji, nanobilim, LASER. 

12.6.1. GÖRÜNTÜLEME TEKNOLOJİLERİ 

12.6.1.1. Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 

a) Öğrencilerin röntgen, MR, PET, tomografi, ultrason, radarlar, sonar, termal kameralar ile ilgili 
araştırmalar yaparak bu teknolojilerin oluşturulmasında fiziğin rolünü sorgulamaları sağlanır. 

b) Görüntüleme cihazlarının (röntgen, MR, PET, tomografi, ultrason, radarlar, sonar, termal 
kameralar) çalışma ilkelerine kısaca değinilir. 
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12.6.1.2. LCD ve plazma teknolojilerinde fizik biliminin yerini açıklar. 

12.6.2. YARI İLETKEN TEKNOLOJİSİ 

12.6.2.1. Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 

12.6.2.2. Yarı iletken malzemelerin teknolojideki önemini açıklar. 

a) Diyot ve transistörlerin işlevi verilir, çeşitlerine girilmez. 

b) Öğrencilerin kumun bir elektronik devre elemanı hâline gelme sürecini araştırmaları ve 
paylaşmaları sağlanır. 

12.6.2.3. LED teknolojisinin kullanıldığı yerlere örnekler verir. 

12.6.2.4. Güneş pillerinin çalışma şeklini açıklar. 

a) Yapı elemanlarının özelliklerinin detaylarına girilmez. 

b) Güneş pillerinin günümüzdeki ve gelecekteki yerinin tartışılması sağlanır. 

12.6.2.5. Günlük hayatı kolaylaştıran, güneş pillerinin kullanıldığı sistem tasarlar. 

Öğrencilerin yapmış oldukları tasarımın ülke ekonomisine ve çevreye sağlayacağı katkıları 
açıklamaları sağlanır. 

12.6.3. SÜPER İLETKENLER 

12.6.3.1. Süper iletken maddenin temel özelliklerini açıklar. 

12.6.3.2. Süper iletkenlerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 

Hızlı trenlerin ve parçacık hızlandırıcılarının çalışma ilkeleri üzerinde durulur. 

12.6.4. NANOTEKNOLOJİ 

12.6.4.1. Nanobilimin temellerini açıklar. 

a) Fizik bilimi ile nanobilim ve nanoteknolojinin ilişkisi üzerinde durulur. 

b) Fonksiyonel ve doğal nanoyapılara sahip sistemlere örnekler verilir. 

12.6.4.2. Nanomalzemelerin temel özelliklerini açıklar. 

Malzemelerin nano boyutlara indirilmesi durumunda yeni özellikler kazandıkları vurgulanır. 

12.6.4.3. Nanomalzemelerin teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 

Nanomalzemelerin bilim ve teknolojinin gelişimine etkisi vurgulanır. 

12.6.5. LASER IŞINLARI 

12.6.5.1. LASER ışınlarının elde edilişini açıklar. 

a) Simülasyonlar ve videolar yardımıyla LASER ışınının oluşumunun incelenmesi sağlanır. 

b) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

12.6.5.2. LASER ışınlarının teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir. 
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KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. KİMYA BİLİMİ 

 Anahtar kavramlar: bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, 

sembol, simya 

9.1.1. Simyadan Kimyaya 

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 

a. Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır.

b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta

Asya ve İslam uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir. 

c. Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının

(Empedokles, Democritus, Aristo, Cabir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi,  Robert Boyle,  Antoine 

Lavoisier) kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca tanıtılır. 

9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 

9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.  

a. Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası

ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır. 

b. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.

c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya

öğretmenliği meslekleri tanıtılır. 

9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili 

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 

a. Element tanımı yapılır.

b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan,

 demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun 

         elementlerinin sembolleri tanıtılır. 

9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 

a. Bileşik tanımı yapılır.

b. H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3 , NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCl

 bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır. 
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9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 

a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif,

patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] 

tanıtılır. 

b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerin bilinmesinin gerekliliği ve önemi

vurgulanır. 

9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 

a. Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir.

b. Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri

vurgulanır. 

9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 

Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve 

ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır. 

9.2. ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 

Anahtar kavramlar: absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron 

ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyon, iyonlaşma enerjisi, izobar, 

izoelektronik, izoton,  izotop, metal, nötron, periyodik sistem,  periyot,  proton,  teori, yarı metal 

9.2.1. Atom Modelleri 

9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 

a. Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara

girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur. 

b. Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom teorisinin (bulut modelinin)

önemi vurgulanır. Orbital kavramına girilmez. 

c. Atom modellerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon,

video vb.) yararlanılır. 

9.2.2. Atomun Yapısı 

9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 

a. Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar ve

izoelektronik kavramları tanıtılır. 

b. Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop

atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez. 

9.2.3. Periyodik Sistem 

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 
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a. Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar ve Moseley’in katkıları üzerinde

durulur. 

b. Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki

açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına 

girilmez. 

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 

Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır. 

9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 

a. Periyodik özelliklerden metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi

ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez. 

b. Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımlarına girilmez.

c. Periyodik özelliklerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon,

video vb.) yararlanılır. 

9.3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 

Anahtar kavramlar: apolar kovalent bağ, bağ enerjisi, değerlik elektronu, hidrojen bağı,  iyon, iyonik 

bağ,  kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ 

9.3.1. Kimyasal Tür  

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.  

Radikal kavramına girilmez. 

9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 

9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 

a. Bağlanan türler arası sınıflandırma, atomlar arası ve moleküller arası şeklinde yapılır; bu

sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir. 

b. Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ;  zayıf etkileşimlere örnek

olarak da hidrojen bağı ve van der Waals kuvvetleri verilir. 

9.3.3. Güçlü Etkileşimler 

9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 

a. Nötr atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler periyodik

sistemde ilk 20 element arasından seçilir. 

b. İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına vurgu yapılır.

c. İyonik bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video

vb.) yararlanılır. 

9.3.3.2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 

a. Tek atomlu ve çok atomlu iyonların (NH4
+, OH-, NO3

-, SO4
2-, CO3

2-, PO4
3-, CN-, CH3COO-)

oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması yapılır. 
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b. Değişken değerlikli metallerin (Cu, Fe, Hg, Sn, Pb) oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması

yapılır. 

c. Hidrat bileşiklerinin adlandırılmasına girilmez.

9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 

a. Kovalent bağlar sınıflandırılırken polar ve apolar kovalent bağlar verilir; koordine

kovalent bağa girilmez. 

b. Basit moleküllerin (H2, Cl2, O2, N2, HCl, H2O, BH3, NH3, CH4, CO2) Lewis elektron nokta

formülleri üzerinden bağın ve moleküllerin polarlık-apolarlık durumları üzerinde durulur. 

c. Kovalent bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video

vb.) yararlanılır. 

9.3.3.4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 

         H2O, HCl, H2SO4, HNO3, NH3 bileşik örneklerinin sistematik adları verilir. 

9.3.3.5. Metalik bağın oluşumunu açıklar. 

Metalik bağın açıklanmasında elektron denizi modeli kullanılır. 

9.3.4. Zayıf Etkileşimler 

9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 

9.3.4.2. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 

a. Van der Waals kuvvetleri (dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, dipol-

indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri ve London kuvvetleri) 

açıklanır. 

b. Dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve London kuvvetlerinin genel etkileşme

güçleri karşılaştırılır. 

9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 

a. Hidrojen bağının oluşumu açıklanır.

b. Uygun bileşik serilerinin kaynama noktası değişimleri grafik üzerinde, hidrojen bağları ve

diğer etkileşimler kullanılarak açıklanır. 

c. Aziz Sancar’ın DNA’nın onarımı ile ilgili çalışmalarına ve kısa biyografisine okuma parçası

olarak yer verilir. Sabırlı, azimli ve kararlı olmanın bilimsel çalışmalarda başarıya ulaşmadaki 

önemi vurgulanır. 

9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler   

9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt 

eder. 

Türler arasında fiziksel ve kimyasal değişimlerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden 

(animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. 
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9.4. MADDENİN HÂLLERİ 

Anahtar kavramlar:  akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, 

donma,  erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem, 

plazma, süblimleşme, viskozite, yoğuşma 

9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri  

9.4.1.1.Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar. 

a. Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz)  farklı işlevler sağladığı vurgulanır.

b. LPG  (sıvılaştırılmış petrol gazı),  deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal

gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi 

vurgulanır. 

c. Havadan azot ve oksijen eldesi üzerinde durulur.

9.4.2. Katılar  

9.4.2.1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar. 

Katılar sınıflandırılarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının 

taneciklerini bir arada tutan kuvvetler üzerinde durulur. 

9.4.3. Sıvılar 

9.4.3.1.Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 

9.4.3.2. Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 

a. Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi sağlanır.

b. Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir.

c. Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yaptırılarak elde edilen

sonuçların karşılaştırılması sağlanır.        

9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı 

kavramını açıklar. 

a. Kaynama olayı dış basınca bağlı olarak açıklanır.

b. Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu

belirtilir.   

9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır. 

a. Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir.

b. Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem

kavramıyla ifade edildiği belirtilir. Bağıl nem hesaplamalarına girilmez. 

9.4.4. Gazlar 

9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar.  

Gaz yasaları ve kinetik-moleküler teoriye girilmez. 
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9.4.4.2. Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder. 

Basınç birimleri olarak (atm ve mmHg); hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak 

Celcius (oC) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da mol verilir. Birim dönüşümlerine ve 

hesaplamalara girilmez. 

9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 

a. Hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma, buharlaşma-yoğuşma ve kaynama

süreçleri incelenir. 

b. Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma-soğuma süreçlerine ilişkin hesaplamalara

girilmez. 

c. Saf suyun hâl değişim deneyi yaptırılarak grafiğinin çizdirilmesi sağlanır.

9.4.5. Plazma 

9.4.5.1. Plazma hâlini açıklar. 

Sıcak ve soğuk plazma sınıflandırmasına girilmez. 

9.5. DOĞA VE KİMYA  

Anahtar kavramlar: kimyasal kirletici, kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, sert/yumuşak su 

9.5.1. Su ve Hayat  

9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar. 

Su kaynaklarının ve korunmasının önemi açıklanır. 

9.5.1.2. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir. 

Suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu/görevi 

olduğu vurgulanır.  

9.5.1.3. Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar. 

9.5.2. Çevre Kimyası 

9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar. 

a. Hava kirleticiler olarak azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulur.

b. Su ve toprak kirleticiler olarak plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller,
ve endüstriyel atıklar üzerinde durulur.  

9.5.2.2. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm 

önerilerinde bulunur. 

a. Atmosferin, canlılar için taşıdığı hayati önem vurgulanarak tüketim maddelerini seçerken

ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanır. 
b. Öğrencilerin, kimyasal kirleticilerin çevreye zararlarının azaltılması konusunda yapılan

araştırmalar, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi 
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toplamaları ve sınıfta paylaşmaları sağlanır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve 

bilgi kaynaklarının geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği hatırlatılır. 

c. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin, grup

arkadaşlarıyla birlikte kampanya veya etkinlik önerileri geliştirmeleri sağlanır. Görev 

dağılımı yapmanın ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin grup 

çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki önemi hatırlatılır. 

10. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 

Anahtar kavramlar:  analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, 

kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, 

yanma tepkimesi, yüzde verim 

  10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları 

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır.

b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

10.1.2. Mol Kavramı 

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar. 

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur.

b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır.

c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni

örneklerle açıklanır. 

ç. Mol hesaplamaları yapılır. 

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar. 

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez.

b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri

örneklerle açıklanır. 

c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır.

ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, 

video vb.) yararlanılır. 

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim 

kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar. 

182



a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur.

b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

10.2. KARIŞIMLAR 

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, 

emülsiyon, heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, 

özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon) 

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar 

10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 

a. Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikler açıklanır.

b. Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanır ve günlük hayattan çözelti

örnekleri verilir. 

c. Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre

sınıflandırılır. 

ç. Karışımlar çözünenin ve/veya dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır. 

10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 

a. Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır.

b. Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü-çözünen benzerliği ilişkilendirilir.

c. Farklı maddelerin (sodyum klorür, etil alkol, karbon tetraklorür) suda çözünme deneyleri

yaptırılır.  

ç. Farklı fiziksel hâldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim 

teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. 

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 

a. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler

verilir. 

b. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişimleri tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara

girilmez. 

c. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin

kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir. 

ç. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır. 

d. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir.

e. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video

vb.) yararlanılır. 

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 

a. Çözeltilerin donma ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime

bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez. 

183



b. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin

olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini 

dinlemenin ve görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi 

hatırlatılır. 

10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 

a. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk

(ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal 

damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından 

yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur. 

b. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, 

tuz, yarı soy metal 

10.3.1. Asitler ve Bazlar 

10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 

a. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle

ilişkilendirilir. 

b. Kirecin, sabunun ve deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir.

c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini

değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kâğıdı tanıtılır. 

ç. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür 

çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kâğıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır. 

d. pH kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. Logaritmik tanıma girilmez.

e. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin

asitlik- bazlıkla ilişkilendirilmesi sağlanır. 

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 

a. Asitler su ortamında H3O+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH- iyonu oluşturma özellikleriyle

tanıtılarak basit örnekler verilir. 

b. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO2 , SO2 ve N2O5 maddelerinin çözeltilerinin neden

asit gibi davrandığı; NH3 ve CaO maddelerinin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu 

tepkimeler üzerinden açıklanır. Lewis asit-baz tanımına girilmez. 

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 

10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 

a. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklanır.

184



b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu deneyi 

yaptırılarak asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir. 

10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 

a. Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına 

örnekler verilir; aktif metal, yarı soy metal, soy metal ve amfoter metal kavramları üzerinde 

durulur. 

b. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney yaptırılır. 

c. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asidin soy metal ve cam/porselen aşındırma 

özelliklerine değinilir. Tepkime denklemlerine girilmez. 

ç. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa 

çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikeler vurgulanır. 

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar 

10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 

a. Asit yağmurlarının oluşumuna, çevreye ve tarihi eserlere etkilerine değinilir. 

b. Kirecin ve kostiğin yağ, saç ve deriye etkisi deney yapılarak açıklanır. 

c. Öğrencilerin asit ve bazların fayda ve zararları hakkında bilişim teknolojileri kullanarak 

araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgileri kaynak belirterek özetlemeleri ve yazılı olarak 

sunmaları sağlanır. Bilişim teknolojilerini kullanırken siber güvenlik kurallarına uymanın 

gerekliliği hatırlatılır. 

10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 

a. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara (çamaşır suyu ile tuz ruhu) örnekler 

verilir. 

b. Asit ve baz ambalajlarındaki güvenlik uyarılarına dikkat çekilir. 

c. Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından 

sakıncaları üzerinde durulur. 

ç. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi ve metal eşyaların paslarını gidermek için 

yöntem ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur. 

10.3.4. Tuzlar 

10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

Sodyum klorür, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum 

klorür tuzları üzerinde durulur. 

10.4. KİMYA HER YERDE 

Anahtar kavramlar: ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde, 

hijyen, organik gıda, geri dönüşüm 

10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 
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10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 

a. Yapısal ayrıntılara girmeden sabun ve deterjan aktif maddelerinin kirleri nasıl temizlediği 

belirtilir. 

b. Kişisel temizlikte kullanılan temizlik maddelerinin (şampuan, diş macunu, katı sabun, sıvı 

sabun) fayda ve zararları vurgulanır. 

c. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri (çamaşır suyu, kireç kaymağı) tanıtılır. 

10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 

a. Polimerleşme olayı açıklanarak -mer, monomer ve polimer kavramları üzerinde durulur. 

b. Kauçuk, polietilen (PE), polietilen teraftalat (PET), kevlar, polivinil klorür (PVC), 

politetraflor eten (TEFLON) ve polistirenin (PS) yapısal ayrıntılarına girilmeden başlıca 

kullanım alanlarına değinilir. 

c. Polimerlerin farklı alanlarda kullanımlarına ilişkin olumlu ve olumsuz özellikleri vurgulanır. 

ç. İçerisinde polimer malzeme kullanılan oyuncak ve tekstil ürünlerinin zararlarına değinilir. 

10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını 

açıklar. 

10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar. 

Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jöle 

üzerinde durulur. 

10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 

a. Piyasadaki ilaç formlarının (hap, şurup, iğne, merhem) temel özelliklerine değinilir. 

b. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının insan sağlığına, ülke ekonomisine ve çevreye verdiği 

zararlar vurgulanır. 

10.4.2. Gıdalar 

10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

a. Hazır gıdaların doğal gıdalardan başlıca farklarına (koruyucular, renklendiriciler, 

emülsiyonlaştırıcılar, tatlandırıcılar, pastörizasyon, UHT sütün işlenmesi) değinilir. 

b. Hazır gıda etiketlerindeki üretim ve son kullanım tarihlerinin önemi vurgulanır. 

c. Koruyucular, renklendiriciler ve yapay tatlandırıcıların kullanılmasının sağlık üzerindeki 

etkilerine değinilir. 

ç. Günlük tüketim maddelerindeki katkı maddesi içeriği ve katkı maddesi kodlarına ilişkin 

okuma parçası verilir. 

10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 

a. Yağ türlerinden katı (tereyağı, margarin) ve sıvı (zeytin yağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, 

fındık yağı) yağlara değinilir. 

b. Yağ endüstrisinde kullanılan sızma, rafine, riviera ve vinterize kavramları açıklanır. 
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c. Yenilebilir yağların yanlış kullanımının sağlık üzerindeki etkileri vurgulanır. 

 

11. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

11.1. MODERN ATOM TEORİSİ 

Anahtar kavramlar: atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, 

elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma 

enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem, 

teori, yörünge, yükseltgenme basamağı 

11.1.1. Atomun Kuantum Modeli 

11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar. 

a. Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki 

sınırlılıkları vurgulanarak modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi üzerinde durulur. 

b. Tek elektronlu atomlar/iyonlar için orbital kavramı elektronların bulunma olasılığı ile 

ilişkilendirilir. 

c. Yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılır. 

ç. Kuantum sayıları orbitallerle ilişkilendirilir. 

d. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri açıklanır. 

11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 

11.1.2.1. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 

a. Hund Kuralı, Pauli İlkesi ve Aufbau Prensibi açıklanır. 

b. Atomların ve iyonların elektron dizilimlerine örnekler verilir. Atom numarası 36 ve daha 

küçük türlerin elektron dizilimleri esas alınır. 

c. Değerlik orbital ve değerlik elektronu kavramları açıklanır. 

ç. Elektron dizilimleriyle elementin ait olduğu blok ilişkilendirilerek grup ve periyot belirlenir. 

11.1.3. Periyodik Özellikler 

11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 

a. Kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın farkları üzerinde durulur. 

b. Periyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, 

elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık eğilimleri 

üzerinde durulur. Periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğüne girilmez. 

c. Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir. 

11.1.4. Elementleri Tanıyalım 

11.1.4.1. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 
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a. s, p, d bloku elementlerinin metal/ametal karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve yaptıkları 

kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir. 

b. f blok elementlerinin periyodik sistemdeki konumlarıyla ilgili özel durumları vurgulanır. 

c. Asal gaz özellikleri elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir. 

11.1.5. Yükseltgenme Basamakları 

11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a. Ametallerin anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları arasındaki fark 

örneklendirilir. 

b. d bloku elementlerinin birden çok yükseltgenme basamağında bulunabilmeleri, elektron 

dizilimleriyle ilişkilendirilir. 

11.2. GAZLAR 

Anahtar kavramlar: basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz, 

gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar 

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 

11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 

a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve 

üst katları kısaca açıklanır. 

b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili 

hesaplamalara girilmez. 

11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar. 

a. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charles, Gay Lussac ve Avogadro) üzerinde 

durulur. 

b. Öğrencilerin hazır veriler kullanılarak gaz yasaları ile ilgili grafikler çizmeleri ve 

yorumlamaları sağlanır. 

11.2.2. İdeal Gaz Yasası 

11.2.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a. Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak ideal gaz denklemi türetilir. 

b. İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır. 

c. Normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir. 

11.2.3. Gazlarda Kinetik Teori 

11.2.3.1. Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 

a. Kinetik teorinin temel varsayımları üzerinde durulur. 

b. Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası 

türetilir. 
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c. Difüzyon deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) 

yararlanılarak da açıklanır. Deney yapılırken güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği 

hatırlatılır. 

11.2.4. Gaz Karışımları 

11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 

Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde 

toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır. 

11.2.5. Gerçek Gazlar 

11.2.5.1. Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 

a. Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir. 

b. Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak buhar ve gaz kavramları arasındaki 

fark vurgulanır. 

c. Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez. 

ç. Günlük hayatta yaygın kullanılan ve gerçek gazların hâl değişimlerinin uygulamaları olan 

soğutma sistemleri (Joule-Thomson olayı) örnekleriyle açıklanır. 

11.3. SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 

Anahtar kavramlar: çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, 

hidrojen bağı, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyon-

indüklenmiş dipol etkileşimleri, molalite, molarite 

11.3.1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri 

11.3.1.1. Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 

11.3.2. Derişim Birimleri 

11.3.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 

a. Derişim birimleri olarak molarite ve molalite tanıtılır. 

b. Normalite ve formalite tanımlarına girilmez. 

11.3.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 

Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite yanında kütlece 

yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm kavramları da kullanılır. 

11.3.3. Koligatif Özellikler 

11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 

a. Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması (kriyoskopi), 

kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi) ve osmotik basınç üzerinde durulur. 

b. Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez. 

c. Ters osmoz yöntemiyle su arıtımı hakkında kısaca bilgi verilir. 
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ç. Saf suyun ve farklı derişimlerdeki sulu çözeltilerin kaynama noktası tayini deneyleri 

yaptırılır. 

11.3.4. Çözünürlük  

 11.3.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır.  

               a. Seyreltik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözelti kavramları üzerinde durulur.  

               b. Çözünürlükler g/100 g su birimi cinsinden verilir.  

              c. Çözünürlükle ilgili hesaplamalar yapılır.  

 11.3.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler  

 11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar.  

            a. Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.  

            b. Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve kristallendirme             

             ile ilgili hesaplamalar yapılır. 

             c. Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur; çözünürlük                             

              eğrilerinin yorumlanması sağlanır. 

             ç. Öğrencilerin çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tablolama programı            

            kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri 

             ve yorumlamaları sağlanır.  

11.4. KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ  

Anahtar kavramlar:  bağ enerjisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, Hess Yasası,  

standart oluşum entalpisi,  tepkime entalpisi  

11.4.1. Tepkimelerde Isı Değişimi  

11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.  

 a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.  

 b. Ekzotermik ve endotermik tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden  

(animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.  

11.4.2. Oluşum Entalpisi  

 11.4.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar.  

 a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.  

 b. Tepkime entalpisi potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği üzerinden açıklanır.  

 c. Öğrencilerin tepkime entalpilerine ilişkin elektronik tablolama programı kullanarak grafik  

oluşturmaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişimleri gözlemlemeleri ve 

yorumlamaları sağlanır.  

11.4.3. Bağ Enerjileri  

 11.4.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar.  

Oluşan ve kırılan bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisi hesaplamaları yapılır.  
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11.4.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği  

11.4.4.1. Hess Yasasını açıklar.  

                 Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.  

11.5. KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ  

Anahtar kavramlar: aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı  

11.5.1. Tepkime Hızları  

11.5.1.1. Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 

11.5.1.2. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.  

a.  Madde miktarı (derişim, mol, kütle, gaz maddeler için normal şartlarda hacim) ile 

tepkime hızı ilişkilendirilir.  

b.  Ortalama tepkime hızı kavramı açıklanır.  

c.  Homojen ve heterojen faz tepkimelerine örnekler verilir.  

11.5.2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler  

 11.5.2.1. Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar.  

 a. Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri 

verilir. 

 b. Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.  

 c. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime 

hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.  

ç. Oktay Sinanoğlu’nun kısa biyografisini ve tepkime mekanizmaları üzerine yaptığı 

çalışmaları tanıtan okuma parçasına yer verilir.  

11.6. KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE  

Anahtar kavramlar: asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Brönsted-Lowry asidi/bazı, çökelme tepkimesi, 

çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eşdeğerlik noktası, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz,  Le 

Chatelier İlkesi, oto-iyonizasyon, pH/pOH, tampon çözelti, titrasyon, zayıf asit/baz  

11.6.1. Kimyasal Denge  

 11.6.1.1. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar.  

 a. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimleri üzerinden denge açıklanır.  

 b. İleri ve geri tepkime hızları üzerinden denge açıklanır.  

 c. Tersinir reaksiyonlar için derişim ve basınç cinsinden denge ifadeleri türetilerek 

hesaplamalar yapılır.  

ç. Farklı denge sabitleri arasındaki ilişki incelenir.  

11.6.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler  

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.  
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 a. Sıcaklığın, derişimin, hacmin, kısmi basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisi denge 

ifadesi üzerinden açıklanır. 

 b. Le Chatelier İlkesi örnekler üzerinden irdelenir.  

 c. Katalizör-denge ilişkisi vurgulanır.  

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri  

 11.6.3.1. pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar.  

 11.6.3.2. Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 

11.6.3.3. Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını su ile etkileşimleri temelinde açıklar.  

 a. Kuvvetli/zayıf asitler ve bazlar tanıtılır; konjuge asit-baz çiftlerine örnekler verilir.  

 b. Asit gibi davranan katyonların ve baz gibi davranan anyonların su ile etkileşimleri 

üzerinde durulur. 

 11.6.3.4. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar.  

Asitlerin/bazların iyonlaşma oranlarının denge sabitleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır.  

11.6.3.5. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.  

 a. Çok derişik ve çok seyreltik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerine girilmez.  

 b. Zayıf asitler/bazlar için [H+] = (Ka.Ca)1/2 ve [OH-] = (Kb.Cb)1/2 eşitlikleri esas alınır.  

 c. Poliprotik asitlere girilmez.  

 11.6.3.6. Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir.  

 a. Tampon çözeltilerin pH değerlerinin seyrelme ve asit/baz ilavesi ile fazla değişmemesi 

ortamdaki dengeler üzerinden açıklanır. Henderson formülü ve tampon kapasitesine 

girilmez.  

b. Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemine değinilir.  

11.6.3.7. Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar.  

 a. Asidik, bazik ve nötr tuz kavramları açıklanır.  

 b. Anyonu zayıf baz olan tuzlara örnekler verilir.  

 c. Katyonu NH4+ veya anyonu HSO4– olan tuzların asitliği üzerinde durulur.  

ç. Hidroliz hesaplamalarına girilmez.  

11.6.3.8. Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler.  

 a. Titrasyon deneyi yaptırılıp sonuçların grafik üzerinden gösterilerek yorumlanması 

sağlanır. 

 b. Titrasyonla ilgili hesaplama örnekleri verilir. 

 c. Öğrencilerin titrasyon yöntemine yönelik hesaplamaları elektronik tablolama programı  

yardımıyla kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve  

yorumlamaları sağlanır. 

 11.6.3.9. Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar.  
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 a. Çözünme-çökelme denge örneklerine yer verilir; çözünürlük çarpımı (Kçç ) ve çözünürlük 

(s) kavramları ilişkilendirilir. 

 b. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden, sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde 

durulur.  

c. Ortak iyon etkisi hesaplamaları yapılır.  

   

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

12.1. KİMYA VE ELEKTRİK  

Anahtar kavramlar: anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday 

sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin 

aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme  

12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı  

12.1.1.1. Redoks tepkimelerini tanır.  

 a. Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.  

 b. Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2, KMnO4, H2SO4, HNO3, H2O2) 

ve indirgenler (H2, SO2) tanıtılır. 

 c. İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.  

 12.1.1.2. Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.  

 a. İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla 

mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur. 

 b. Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.  

12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler  

12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.  

 a. Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.  

 b. Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.  

 c. İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir.  

 ç. Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır.  

d. Zn/Cu elektrokimyasal pili deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, 

simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır.  

12.1.3. Elektrot Potansiyelleri  

 12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.  

 a. Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile 

ilişkilendirilir.  

 b. Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.  
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 c. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme 

potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.   

ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik 

çalışmalara yer verilir.  

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi  

12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.  

12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.  

Öğrencilerin lityum iyon pilleri ve güncel kullanım alanlarını açıklayan bir poster 

hazırlamaları ve sınıfta sunmaları sağlanır.  

12.1.5. Elektroliz  

 12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.  

 a. 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır.  

 b. Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır.  

 c. Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır.  

ç. Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları,  

değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. 

                d. Kaplama deneyi yaptırılır.  

 12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.  

Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır. 

12.1.6. Korozyon  

 12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.  

 a. Korozyon kavramı açıklanır.  

 b. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot 

kavramı üzerinde durulur. 

                 c. Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir.  

12.2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ  

Anahtar kavramlar: anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü, 

molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı   

12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler  

 12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.  

 a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.  

 b. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.  

12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü  

12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.  
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12.2.3. Doğada Karbon  

 12.2.3.1. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.  

 a. Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği arasında 

ilişki kurulur. 

 b. Elmas ve grafitin incelenmesi sağlanarak fulleren, nanotüp ve grafenin yapıları ve 

önemleri üzerinde durulur.  

12.2.4. Lewis Formülleri  

12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar.  

Oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır.  

12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri  

 12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.  

 12.2.5.2. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler.  

 a. Hibritleşme ve VSEPR (Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi) yaklaşımı üzerinde durulur.   

2. periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikler dışındakiler verilmez. 

 b. Öğrencilerin hibritleşme ve VSEPR yaklaşımı konusunda bilişim teknolojilerinden 

yararlanarak (animasyon, simülasyon, video vb.) molekül modelleri yapmaları sağlanır.  

12.3. ORGANİK BİLEŞİKLER  

Anahtar kavramlar: aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik, 

ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapılar, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, yağ asidi, 

yapısal izomerlik, zincir yapılı bileşikler  

12.3.1. Hidrokarbonlar  

12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.  

12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

 a. Yanma ve halojenlerle yer değiştirme özellikleri üzerinde durulur.  

 b. Yapısal izomerlik ve çeşitleri üzerinde durulur.  

 c. Alkanların yakıtlarda [LPG, benzin, motorin (dizel), fueloil, katran ve asfalt ürünlerinin  

bileşenleri] kullanıldığı, hekzanın ise çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.  

ç. Benzinlerde oktan sayısı hakkında okuma parçası verilir. 

12.3.1.3. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

 a. Cis-trans izomerlik üzerinde durulur.  

 b. Alkenlerin kullanım alanı olarak alkil halojenür ve alkoller için ham madde oldukları 

vurgulanır.  

 c. Alkenlerin gıda endüstrisindeki kullanımları ve polimerleşme özellikleri hakkında bilgi 

verilir.  

12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  
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Asetilenin üretimi, kullanım alanları, katılma özellikleri ve birincil patlayıcı tuzları üzerinde  

durulur. Diğer alkin örneklerine girilmez. 

 12.3.1.5. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

Benzen, naftalin, anilin, toluen ve fenol bileşikleri tanıtılarak yapıları ve kullanım alanlarına  

değinilir.  

12.3.2. Fonksiyonel Gruplar  

 12.3.2.1. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.  

Alkil-gruplarına, hidroksi-, alkoksi-, halo-, karbonil-, karboksil-, amino-, nitro-, fenil- grupları  

bağlanınca oluşan bileşikler genel olarak tanıtılır.  

12.3.3. Alkoller  

12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

 a. Etanolün fermantasyon yöntemi ile elde edilişi açıklanır.  

 b. Etanolün alkil halojenürlerden ve alkenlerden elde edilişi üzerinde durulur.  

 c. Alkollerin hidroksil sayısına ve alfa karbonundaki alkil sayısına göre sınıflandırılması 

sağlanır.  

ç. 1-4 karbonlu mono alkoller, etandiol (glikol) ve propantriol (gliserin) üzerinde durulur. 

                 d. Metanolün zehirli özellikleri vurgulanır.  

                e. Etanolün sağlık alanında kullanımına vurgu yapılır.  

                f. Etanolün biyoyakıt işlevi gördüğü ve çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.  

12.3.4. Eterler  

 12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

 a. Asimetrik-simetrik eter ayrımı yapılır.  

 b. Eterlerin çözücü özelliklerine vurgu yapılır.  

 c. Fonksiyonel grup izomerliği açıklanarak eterlerin alkollerle izomerliğine değinilir. 

12.3.5. Karbonil Bileşikleri  

 12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını  

                  açıklar. 

 a. Aldehit ve ketonları ayırt edecek düzeyde yapısal ilişki kurularak indirgenme-

yükseltgenme özelliklerinin karşılaştırılması sağlanır. 

 b. Aldehitlere örnek olarak formaldehit, asetaldehit ve benzaldehit; ketonlara örnek olarak 

aseton verilir. 

 c. Aldehit ve ketonların fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.  

ç. Aldehit ve ketonların gıda ve kozmetik sanayinde nasıl kullanıldıkları üzerinde durulur.  

12.3.6. Karboksilik Asitler  

 12.3.6.1. Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.  
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 a. Formik asit, asetik asit, salisilik asit, ftalik asit, sitrik asit, malik asit, folik asit ve benzoik 

asit tanıtılır. Düz zincirli monokarboksilli asitlerin dışındakilerin formüllerine girilmez. 

b. Doymuş ve doymamış yağ asitleri tanıtılır.  

                 c. Yağ asidi tuzlarının sabun olarak kullanıldığı vurgulanır.  

                ç. Benzoik asidin ve benzoatların gıda koruyucu maddesi olarak kullanıldığı vurgulanır.  

12.3.7. Esterler  

 12.3.7.1. Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

 a. Esterleşme tepkimesine örnek verilir.  

 b. Esterlerin yer aldığı doğal maddelere örnek olarak lanolin, balmumu ve balsam verilir.  

 c. Esterlerin çözücü olarak kullanımlarına ilişkin örnekler verilir.  

 ç. Karboksilik asit ve esterlerin fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.  

 d. Sabun eldesi deneyi yaptırılır.  

12.4. ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER  

Anahtar kavramlar: biyokütle, doğal gaz, fosil yakıt, ham petrol, jeotermal, kömür, nanoteknoloji, 

sürdürülebilirlik   

12.4.1. Fosil Yakıtlar  

 12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.  

 a. Fosil yakıtlar ve bu yakıtların oluşumu bilişim teknolojilerinden (animasyon,  simülasyon,  

video vb.) yararlanılarak açıklanır. 

b. Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye, topluma ve çevreye verdiği  

zararlara değinilir. 

c. Öğrencilerin, fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini araştırmaları ve elde ettikleri 

bilgilerden yararlanarak bunların çevreye zararlı etkilerini azaltmaya yönelik çözüm önerileri 

hakkında tartışmaları sağlanır.  

12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları  

 12.4.2.1. Alternatif enerji kaynaklarını tanır.  

 a. Güneş, rüzgâr, hidrojen, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarına değinilir.  

 b. Bor mineralinden hidrojen eldesinin ülkemizin kalkınması için önemi vurgulanır.  

 c. Turhan Nejat Veziroğlu’nun kısa özgeçmişi ve hidrojenin yakıt olarak kullanılması üzerine 

yaptığı çalışmalara okuma parçası olarak yer verilir. 

 12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından 

değerlendirir.  

12.4.3. Sürdürülebilirlik  

 12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile 

ilişkilendirerek açıklar.  
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               Enerji, polimer, kâğıt ve metal sektörlerinin sürdürülebilir hayat üzerindeki etkilerine değinilir.   

12.4.4. Nanoteknoloji  

 12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye etkileri  

açısından değerlendirir.  

Nanoteknoloji kavramı örnekler üzerinden açıklanır.  

198





KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. KİMYA BİLİMİ 

 Anahtar kavramlar: bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, 

sembol, simya 

9.1.1. Simyadan Kimyaya 

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar. 

a. Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır.

b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta

Asya ve İslam uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir. 

c. Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının

(Empedokles, Democritus, Aristo, Cabir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi,  Robert Boyle,  Antoine 

Lavoisier) kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca tanıtılır. 

9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 

9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.  

a. Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası

ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır. 

b. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.

c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya

öğretmenliği meslekleri tanıtılır. 

9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili 

9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir. 

a. Element tanımı yapılır.

b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan,

 demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun 

         elementlerinin sembolleri tanıtılır. 

9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir. 

a. Bileşik tanımı yapılır.

b. H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3 , NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCl

 bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır. 
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9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar. 

a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, 

patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] 

tanıtılır. 

b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerin bilinmesinin gerekliliği ve önemi 

vurgulanır. 

9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar. 

                 a. Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir. 

b. Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri 

vurgulanır. 

9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır. 

Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve 

ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır. 

9.2. ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 

Anahtar kavramlar: absorbsiyon (soğurma), ametal, atom, atom modeli, atom yarıçapı, elektron 

ilgisi, elektron, elektronegatiflik, emisyon (yayma), grup, iyon, iyonlaşma enerjisi, izobar, 

izoelektronik, izoton,  izotop, metal, nötron, periyodik sistem,  periyot,  proton,  teori, yarı metal 

9.2.1. Atom Modelleri 

9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar. 

a. Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara 

girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur. 

b. Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom teorisinin (bulut modelinin) 

önemi vurgulanır. Orbital kavramına girilmez.  

c. Atom modellerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, 

video vb.) yararlanılır. 

9.2.2. Atomun Yapısı 

9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 

a. Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar ve 

izoelektronik kavramları tanıtılır. 

b. Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop 

atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez. 

9.2.3. Periyodik Sistem 

9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar. 
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a. Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar ve Moseley’in katkıları üzerinde

durulur. 

b. Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki

açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına 

girilmez. 

9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 

Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy) gazlar olarak yapılır. 

9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 

a. Periyodik özelliklerden metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi

ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez. 

b. Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımlarına girilmez.

c. Periyodik özelliklerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon,

video vb.) yararlanılır. 

9.3. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 

Anahtar kavramlar: apolar kovalent bağ, bağ enerjisi, değerlik elektronu, hidrojen bağı,  iyon, iyonik 

bağ,  kimyasal bağ, kovalent bağ, metalik bağ, molekül, moleküller arası etkileşim, polar kovalent bağ 

9.3.1. Kimyasal Tür  

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.  

Radikal kavramına girilmez. 

9.3.2. Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 

9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 

a. Bağlanan türler arası sınıflandırma, atomlar arası ve moleküller arası şeklinde yapılır; bu

sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir. 

b. Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ;  zayıf etkileşimlere örnek

olarak da hidrojen bağı ve van der Waals kuvvetleri verilir. 

9.3.3. Güçlü Etkileşimler 

9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir. 

a. Nötr atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler periyodik

sistemde ilk 20 element arasından seçilir. 

b. İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına vurgu yapılır.

c. İyonik bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video

vb.) yararlanılır. 

9.3.3.2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 

a. Tek atomlu ve çok atomlu iyonların (NH4
+, OH-, NO3

-, SO4
2-, CO3

2-, PO4
3-, CN-, CH3COO-)

oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması yapılır. 
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b. Değişken değerlikli metallerin (Cu, Fe, Hg, Sn, Pb) oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması 

yapılır.  

c. Hidrat bileşiklerinin adlandırılmasına girilmez. 

9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 

a. Kovalent bağlar sınıflandırılırken polar ve apolar kovalent bağlar verilir; koordine  

kovalent bağa girilmez. 

b. Basit moleküllerin (H2, Cl2, O2, N2, HCl, H2O, BH3, NH3, CH4, CO2) Lewis elektron nokta 

formülleri üzerinden bağın ve moleküllerin polarlık-apolarlık durumları üzerinde durulur.  

c. Kovalent bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video 

vb.) yararlanılır. 

9.3.3.4. Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar. 

              H2O, HCl, H2SO4, HNO3, NH3 bileşik örneklerinin sistematik adları verilir. 

9.3.3.5. Metalik bağın oluşumunu açıklar. 

Metalik bağın açıklanmasında elektron denizi modeli kullanılır. 

9.3.4. Zayıf Etkileşimler 

9.3.4.1. Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder. 

9.3.4.2. Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır. 

a. Van der Waals kuvvetleri (dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, dipol-

indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-indüklenmiş dipol etkileşimleri ve London kuvvetleri) 

açıklanır. 

b. Dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve London kuvvetlerinin genel etkileşme 

güçleri karşılaştırılır. 

9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 

a. Hidrojen bağının oluşumu açıklanır. 

b. Uygun bileşik serilerinin kaynama noktası değişimleri grafik üzerinde, hidrojen bağları ve 

diğer etkileşimler kullanılarak açıklanır. 

c. Aziz Sancar’ın DNA’nın onarımı ile ilgili çalışmalarına ve kısa biyografisine okuma parçası 

olarak yer verilir. Sabırlı, azimli ve kararlı olmanın bilimsel çalışmalarda başarıya ulaşmadaki 

önemi vurgulanır. 

9.3.5. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler   

9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt 

eder. 

Türler arasında fiziksel ve kimyasal değişimlerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden 

(animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. 
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9.4. MADDENİN HÂLLERİ 

Anahtar kavramlar:  akışkanlık, Avogadro sayısı, bağıl nem, basınç, buhar basıncı, buharlaşma, 

donma,  erime, genleşme, hacim, kaynama, kırağılaşma (geri süblimleşme), mol, mutlak sıcaklık, nem, 

plazma, süblimleşme, viskozite, yoğuşma 

9.4.1. Maddenin Fiziksel Hâlleri  

9.4.1.1.Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar. 

a. Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz)  farklı işlevler sağladığı vurgulanır. 

b. LPG  (sıvılaştırılmış petrol gazı),  deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal 

gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi 

vurgulanır. 

c. Havadan azot ve oksijen eldesi üzerinde durulur. 

9.4.2. Katılar  

9.4.2.1. Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.  

Katılar sınıflandırılarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının 

taneciklerini bir arada tutan kuvvetler üzerinde durulur. 

9.4.3. Sıvılar 

9.4.3.1.Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 

9.4.3.2. Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 

a. Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi sağlanır.  

b. Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir. 

c. Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yaptırılarak elde edilen 

sonuçların karşılaştırılması sağlanır.                                                                                                    

9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı 

kavramını açıklar. 

a. Kaynama olayı dış basınca bağlı olarak açıklanır. 

b. Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu 

belirtilir.   

9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.  

a. Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir. 

b. Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem 

kavramıyla ifade edildiği belirtilir. Bağıl nem hesaplamalarına girilmez. 

9.4.4. Gazlar 

9.4.4.1. Gazların genel özelliklerini açıklar.  

Gaz yasaları ve kinetik-moleküler teoriye girilmez. 
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9.4.4.2. Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder. 

Basınç birimleri olarak (atm ve mmHg); hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak 

Celcius (oC) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da mol verilir. Birim dönüşümlerine ve 

hesaplamalara girilmez. 

9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 

a. Hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma, buharlaşma-yoğuşma ve kaynama 

süreçleri incelenir. 

b. Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma-soğuma süreçlerine ilişkin hesaplamalara 

girilmez. 

c. Saf suyun hâl değişim deneyi yaptırılarak grafiğinin çizdirilmesi sağlanır. 

9.4.5. Plazma 

9.4.5.1. Plazma hâlini açıklar. 

Sıcak ve soğuk plazma sınıflandırmasına girilmez. 

9.5. DOĞA VE KİMYA  

Anahtar kavramlar: kimyasal kirletici, kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, sert/yumuşak su 

9.5.1. Su ve Hayat  

9.5.1.1. Suyun varlıklar için önemini açıklar. 

Su kaynaklarının ve korunmasının önemi açıklanır. 

9.5.1.2. Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir. 

Suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu/görevi 

olduğu vurgulanır.  

9.5.1.3. Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar. 

9.5.2. Çevre Kimyası 

9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar. 

a. Hava kirleticiler olarak azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulur. 

b. Su ve toprak kirleticiler olarak plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller, 
ve endüstriyel atıklar üzerinde durulur.  

9.5.2.2. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm 

önerilerinde bulunur. 

a. Atmosferin, canlılar için taşıdığı hayati önem vurgulanarak tüketim maddelerini seçerken 

ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanır. 
b. Öğrencilerin, kimyasal kirleticilerin çevreye zararlarının azaltılması konusunda yapılan 

araştırmalar, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi 
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toplamaları ve sınıfta paylaşmaları sağlanır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve 

bilgi kaynaklarının geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği hatırlatılır. 

c. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerin, grup 

arkadaşlarıyla birlikte kampanya veya etkinlik önerileri geliştirmeleri sağlanır. Görev 

dağılımı yapmanın ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin grup 

çalışmalarının başarıya ulaşmasındaki önemi hatırlatılır. 

 
10. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 

Anahtar kavramlar:  analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, 

kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, 

yanma tepkimesi, yüzde verim 

  10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları 

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır. 

b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır. 

10.1.2. Mol Kavramı 

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar. 

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur. 

b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır. 

c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni 

örneklerle açıklanır. 

ç. Mol hesaplamaları yapılır. 

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar. 

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez. 

b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri 

örneklerle açıklanır. 

c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır. 

ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, 

video vb.) yararlanılır. 

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim 

kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar. 
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a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur. 

b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır. 

10.2. KARIŞIMLAR 

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, 

emülsiyon, heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, 

özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon) 

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar 

10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 

a. Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikler açıklanır. 

b. Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanır ve günlük hayattan çözelti 

örnekleri verilir. 

c. Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre 

sınıflandırılır.  

ç. Karışımlar çözünenin ve/veya dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır. 

10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 

a. Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır. 

b. Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü-çözünen benzerliği ilişkilendirilir. 

c. Farklı maddelerin (sodyum klorür, etil alkol, karbon tetraklorür) suda çözünme deneyleri 

yaptırılır.  

ç. Farklı fiziksel hâldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim 

teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. 

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 

a. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler 

verilir. 

b. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişimleri tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara 

girilmez. 

c. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin 

kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir. 

ç. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır. 

d. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir. 

e. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video 

vb.) yararlanılır. 

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar. 

a. Çözeltilerin donma ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime 

bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez. 
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b. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin

olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini 

dinlemenin ve görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi 

hatırlatılır. 

10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 

a. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk

(ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal 

damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından 

yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur. 

b. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, 

tuz, yarı soy metal 

10.3.1. Asitler ve Bazlar 

10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 

a. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle

ilişkilendirilir. 

b. Kirecin, sabunun ve deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir.

c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini

değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kâğıdı tanıtılır. 

ç. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür 

çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kâğıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır. 

d. pH kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. Logaritmik tanıma girilmez.

e. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin

asitlik- bazlıkla ilişkilendirilmesi sağlanır. 

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 

a. Asitler su ortamında H3O+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH- iyonu oluşturma özellikleriyle

tanıtılarak basit örnekler verilir. 

b. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO2, SO2 ve N2O5 maddelerinin çözeltilerinin neden

asit gibi davrandığı; NH3 ve CaO maddelerinin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu 

tepkimeler üzerinden açıklanır. Lewis asit-baz tanımına girilmez. 

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 

10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 

a. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklanır.
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b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu deneyi 

yaptırılarak asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir. 

10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 

a. Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına 

örnekler verilir; aktif metal, yarı soy metal, soy metal ve amfoter metal kavramları üzerinde 

durulur. 

b. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney yaptırılır. 

c. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asidin soy metal ve cam/porselen aşındırma 

özelliklerine değinilir. Tepkime denklemlerine girilmez. 

ç. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa 

çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikeler vurgulanır. 

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar 

10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar. 

a. Asit yağmurlarının oluşumuna, çevreye ve tarihi eserlere etkilerine değinilir. 

b. Kirecin ve kostiğin yağ, saç ve deriye etkisi deney yapılarak açıklanır. 

c. Öğrencilerin asit ve bazların fayda ve zararları hakkında bilişim teknolojileri kullanarak 

araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgileri kaynak belirterek özetlemeleri ve yazılı olarak 

sunmaları sağlanır. Bilişim teknolojilerini kullanırken siber güvenlik kurallarına uymanın 

gerekliliği hatırlatılır. 

10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar. 

a. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara (çamaşır suyu ile tuz ruhu) örnekler 

verilir. 

b. Asit ve baz ambalajlarındaki güvenlik uyarılarına dikkat çekilir. 

c. Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından 

sakıncaları üzerinde durulur. 

ç. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi ve metal eşyaların paslarını gidermek için 

yöntem ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur. 

10.3.4. Tuzlar 

10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

Sodyum klorür, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum 

klorür tuzları üzerinde durulur. 

10.4. KİMYA HER YERDE 

Anahtar kavramlar: ağartıcı, apolar grup, mer/monomer/polimer, polar uç, yüzey aktif madde, 

hijyen, organik gıda, geri dönüşüm 

10.4.1. Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 
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10.4.1.1. Temizlik maddelerinin özelliklerini açıklar. 

a. Yapısal ayrıntılara girmeden sabun ve deterjan aktif maddelerinin kirleri nasıl temizlediği 

belirtilir. 

b. Kişisel temizlikte kullanılan temizlik maddelerinin (şampuan, diş macunu, katı sabun, sıvı 

sabun) fayda ve zararları vurgulanır. 

c. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri (çamaşır suyu, kireç kaymağı) tanıtılır. 

10.4.1.2. Yaygın polimerlerin kullanım alanlarına örnekler verir. 

a. Polimerleşme olayı açıklanarak -mer, monomer ve polimer kavramları üzerinde durulur. 

b. Kauçuk, polietilen (PE), polietilen teraftalat (PET), kevlar, polivinil klorür (PVC), 

politetraflor eten (TEFLON) ve polistirenin (PS) yapısal ayrıntılarına girilmeden başlıca 

kullanım alanlarına değinilir. 

c. Polimerlerin farklı alanlarda kullanımlarına ilişkin olumlu ve olumsuz özellikleri vurgulanır. 

ç. İçerisinde polimer malzeme kullanılan oyuncak ve tekstil ürünlerinin zararlarına değinilir. 

10.4.1.3. Polimer, kâğıt, cam ve metal malzemelerin geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısını 

açıklar. 

10.4.1.4. Kozmetik malzemelerin içerebileceği zararlı kimyasalları açıklar. 

Kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan parfüm, saç boyası, kalıcı dövme boyası ve jöle 

üzerinde durulur. 

10.4.1.5. İlaçların farklı formlarda kullanılmasının nedenlerini açıklar. 

a. Piyasadaki ilaç formlarının (hap, şurup, iğne, merhem) temel özelliklerine değinilir. 

b. Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının insan sağlığına, ülke ekonomisine ve çevreye verdiği 

zararlar vurgulanır. 

10.4.2. Gıdalar 

10.4.2.1. Hazır gıdaları seçerken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 

a. Hazır gıdaların doğal gıdalardan başlıca farklarına (koruyucular, renklendiriciler, 

emülsiyonlaştırıcılar, tatlandırıcılar, pastörizasyon, UHT sütün işlenmesi) değinilir. 

b. Hazır gıda etiketlerindeki üretim ve son kullanım tarihlerinin önemi vurgulanır. 

c. Koruyucular, renklendiriciler ve yapay tatlandırıcıların kullanılmasının sağlık üzerindeki 

etkilerine değinilir. 

ç. Günlük tüketim maddelerindeki katkı maddesi içeriği ve katkı maddesi kodlarına ilişkin 

okuma parçası verilir. 

10.4.2.2. Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. 

a. Yağ türlerinden katı (tereyağı, margarin) ve sıvı (zeytin yağı, ayçiçek yağı, mısır özü yağı, 

fındık yağı) yağlara değinilir. 

b. Yağ endüstrisinde kullanılan sızma, rafine, riviera ve vinterize kavramları açıklanır. 
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c. Yenilebilir yağların yanlış kullanımının sağlık üzerindeki etkileri vurgulanır. 

 

11. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
 

11.1. MODERN ATOM TEORİSİ 

Anahtar kavramlar: atom, atom modeli, Aufbau Prensibi, değerlik elektronu, değerlik orbital, 

elektron dizilimi, elektron ilgisi, elektronegatiflik, enerji düzeyi (katman), Hund Kuralı, iyonlaşma 

enerjisi, kuantum sayıları, küresel simetri, orbital (dalga fonksiyonu), Pauli İlkesi, periyodik sistem, 

teori, yörünge, yükseltgenme basamağı 

11.1.1. Atomun Kuantum Modeli 

11.1.1.1. Atomu kuantum modeliyle açıklar. 

a. Bohr atom modelinin deney ve gözlemlerden elde edilen bulguları açıklamadaki 

sınırlılıkları vurgulanarak modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi üzerinde durulur. 

b. Tek elektronlu atomlar/iyonlar için orbital kavramı elektronların bulunma olasılığı ile 

ilişkilendirilir. 

c. Yörünge ve orbital kavramları karşılaştırılır. 

ç. Kuantum sayıları orbitallerle ilişkilendirilir. 

d. Çok elektronlu atomlarda orbitallerin enerji seviyeleri açıklanır. 

11.1.2. Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 

11.1.2.1. Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 

a. Hund Kuralı, Pauli İlkesi ve Aufbau Prensibi açıklanır. 

b. Atomların ve iyonların elektron dizilimlerine örnekler verilir. Atom numarası 36 ve daha 

küçük türlerin elektron dizilimleri esas alınır. 

c. Değerlik orbital ve değerlik elektronu kavramları açıklanır. 

ç. Elektron dizilimleriyle elementin ait olduğu blok ilişkilendirilerek grup ve periyot belirlenir. 

11.1.3. Periyodik Özellikler 

11.1.3.1. Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 

a. Kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçapın farkları üzerinde durulur. 

b. Periyodik özellikler arasında metallik/ametallik, atom/iyon yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, 

elektron ilgisi, elektronegatiflik ve oksit/hidroksit bileşiklerinin asitlik/bazlık eğilimleri 

üzerinde durulur. Periyodik özelliklerin nasıl ölçüldüğüne girilmez. 

c. Ardışık iyonlaşma enerjilerinin grup numarasıyla ilişkisi örneklerle gösterilir. 

11.1.4. Elementleri Tanıyalım 

11.1.4.1. Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 
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a. s, p, d bloku elementlerinin metal/ametal karakteri, iyon yükleri, aktiflikleri ve yaptıkları

kimyasal bağ tipi elektron dizilimiyle ilişkilendirilir. 

b. f blok elementlerinin periyodik sistemdeki konumlarıyla ilgili özel durumları vurgulanır.

c. Asal gaz özellikleri elektron dizilimleriyle ilişkilendirilir.

11.1.5. Yükseltgenme Basamakları 

11.1.5.1. Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a. Ametallerin anyon hâlindeki yükleriyle yükseltgenme basamakları arasındaki fark

örneklendirilir. 

b. d bloku elementlerinin birden çok yükseltgenme basamağında bulunabilmeleri, elektron

dizilimleriyle ilişkilendirilir. 

11.2. GAZLAR 

Anahtar kavramlar: basınç, difüzyon, doygun buhar basıncı, efüzyon, faz diyagramı, hacim, ideal gaz, 

gerçek gaz, kısmi basınç, kritik basınç, kritik sıcaklık, mutlak sıcaklık, standart-normal şartlar 

11.2.1. Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 

11.2.1.1. Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 

a. Basınç birimleri (atm, Torr, mmHg ) ve hacim birimleri (L, m3) ile bunların ondalık ast ve

üst katları kısaca açıklanır. 

b. Gazların özelliklerinin ölçme yöntemleri üzerinde durulur. Manometrelerle ilgili

hesaplamalara girilmez. 

11.2.1.2. Gaz yasalarını açıklar. 

a. Gazların özelliklerine ilişkin yasalar (Boyle, Charles, Gay Lussac ve Avogadro) üzerinde

durulur. 

b. Öğrencilerin hazır veriler kullanılarak gaz yasaları ile ilgili grafikler çizmeleri ve

yorumlamaları sağlanır. 

11.2.2. İdeal Gaz Yasası 

11.2.2.1. Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a. Boyle, Charles ve Avogadro yasalarından yola çıkılarak ideal gaz denklemi türetilir.

b. İdeal gaz denklemi kullanılarak örnek hesaplamalar yapılır.

c. Normal şartlarda gaz hacimleri kütle ve mol sayısıyla ilişkilendirilir.

11.2.3. Gazlarda Kinetik Teori 

11.2.3.1. Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 

a. Kinetik teorinin temel varsayımları üzerinde durulur.

b. Kinetik teorinin temel varsayımları kullanılarak Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

türetilir. 
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c. Difüzyon deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.)

yararlanılarak da açıklanır. Deney yapılırken güvenlik uyarılarına dikkat edilmesi gerektiği 

hatırlatılır. 

11.2.4. Gaz Karışımları 

11.2.4.1. Gaz karışımlarının kısmi basınçlarını günlük hayattan örneklerle açıklar. 

Sıvıların doygun buhar basınçları kısmi basınç kavramıyla ilişkilendirilerek su üzerinde 

toplanan gazlarla ilgili hesaplamalar yapılır. 

11.2.5. Gerçek Gazlar 

11.2.5.1. Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 

a. Gerçek gazların hangi durumlarda ideallikten saptığı belirtilir.

b. Karbon dioksitin ve suyun faz diyagramı açıklanarak buhar ve gaz kavramları arasındaki

fark vurgulanır. 

c. Suyun farklı kristal yapılarını gösteren faz diyagramlarına girilmez.

ç. Günlük hayatta yaygın kullanılan ve gerçek gazların hâl değişimlerinin uygulamaları olan 

soğutma sistemleri (Joule-Thomson olayı) örnekleriyle açıklanır. 

11.3. SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 

Anahtar kavramlar: çözünürlük, dipol-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, 

hidrojen bağı, indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, iyon-

indüklenmiş dipol etkileşimleri, molalite, molarite 

11.3.1. Çözücü Çözünen Etkileşimleri 

11.3.1.1. Kimyasal türler arası etkileşimleri kullanarak sıvı ortamda çözünme olayını açıklar. 

11.3.2. Derişim Birimleri 

11.3.2.1. Çözünen madde miktarı ile farklı derişim birimlerini ilişkilendirir. 

a. Derişim birimleri olarak molarite ve molalite tanıtılır.

b. Normalite ve formalite tanımlarına girilmez.

11.3.2.2. Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 

Derişimle ilgili hesaplamalar yapılarak hesaplamalarda molarite ve molalite yanında kütlece 

yüzde, hacimce yüzde, mol kesri ve ppm kavramları da kullanılır. 

11.3.3. Koligatif Özellikler 

11.3.3.1. Çözeltilerin koligatif özellikleri ile derişimleri arasında ilişki kurar. 

a. Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması (kriyoskopi),

kaynama noktası yükselmesi (ebülyoskopi) ve osmotik basınç üzerinde durulur. 

b. Osmotik basınç ile ilgili hesaplamalara girilmez.

c. Ters osmoz yöntemiyle su arıtımı hakkında kısaca bilgi verilir.
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ç. Saf suyun ve farklı derişimlerdeki sulu çözeltilerin kaynama noktası tayini deneyleri 

yaptırılır. 

11.3.4. Çözünürlük 

 11.3.4.1. Çözeltileri çözünürlük kavramı temelinde sınıflandırır. 

a. Seyreltik, derişik, doygun, aşırı doygun ve doymamış çözelti kavramları üzerinde durulur.

b. Çözünürlükler g/100 g su birimi cinsinden verilir.

c. Çözünürlükle ilgili hesaplamalar yapılır.

 11.3.5. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler  

 11.3.5.1. Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 

a. Farklı tuzların sıcaklığa bağlı çözünürlük eğrilerinin yorumlanması sağlanır.

b. Tuzların farklı sıcaklıklardaki çözünürlüklerinden faydalanılarak deriştirme ve kristallendirme

 ile ilgili hesaplamalar yapılır. 

c. Gazların çözünürlüklerinin basınç ve sıcaklıkla değişimi üzerinde durulur; çözünürlük

 eğrilerinin yorumlanması sağlanır. 

 ç. Öğrencilerin çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini elektronik tablolama programı   

 kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri 

         ve yorumlamaları sağlanır.  

11.4. KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ  

Anahtar kavramlar:  bağ enerjisi, ekzotermik tepkime, endotermik tepkime, entalpi, Hess Yasası,  

standart oluşum entalpisi,  tepkime entalpisi  

11.4.1. Tepkimelerde Isı Değişimi  

11.4.1.1. Tepkimelerde meydana gelen enerji değişimlerini açıklar.  

a. Tepkimelerin ekzotermik ve endotermik olması ısı alışverişiyle ilişkilendirilir.

b. Ekzotermik ve endotermik tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden

(animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır. 

11.4.2. Oluşum Entalpisi  

 11.4.2.1. Standart oluşum entalpileri üzerinden tepkime entalpilerini hesaplar. 

a. Standart oluşum entalpileri tanımlanır.

b. Tepkime entalpisi potansiyel enerji-tepkime koordinatı grafiği üzerinden açıklanır.

c. Öğrencilerin tepkime entalpilerine ilişkin elektronik tablolama programı kullanarak grafik

oluşturmaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişimleri gözlemlemeleri ve 

yorumlamaları sağlanır. 

11.4.3. Bağ Enerjileri  

 11.4.3.1. Bağ enerjileri ile tepkime entalpisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 

Oluşan ve kırılan bağ enerjileri üzerinden tepkime entalpisi hesaplamaları yapılır. 
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11.4.4. Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 

11.4.4.1. Hess Yasasını açıklar.  

         Hess Yasası ile ilgili hesaplamalar yapılır.  

11.5. KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ  

Anahtar kavramlar: aktivasyon enerjisi, hız sabiti, inhibitör, katalizör, ortalama tepkime hızı 

11.5.1. Tepkime Hızları  

11.5.1.1. Kimyasal tepkimeler ile tanecik çarpışmaları arasındaki ilişkiyi açıklar. 

11.5.1.2. Kimyasal tepkimelerin hızlarını açıklar.  

a. Madde miktarı (derişim, mol, kütle, gaz maddeler için normal şartlarda hacim) ile

tepkime hızı ilişkilendirilir. 

b. Ortalama tepkime hızı kavramı açıklanır.

c. Homojen ve heterojen faz tepkimelerine örnekler verilir.

11.5.2. Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 

 11.5.2.1. Tepkime hızına etki eden faktörleri açıklar. 

a. Tek basamaklı tepkimelerde, her iki yöndeki tepkime hızının derişime bağlı ifadeleri

verilir. 

b. Çok basamaklı tepkimeler için hız belirleyici basamağın üzerinde durulur.

c. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör (enzimlere girilmez) ve temas yüzeyinin tepkime

hızına etkisi üzerinde durulur. Arrhenius bağıntısına girilmez.  

ç. Oktay Sinanoğlu’nun kısa biyografisini ve tepkime mekanizmaları üzerine yaptığı 

çalışmaları tanıtan okuma parçasına yer verilir.  

11.6. KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE  

Anahtar kavramlar: asit-baz çifti, asitlik/bazlık sabiti, Brönsted-Lowry asidi/bazı, çökelme tepkimesi, 

çözünürlük çarpımı, denge sabiti, eşdeğerlik noktası, indikatör, kimyasal denge, kuvvetli asit/baz,  Le 

Chatelier İlkesi, oto-iyonizasyon, pH/pOH, tampon çözelti, titrasyon, zayıf asit/baz  

11.6.1. Kimyasal Denge  

 11.6.1.1. Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 

a. Maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimleri üzerinden denge açıklanır.

b. İleri ve geri tepkime hızları üzerinden denge açıklanır.

c. Tersinir reaksiyonlar için derişim ve basınç cinsinden denge ifadeleri türetilerek

hesaplamalar yapılır. 

ç. Farklı denge sabitleri arasındaki ilişki incelenir. 

11.6.2. Dengeyi Etkileyen Faktörler  

11.6.2.1. Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar.  
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a. Sıcaklığın, derişimin, hacmin, kısmi basınçların ve toplam basıncın dengeye etkisi denge

ifadesi üzerinden açıklanır. 

b. Le Chatelier İlkesi örnekler üzerinden irdelenir.

c. Katalizör-denge ilişkisi vurgulanır.

11.6.3. Sulu Çözelti Dengeleri 

 11.6.3.1. pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 

 11.6.3.2. Brönsted-Lowry asitlerini/bazlarını karşılaştırır. 

11.6.3.3. Katyonların asitliğini ve anyonların bazlığını su ile etkileşimleri temelinde açıklar. 

a. Kuvvetli/zayıf asitler ve bazlar tanıtılır; konjuge asit-baz çiftlerine örnekler verilir.

b. Asit gibi davranan katyonların ve baz gibi davranan anyonların su ile etkileşimleri

üzerinde durulur. 

 11.6.3.4. Asitlik/bazlık gücü ile ayrışma denge sabitleri arasında ilişki kurar. 

Asitlerin/bazların iyonlaşma oranlarının denge sabitleriyle ilişkilendirilmesi sağlanır. 

11.6.3.5. Kuvvetli ve zayıf monoprotik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerini hesaplar.  

a. Çok derişik ve çok seyreltik asit/baz çözeltilerinin pH değerlerine girilmez.

b. Zayıf asitler/bazlar için [H+] = (Ka.Ca)1/2 ve [OH-] = (Kb.Cb)1/2 eşitlikleri esas alınır.

c. Poliprotik asitlere girilmez.

 11.6.3.6. Tampon çözeltilerin özellikleri ile günlük kullanım alanlarını ilişkilendirir. 

a. Tampon çözeltilerin pH değerlerinin seyrelme ve asit/baz ilavesi ile fazla değişmemesi

ortamdaki dengeler üzerinden açıklanır. Henderson formülü ve tampon kapasitesine 

girilmez.  

b. Tampon çözeltilerin canlı organizmalar açısından önemine değinilir.

11.6.3.7. Tuz çözeltilerinin asitlik/bazlık özelliklerini açıklar. 

a. Asidik, bazik ve nötr tuz kavramları açıklanır.

b. Anyonu zayıf baz olan tuzlara örnekler verilir.

c. Katyonu NH4
+ veya anyonu HSO4

– olan tuzların asitliği üzerinde durulur.

ç. Hidroliz hesaplamalarına girilmez.  

11.6.3.8. Kuvvetli asit/baz derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirler. 

a. Titrasyon deneyi yaptırılıp sonuçların grafik üzerinden gösterilerek yorumlanması

sağlanır. 

b. Titrasyonla ilgili hesaplama örnekleri verilir.

c. Öğrencilerin titrasyon yöntemine yönelik hesaplamaları elektronik tablolama programı

yardımıyla kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve 

yorumlamaları sağlanır. 

 11.6.3.9. Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 
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a. Çözünme-çökelme denge örneklerine yer verilir; çözünürlük çarpımı (Kçç) ve çözünürlük

(s) kavramları ilişkilendirilir. 

b. Tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlerden, sıcaklık ve ortak iyon etkisi üzerinde

durulur. 

c. Ortak iyon etkisi hesaplamaları yapılır.

12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. KİMYA VE ELEKTRİK  

Anahtar kavramlar: anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday 

sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin 

aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme  

12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı  

12.1.1.1. Redoks tepkimelerini tanır.  

a. Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur.

b. Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2 , KMnO4 , H2SO4 , HNO3 , H2O2)

ve indirgenler (H2 , SO2) tanıtılır. 

c. İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.

 12.1.1.2. Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a. İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla

mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur. 

b. Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.

12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler  

12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 

a. Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır.

b. Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur.

c. İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir.

 ç. Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır. 

d. Zn/Cu elektrokimyasal pili deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon,

simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır. 

12.1.3. Elektrot Potansiyelleri  

 12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar. 

a. Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile

ilişkilendirilir. 

b. Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur.
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c. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme

potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır.   

ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik 

çalışmalara yer verilir.  

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi  

12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar. 

12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.  

Öğrencilerin lityum iyon pilleri ve güncel kullanım alanlarını açıklayan bir poster 

hazırlamaları ve sınıfta sunmaları sağlanır. 

12.1.5. Elektroliz  

 12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar. 

a. 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır.

b. Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır.

c. Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır.

ç. Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, 

değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. 

d. Kaplama deneyi yaptırılır.

 12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar. 

Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır. 

12.1.6. Korozyon  

 12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar. 

a. Korozyon kavramı açıklanır.

b. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot

kavramı üzerinde durulur. 

c. Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir.

12.2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ  

Anahtar kavramlar: anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü, 

molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, π (pi) bağı, σ (sigma) bağı   

12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler  

 12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder. 

a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır.

b. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.

12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü  

12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar. 
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12.2.3. Doğada Karbon 

 12.2.3.1. Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir. 

a. Karbon elementinin çok sayıda bileşik oluşturma özelliği ile bağ yapma özelliği arasında

ilişki kurulur. 

b. Elmas ve grafitin incelenmesi sağlanarak fulleren, nanotüp ve grafenin yapıları ve

önemleri üzerinde durulur.  

12.2.4. Lewis Formülleri  

12.2.4.1. Kovalent bağlı kimyasal türlerin Lewis formüllerini yazar. 

Oktetin aşıldığı moleküller kapsam dışıdır. 

12.2.5. Hibritleşme-Molekül Geometrileri  

 12.2.5.1. Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitalleri temelinde açıklar.  

 12.2.5.2. Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre belirler. 

a. Hibritleşme ve VSEPR (Değerlik Katmanı Elektron Çifti İtmesi) yaklaşımı üzerinde durulur.

2. periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bileşikler dışındakiler verilmez.

b. Öğrencilerin hibritleşme ve VSEPR yaklaşımı konusunda bilişim teknolojilerinden

yararlanarak (animasyon, simülasyon, video vb.) molekül modelleri yapmaları sağlanır.  

12.3. ORGANİK BİLEŞİKLER  

Anahtar kavramlar: aldehit, alifatik bileşik, alkan, alken, alkil halojenür, alkin, alkol, aromatik bileşik, 

ester, eter, fonksiyonel grup, halkalı yapılar, hidrokarbon, izomerlik, karboksilik asit, keton, yağ asidi, 

yapısal izomerlik, zincir yapılı bileşikler  

12.3.1. Hidrokarbonlar  

12.3.1.1. Hidrokarbon türlerini ayırt eder.  

12.3.1.2. Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

a. Yanma ve halojenlerle yer değiştirme özellikleri üzerinde durulur.

b. Yapısal izomerlik ve çeşitleri üzerinde durulur.

c. Alkanların yakıtlarda [LPG, benzin, motorin (dizel), fueloil, katran ve asfalt ürünlerinin

bileşenleri] kullanıldığı, hekzanın ise çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır. 

ç. Benzinlerde oktan sayısı hakkında okuma parçası verilir. 

12.3.1.3. Basit alkenlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

a. Cis-trans izomerlik üzerinde durulur.

b. Alkenlerin kullanım alanı olarak alkil halojenür ve alkoller için ham madde oldukları

vurgulanır. 

c. Alkenlerin gıda endüstrisindeki kullanımları ve polimerleşme özellikleri hakkında bilgi

verilir.  

12.3.1.4. Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 
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Asetilenin üretimi, kullanım alanları, katılma özellikleri ve birincil patlayıcı tuzları üzerinde 

durulur. Diğer alkin örneklerine girilmez. 

 12.3.1.5. Basit aromatik bileşiklerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

Benzen, naftalin, anilin, toluen ve fenol bileşikleri tanıtılarak yapıları ve kullanım alanlarına 

değinilir.  

12.3.2. Fonksiyonel Gruplar 

 12.3.2.1. Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır. 

Alkil-gruplarına, hidroksi-, alkoksi-, halo-, karbonil-, karboksil-, amino-, nitro-, fenil- grupları 

bağlanınca oluşan bileşikler genel olarak tanıtılır.  

12.3.3. Alkoller  

12.3.3.1. Alkolleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

a. Etanolün fermantasyon yöntemi ile elde edilişi açıklanır.

b. Etanolün alkil halojenürlerden ve alkenlerden elde edilişi üzerinde durulur.

c. Alkollerin hidroksil sayısına ve alfa karbonundaki alkil sayısına göre sınıflandırılması

sağlanır.  

ç. 1-4 karbonlu mono alkoller, etandiol (glikol) ve propantriol (gliserin) üzerinde durulur. 

d. Metanolün zehirli özellikleri vurgulanır.

e. Etanolün sağlık alanında kullanımına vurgu yapılır.

f. Etanolün biyoyakıt işlevi gördüğü ve çözücü olarak kullanıldığı vurgulanır.

12.3.4. Eterler 

 12.3.4.1. Eterleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 

a. Asimetrik-simetrik eter ayrımı yapılır.

b. Eterlerin çözücü özelliklerine vurgu yapılır.

c. Fonksiyonel grup izomerliği açıklanarak eterlerin alkollerle izomerliğine değinilir.

12.3.5. Karbonil Bileşikleri 

 12.3.5.1. Karbonil bileşiklerini sınıflandırarak adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını 

  açıklar. 

a. Aldehit ve ketonları ayırt edecek düzeyde yapısal ilişki kurularak indirgenme-

yükseltgenme özelliklerinin karşılaştırılması sağlanır. 

b. Aldehitlere örnek olarak formaldehit, asetaldehit ve benzaldehit; ketonlara örnek olarak

aseton verilir. 

c. Aldehit ve ketonların fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.

ç. Aldehit ve ketonların gıda ve kozmetik sanayinde nasıl kullanıldıkları üzerinde durulur. 

12.3.6. Karboksilik Asitler  

 12.3.6.1. Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar. 
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 a. Formik asit, asetik asit, salisilik asit, ftalik asit, sitrik asit, malik asit, folik asit ve benzoik 

asit tanıtılır. Düz zincirli monokarboksilli asitlerin dışındakilerin formüllerine girilmez. 

b. Doymuş ve doymamış yağ asitleri tanıtılır.  

                 c. Yağ asidi tuzlarının sabun olarak kullanıldığı vurgulanır.  

                ç. Benzoik asidin ve benzoatların gıda koruyucu maddesi olarak kullanıldığı vurgulanır.  

12.3.7. Esterler  

 12.3.7.1. Esterlerin adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.  

 a. Esterleşme tepkimesine örnek verilir.  

 b. Esterlerin yer aldığı doğal maddelere örnek olarak lanolin, balmumu ve balsam verilir.  

 c. Esterlerin çözücü olarak kullanımlarına ilişkin örnekler verilir.  

 ç. Karboksilik asit ve esterlerin fonksiyonel grup izomerliklerine değinilir.  

 d. Sabun eldesi deneyi yaptırılır.  

12.4. ENERJİ KAYNAKLARI VE BİLİMSEL GELİŞMELER  

Anahtar kavramlar: biyokütle, doğal gaz, fosil yakıt, ham petrol, jeotermal, kömür, nanoteknoloji, 

sürdürülebilirlik   

12.4.1. Fosil Yakıtlar  

 12.4.1.1. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için çözüm önerilerinde bulunur.  

 a. Fosil yakıtlar ve bu yakıtların oluşumu bilişim teknolojilerinden (animasyon,  simülasyon,  

video vb.) yararlanılarak açıklanır. 

b. Fosil yakıtları bilinçsizce tüketmenin ve israf etmenin bireye, topluma ve çevreye verdiği  

zararlara değinilir. 

c. Öğrencilerin, fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini araştırmaları ve elde ettikleri 

bilgilerden yararlanarak bunların çevreye zararlı etkilerini azaltmaya yönelik çözüm önerileri 

hakkında tartışmaları sağlanır.  

12.4.2. Alternatif Enerji Kaynakları  

 12.4.2.1. Alternatif enerji kaynaklarını tanır.  

 a. Güneş, rüzgâr, hidrojen, jeotermal ve biyokütle enerji kaynaklarına değinilir.  

 b. Bor mineralinden hidrojen eldesinin ülkemizin kalkınması için önemi vurgulanır.  

 c. Turhan Nejat Veziroğlu’nun kısa özgeçmişi ve hidrojenin yakıt olarak kullanılması üzerine 

yaptığı çalışmalara okuma parçası olarak yer verilir. 

 12.4.2.2. Nükleer enerji kullanımını bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomi açısından 

değerlendirir.  

12.4.3. Sürdürülebilirlik  

 12.4.3.1. Sürdürülebilir hayat ve kalkınmanın toplum ve çevre için önemini kimya bilimi ile 

ilişkilendirerek açıklar.  
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               Enerji, polimer, kâğıt ve metal sektörlerinin sürdürülebilir hayat üzerindeki etkilerine değinilir.   

12.4.4. Nanoteknoloji  

 12.4.4.1. Nanoteknoloji alanındaki gelişmeleri bilim, toplum, teknoloji, çevre ve ekonomiye etkileri  

açısından değerlendirir.  

Nanoteknoloji kavramı örnekler üzerinden açıklanır.  
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3.2. SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 

9. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

9.1. Yaşam Bilimi Biyoloji 

9.1.1. Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri 

Anahtar Kavramlar 

beslenme, biyoloji, boşaltım, büyüme, canlılık, gelişme, hareket, homeostazi, hücre, 

metabolizma, organizasyon, solunum, uyarılara tepki, uyum, üreme 

9.1.1.1 Canlıların ortak özelliklerini irdeler.   

a. Canlı kavramı üzerinden biyolojinin günümüzdeki anlamı ile nasıl kullanıldığı kısaca belirtilir.

b. Canlıların; hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, metabolizma,

homeostazi, uyum, organizasyon, üreme, büyüme ve gelişme özellikleri vurgulanır. 

9.1.2. Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 

Anahtar Kavramlar  

asit, ATP, baz, DNA, enzim, hormon, inorganik, karbonhidrat, mineral, organik, protein, RNA, su, tuz, 

vitamin, lipit 

9.1.2.1. Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.

a. Su, mineraller, asitler, bazlar ve tuzların canlılar için önemi belirtilir.

b. Kalsiyum, potasyum, demir, iyot, flor, magnezyum, sodyum, fosfor, klor, kükürt, çinko

minerallerinin canlılar için önemi vurgulanır. 

c. Karbonhidratların, lipitlerin, proteinlerin, nükleik asitlerin, enzimlerin yapısı, görevi ve canlılar için

önemi belirtilir.  

ç. DNA’nın tüm canlı türlerinde bulunduğu ve aynı nükleotitleri içerdiği vurgulanır. 

d. ATP'nin ve hormonların kimyasal formüllerine yer verilmeden canlılar için önemi sorgulanır.

e. Vitaminlerin genel özellikleri verilir. A, D, E, K, B ve C vitaminlerinin görevleri ve canlılar için önemi

belirtilir. B grubu vitaminlerinin çeşitlerine girilmez. 

f. Öğrencilerin besinlerdeki karbonhidrat, lipit ve proteinin varlığını tespit edebilecekleri deneyler

yapmaları sağlanır. 

g. Enzim aktivitesine etki eden faktörlerle ilgili deneyler yapılması sağlanır.

9.1.2.2. Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.

a. İnsülin direnci, diyabet ve obeziteye sağlıklı beslenme bağlamında değinilir.

b. Öğrencilerin kendi yaş grubu için bir haftalık sağlıklı beslenme programı hazırlamaları sağlanır.
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9.2. Hücre 

9.2.1. Hücre 

Anahtar Kavramlar 

aktif taşıma, difüzyon, ekzositoz, endositoz, organel, osmoz, ökaryot, pasif taşıma, prokaryot 

9.2.1.1.  Hücre teorisine ilişkin çalışmaları açıklar. 

a. Hücreye ilişkin bilgilere tarihsel süreç içerisinde katkı sağlayan bilim insanlarına (Robert

Hooke, Antonie van Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Theodor Schwann ve Rudolf Virchow) 

örnekler verilir. Ancak bu isimlerin ezberlenmesi ve kronolojik sırasının bilinmesi beklenmez. 

b. Mikroskop çeşitleri ve ileri görüntüleme teknolojilerinin kullanmasının hücre teorisine

katkıları araştırılır. 

9.2.1.2.  Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 

a. Prokaryot hücrelerin kısımları gösterilir.

b. Ökaryot hücrelerin yapısı ve bu yapıyı oluşturan kısımlar gösterilir.

c. Organellerin hücrede aldıkları görevler bakımından incelenmesi sağlanır.

ç. Hücre örneklerinin mikroskop ile incelenmesi sağlanır. 

d. Hücre içi iş birliği ve organizasyona dikkat çekilerek herhangi bir organelde oluşan problemin

hücreye olası etkilerinin tartışılması sağlanır. 

e. Farklı hücre örnekleri karşılaştırılırken öncelikle mikroskop, görsel ögeler (fotoğraflar, resimler,

çizimler, karikatürler vb.), grafik düzenleyiciler (kavram haritaları, zihin haritaları, şemalar vb.), e-

öğrenme nesnesi ve uygulamalarından (animasyon, video, simülasyon, infografik, artırılmış ve 

sanal gerçeklik uygulamaları vb.) yararlanılır. 

9.2.1.3.  Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 

a. Hücre zarından madde geçişine ilişkin deney öncesi bilimsel yöntem basamakları bir örnekle

açıklanır. 

b. Biyoloji laboratuvarında kullanılan temel araç gereçler tanıtılarak laboratuvar güvenliği

vurgulanır. 

c. Hücre zarından madde geçişini etkileyen faktörlerden (yüzey alanı, konsantrasyon farkı,

sıcaklık) biri hakkında kontrollü deney yaptırılır. 
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9.3. Canlılar Dünyası 

9.3.1. Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması 

Anahtar Kavramlar 

ikili adlandırma, sınıflandırma, tür 

9.3.1.1. Canlıların çeşitliliğinin anlaşılmasında sınıflandırmanın önemini açıklar. 

a. Canlıların sınıflandırılmasında bilim insanlarının kullandığı farklı ölçüt ve yaklaşımlar tartışılır.

b. Canlı çeşitliliğindeki değişimler nesli tükenmiş canlılar örneği üzerinden tartışılır.

9.3.1.2. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki 
hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 

a. Canlıların sınıflandırılmasında sadece tür, cins, aile, takım, sınıf, şube ve âlem kategorilerinin

genel özelliklerine değinilir. 

b. Carolus Linnaeus’un sınıflandırmayla ilgili çalışmalarına değinilir.

c. Hiyerarşik kategoriler dikkate alınarak çevreden seçilecek canlı türleriyle ilgili ikili

adlandırma örnekleri verilir. 

ç. Öğrencilerin canlılar dünyası ile ilgili çektiği/edindiği fotoğraflarlardan video veya bir ürün 

oluşturmaları sağlanır. 

9.3.2. Canlı Âlemleri ve Özellikleri 

Anahtar Kavramlar 

arkeler, bakteriler, bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler, virüsler 

9.3.2.1. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini 
açıklar. 

a. Bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar âlemlerinin genel özellikleri

açıklanarak örnekler verilir. Hayvanlar âleminin dışında diğer âlemlerin sınıflandırmasına girilmez. 

b. Hayvanlar âleminin; omurgasız hayvanlar (süngerler, sölentereler, solucanlar, yumuşakçalar,

eklembacaklılar, derisidikenliler) ve omurgalı hayvanlar (balıklar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, 

memeliler) şubelerinin, sınıflarına ait genel özellikler belirtilerek örnekler verilir, yapı ve 

sistematiğine girilmez. 

c. Canlıların sınıflandırması bağlamında, bilimsel bilginin sınandığı, düzeltildiği veya yenilendiği
belirtilir.

9.3.2.2. Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 

  Canlılardan esinlenilerek geliştirilen teknolojilere örnekler verilir. 

9.3.2.3. Virüslerin genel özelliklerini açıklar. 

a. Virüslerin biyolojik sınıflandırma kategorileri içine alınmamasının nedenleri üzerinde durulur.

b. Virüslerin insan sağlığı üzerine etkilerinin kuduz, hepatit, grip, uçuk ve AIDS hastalıkları

üzerinden tartışılması sağlanır. Virütik hastalıklara karşı alınacak önlemler vurgulanır. 

c. Virüslerin genetik mühendisliği alanında yapılan çalışmalar için yeni imkânlar sunduğu vurgulanır.
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10. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

10.1. Hücre Bölünmeleri 

10.1.1. Mitoz ve Eşeysiz Üreme 

Anahtar Kavramlar 

hücre bölünmesi, eşeysiz üreme, interfaz, kanser, mitoz 

10.1.1.1.  Canlılarda hücre bölünmesinin gerekliliğini açıklar. 

a. Hücre bölünmesinin canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ile ilişkilendirilerek açıklanması
sağlanır.

b. Bölünmenin hücresel gerekçeleri üzerinde durulur.

10.1.1.2.  Mitozu açıklar. 

a. İnterfaz temel düzeyde işlenir.

b. Mitozun evreleri temel düzeyde işlenir. Evreler açıklanırken mikroskop, görsel ögeler (fotoğraflar,

resimler, çizimler, karikatürler vb.) ve grafik düzenleyiciler (kavram haritaları, zihin haritaları, 

şemalar vb.), e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından (animasyon, video, simülasyon, infografik, 

artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları vb.) faydalanılır. 

c. Hücre bölünmesinin kontrolü ve bunun canlılar için önemi üzerinde durulur. Hücre

bölünmesini kontrol eden moleküllerin isimleri verilmez. 

ç. Hücre bölünmesinin kanserle ilişkisi kurulur. 

d. Öğrencilerin mitozu açıklayan bir ürün veya elektronik sunu (animasyon, video vb.) hazırlamaları

ve bu sunuyu paylaşmaları sağlanır. 

10.1.1.3.  Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 

a. Eşeysiz üreme bağlamında bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, rejenerasyon

partenogenez ve bitkilerde vejetatif üreme örnekleri verilir. Sporla üremede sadece örnek verilir,  

döl almaşına girilmez. 

b. Eşeysiz üreme tekniklerinin bahçecilik ve tarım sektörlerindeki uygulamaları (çelikle ve soğanla

üreme şekilleri) örneklendirilir. 

10.1.2. Mayoz ve Eşeyli Üreme 

Anahtar Kavramlar 

diploit, döllenme, eşeyli üreme, haploit, krossing over, mayoz, sinapsis, tetrat 

10.1.2.1. Mayozu açıklar. 

a. Mayozun evreleri temel düzeyde işlenir. Evreler açıklanırken mikroskop, görsel ögeler, grafik

düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından faydalanılır. 

b. Öğrencilerin mayozu açıklayan bir elektronik sunu (animasyon, video vb.) hazırlamaları ve bu

sunuyu paylaşmaları sağlanır. 
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10.1.2.2. Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. 

a. Dış döllenme ve iç döllenme konusu verilmez.

b. Eşeyli üremenin temelinin mayoz ve döllenme olduğu açıklanır.

10.2. Kalıtımın Genel İlkeleri 

10.2.1. Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik 

Anahtar Kavramlar 

alel, biyolojik çeşitlilik, dihibrit, dominant, eş baskınlık, eşeye bağlı kalıtım, fenotip, gen, genotip, 

gonozom, hemofili, heterozigot, homozigot, monohibrit, mutasyon, otozom, Punnett karesi, 

rekombinasyon, renk körlüğü, resesif, soyağacı, varyasyon 

10.2.1.1. Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 

a. Mendel ilkeleri örneklerle açıklanır.

b. Monohibrit, dihibrit ve kontrol çaprazlamaları, eş baskınlık, çok alellilik (Kan gruplarıyla

ilişkilendirilir.) örnekler üzerinden işlenir. Eksik baskınlık ve pleiotropizme girilmez. 

c. Eşeye bağlı kalıtım; hemofili ve kısmi renk körlüğü hastalıkları bağlamında ele alınır. Eşeye bağlı

kalıtımın Y kromozomunda da görüldüğü belirtilir. 

ç. Soyağacı örneklerle açıklanır. 

d. Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma olasılığının akraba evlilikleri sonucunda arttığı vurgusu yapılır.

10.2.1.2. Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 

a. Varyasyonların kaynaklarının (mutasyon, kromozomların bağımsız dağılımı ve krossing over)

tartışılması sağlanır. Mutasyon çeşitlerine girilmez. 

b. Biyolojik çeşitliliğin canlıların genotiplerindeki farklılıklardan kaynaklandığı açıklanır.

10.3. Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları 

10.3.1. Ekosistem Ekolojisi 

Anahtar Kavramlar 

ayrıştırıcı, besin ağı, besin piramidi, besin zinciri, biyolojik birikim, ekosistem, enerji piramidi, 

heterotrof, holozoik, madde döngüsü, ototrof 

10.3.1.1. Ekosistemin canlı ve cansız bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 

a. Popülasyon, komünite ve ekosistem arasındaki ilişki örneklerle açıklanır.

b. Ekosistemde oluşabilecek herhangi bir değişikliğin sistemdeki olası sonuçları üzerinde durulur.

c. Öğrencilerin kendi seçecekleri bir ekosistemi tanıtan bir sunu hazırlamaları sağlanır.

10.3.1.2. Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 

Simbiyotik yaşama girilmez. 
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10.3.1.3. Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 

a. Madde ve enerji akışında üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolünün incelenmesi sağlanır.

b. Ekosistemlerde madde ve enerji akışı; besin zinciri, besin ağı ve besin piramidi ile ilişkilendirilerek

örneklendirilir. 

c. Biyolojik birikimin insan sağlığı ve diğer canlılar üzerine olumsuz etkilerinin araştırılması ve

tartışılması sağlanır. 

ç. Öğrencilerin canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini gösteren bir besin ağı kurgulaması 

sağlanır. 

10.3.1.4. Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 

a. Azot, karbon ve su döngüleri hatırlatılır.

b. Azot döngüsünde yer alan mikroorganizmaların tür isimleri verilmez.

10.3.2. Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 

Anahtar Kavramlar 

çevre sorunu, ekolojik ayak izi, karbon ayak izi, su ayak izi,  

10.3.2.1. Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir. 

a. Güncel çevre sorunları (biyolojik çeşitliliğin azalması, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği,

radyoaktif kirlilik, ses kirliliği, asit yağmurları, küresel iklim değişikliği, erozyon, doğal hayat 

alanlarının tahribi ve orman yangınları) özetlenerek bu sorunların canlılar üzerindeki olumsuz 

etkileri belirtilir. 

b. Çevre sorunları nedeniyle ortaya çıkan hastalıklara vurgu yapılır.

10.3.2.2. Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular. 

a. Ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izi ile ilgili uygulamalar yaptırılır.

b. Ekolojik ayak izi, su ayak izi ve karbon ayak izini küçültmek için çözüm önerileri geliştirmesi

sağlanır. 

10.3.2.3. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde 
bulunur. 

a. Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara örnekler verilir.

b. Yerel ve küresel boyutta çevreye zarar veren insan faaliyetlerinin tartışılması sağlanır.

c. Çevre kirliliğinin önlenmesinde biyolojinin digger disiplinler ile nasıl ilişkilendirildiğine örnekler

verir. 
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10.3.3. Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması 

Anahtar Kavramlar 

biyokaçakçılık,  endemik tür,doğal kaynak,  gen bankası, sürdürülebilirlik 

10.3.3.1. Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 

a. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için Türkiye genelindeki başarılı uygulamalar örneklendirilerek

çevre farkındalığının önemi vurgulanır. 

b. Gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya emanet edebilmek için doğal kaynakların israf

edilmemesi gerekliliği vurgulanır. 

10.3.3.2. Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 

a. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olmasını sağlayan faktörlerin tartışılması sağlanır.

b. Endemik türlerin ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından değeri ve önemi üzerinde durularak sağlık

ve ekonomiye katkılarına ilişkin örneklere yer verilir. 

c. Biyolojik çeşitlilik ve endemik türlerin küresel ve millî bir miras olduğu vurgulanır.

ç. Tabiatta her canlının önemli işlevler gördüğü vurgulanarak biyolojik çeşitliliğe ve ekosistemin doğal 

işleyişine saygı göstermenin ve bunlara müdahaleden kaçınmanın önemi açıklanır.  

d. Soyu tükenen türlerin biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamayacak bir kayıp olduğu

vurgulanır. 

10.3.3.3. Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 

a. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında bulunan canlı türleri ile endemik türlerin korunmasına

yönelik yapılan çalışmalar örneklendirilir. 

b. Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyokaçakçılığın önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin

tartışılması sağlanır. 

c. Gen bankalarının gerekliliği belirtilir.
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11. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

11.1.  İnsan Fizyolojisi 

11.1.1. Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları 

Anahtar Kavramlar 

diyabet, duyu organları, efektör, endokrin bez, geri bildirim, hormon, impuls, nöron, refleks, sinaps, 

teknoloji 

11.1.1.1. Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Sinir doku belirtilir. Yapılarına göre nöron çeşitlerine girilmez.

b. İmpuls iletiminin elektriksel ve kimyasal olduğu vurgulanır.

c. Sinir Sistemi merkezî ve çevresel sinir sistemi olarak verilir.Merkezî sinir sisteminin bölümlerinden

beyin için; ön beyin ( uç ve ara beyin), orta beyin ve arka beynin ( pons, omurilik soğanı, beyincik) 

görevleri kısaca açıklanarak beynin alt yapı ve görevlerine girilmez. Omuriliğin görevleri ile refleks 

yayı açıklanır ve refleksin insan yaşamı için önemi vurgulanır. 

ç. Çevresel sinir sisteminde, somatik ve otonom sinir sisteminin genel özellikleri verilir. Sempatik ve 

parasempatik sinirler ayrımına girilmez. 

d. Merkezî ve çevresel sinir sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler (fotoğraflar, resimler, çizimler,

karikatürler vb.) ve grafik düzenleyiciler (kavram haritaları, zihin haritaları, şemalar vb.), e-öğrenme 

nesnesi ve uygulamalarından (animasyon, video, simülasyon, infografik, artırılmış ve sanal gerçeklik 

uygulamaları vb.) yararlanılır.  

e. İbn Sina ‘nın insan fizyolojisi ile ilgili yaptığı çalışmalarına ilişkin okuma metni verilir.

11.1.1.2. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 

a. Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonlar işlenirken görsel ögeler, grafik

düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından yararlanılır. 

b. Hormonların yapısına girilmez.

c. Homeostasi örnekleri (vücut sıcaklığının, kandaki kalsiyum ve glikoz oranının düzenlenmesi) açıklanır.

ç. Hormonların yaşam kalitesi üzerine etkilerinin örnek bir hastalık üzerinden tartışılması sağlanır. 

11.1.1.3. Sinir sistemi rahatsızlıklarına örnekler verir. 

a. Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde durulur.

b. Sinir sistemi rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması sağlanır.

c. Mahmut Gazi Yaşargil’in çalışmalarına değinilir.

11.1.1.4. Sinir sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 
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11.1.1.5. Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 

a. Dokunma duyusu olan deri verilirken epitel ve temel bağ doku kısaca açıklanır.

b. Duyu organlarının yapısı şema üzerinde gösterilerek açıklanır.

c. Duyu organlarının yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve

uygulamalarından yararlanılır. 

ç. Göz küresi bölümleri sert tabaka, damar tabaka, ağ tabaka olarak verilir, ayrıntılı yapılarına girilmez. 

Kulak bölümleri dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak verilip ayrıntılı yapılarına girilmez. 

d. İbn Heysem’in göz ile ilgili çalışmaları vurgulanır.

11.1.1.6. Duyu organları rahatsızlıklarını açıklar. 

a. Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, işitme kaybı ve denge kaybı gibi rahatsızlıkların

araştırılıp sunulması sağlanır. 

b. Görme ve işitme engelli kişilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek ve çevresindeki bireyleri

bilinçlendirmek amacıyla sosyal farkındalık etkinlikleri (proje, kamu spotu, broşür vb.) hazırlamaları 

sağlanır. 

11.1.1.7. Duyu organlarının sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

Duyu organları rahatsızlıklarının tedavisiyle ilgili teknolojik gelişmelerin araştırılması sağlanır. 

11.1.2. Destek ve Hareket Sistemi 

Anahtar Kavramlar 

eklem, kas, kemik, kıkırdak, tendon 

11.1.2.1. Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Kemik, kıkırdak ve kas doku açıklanır.

b. Destek ve hareket sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi

ve uygulamalarından yararlanılır. 

c. Kemik ve kas çeşitleri açıklanır.

ç. Kıkırdak ve eklem çeşitleri ile vücutta bulunduğu yerlere örnekler verilir. Yapılarına girilmez.  

11.1.2.2. Destek ve hareket sistemi rahatsızlıklarını açıklar. 

Kırık, çıkık, burkulma, menisküs ve eklem rahatsızlıklarının araştırılması ve paylaşılması sağlanır. 

11.1.2.3. Destek ve hareket sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

Destek ve hareket sisteminin sağlığı açısından sporun, beslenmenin ve uygun duruşun önemi tartışılır. 
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11.1.3. Sindirim Sistemi  

Anahtar Kavramlar 

emilim, sindirim 

11.1.3.1. Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Sindirim sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
uygulamalarından yararlanılır.

b. Sindirime yardımcı yapı ve organların (karaciğer, pankreas ve tükürük bezleri) görevleri
üzerinde durulur. Yapılarına girilmez.

11.1.3.2.  Sindirim sistemi rahatsızlıklarını açıklar. 

Reflü, gastrit, ülser, hemoroit , kabızlık, ishal örnekleri verilir. 

11.1.3.3. Sindirim sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere 

ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

a. Fiziksel etkinliklerin sindirim sisteminin sağlığına olumlu etkisi belirtilir.

b. Tüketilen besinlerin temizliği, lif açısından zengin gıdalarla doğal beslenmenin önemi
vurgulanır.

c. Asitli içecekler tüketilmesinin ve fast-food beslenmenin sindirim sistemi üzerindeki
etkilerinin tartışılması sağlanır.

ç. Antibiyotik kullanımının bağırsak florasına etkileri ve bilinçsiz antibiyotik kullanımının zararları 
belirtilir. 

11.1.4. Dolaşım Sistemleri 

Anahtar Kavramlar 

alyuvar, akyuvar, antijen, antikor, aşı, bağışıklık, damar, enfeksiyon, interferon, kalp, kan, kan 

bağışı, kan dolaşımı, kan grubu, lenf dolaşımı, nabız, ödem, tansiyon 

11.1.4.1. Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Kan doku açıklanır.

b. Dolaşım sistemi işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve

uygulamalarından yararlanılır. 

c. Kalbin çalışmasına etki eden faktörler (adrenalin, tiroksin, kafein, tein, asetilkolin,

vagus siniri) üzerinde durulur. 

ç. Alyuvar, akyuvar ve kan pulcukları üzerinde durulur. Akyuvar çeşitleri B ve T lenfositleri ile 

sınırlandırılır. 

d. Kan grupları üzerinde durulur. Kan nakillerinde kendi grubundan kan alıp vermenin gerekliliği

vurgulanır. Kan nakillerinde genel alıcı ve genel verici kavramları kullanılmaz. 
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e. Öğrencilerin kan ve kemik iliği bağışının önemi ile ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik

çalışma (broşür, kamu spotu, anket vb.) yapmaları sağlanır. 

f. Konunun işlenişi sırasında model ve analojilerden yararlanılır.

g. İbn  Nefs’in dolaşımla ilgili görüşleri vurgulanır.

11.1.4.2. Lenf dolaşımını açıklar. 

a. Lenf dolaşımı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve

uygulamalarından yararlanılır. 

b. Lenf dolaşımı kan dolaşımı ile ilişkilendirilerek ele alınır.

c. Ödem oluşumu üzerinde durulur.

ç. Lenf dolaşımının bağışıklık ile ilişkisi açıklanır. 

11.1.4.3. Dolaşım sistemi rahatsızlıklarını açıklar. 

Kalp krizi, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, varis, kangren, anemi ve lösemi hastalıkları üzerinde 
durulur. 

11.1.4.4. Dolaşım sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere 

ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

11.1.4.5. Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 

a. Hastalık yapan organizmalar ve yabancı maddelere karşı deri, tükürük, mide öz suyu, mukus

ve gözyaşının vücut savunmasındaki rolleri örneklendirilir. 

b. Enfeksiyon ve alerji gibi durumların bağışıklık ile ilişkisi örnekler üzerinden açıklanır.

c. İmmünoglobulinler verilmez.

ç. Aşılanmanın önemi üzerinde durulur. Bazı aşıların zaman içerisinde değiştirilmesinin 

nedenleri araştırılır. 

d. Hastalık yapan organizmaların genetik yapılarının hızlı değişimi nedeniyle insan sağlığına sürekli

bir tehdit oluşturduğu vurgulanır. 

11.1.5.  Solunum Sistemi 

Anahtar Kavramlar 

alveol, bronş, diyafram, gaz taşınımı, hemoglobin, solunum 

11.1.5.1.  Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Solunum sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve

uygulamalarından yararlanılır. 

b. Soluk alıp verme mekanizmasışema üzerinde açıklanır.

11.1.5.2.  Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 

11.1.5.3.  Solunum sistemi hastalıklarına örnekler verir. 

KOAH, astım, verem, akciğer ve gırtlak kanseri, zatürre hastalıkları belirtilir. 
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11.1.5.4. Solunum sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

Yaygın olarak görülen mesleki solunum sistemi hastalıklarından korunmak için iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda alınabilecek önlemlerin araştırılması ve elde edilen bilgilerin paylaşılması sağlanır. 

 11.1.6. Üriner Sistem 

Anahtar Kavramlar 

böbrek, böbreğin yapısı, böbrek nakli, diyaliz, mesane, nefron, üreter, üretra 

11.1.6.1. Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Üriner sistemin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve

uygulamalarından yararlanılır. 

b. Böbreğin alyuvar üretimine etkisi üzerinde durulur.

c. Böbrek diseksiyonu ile böbreğin yapısının incelenmesi sağlanır.

11.1.6.2. Homeostasinin sağlanmasında böbreklerin rolünü belirtir. 

11.1.6.3. Üriner Sistem rahatsızlıklarına örnekler verir. 

a. Böbrek taşı, böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonu belirtilir.

b. Diyaliz kısaca açıklanarak, diyalize bağımlı hastaların yaşadıkları problemler ve böbrek

bağışının önemi vurgulanır. 

11.1.6.4. Üriner sistemin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere ilişkin 

çıkarımlarda bulunur. 

11.1.7. Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim 

Anahtar Kavramlar 

büyüme, embriyonik gelişim, gelişme, hamilelik, invitro fertilizasyon, menstrual döngü, ultrason, 
üreme  

11.1.7.1. Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 

a. Dişi ve erkek üreme sisteminin yapısı işlenirken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme
nesnesi ve uygulamalarından yararlanılır.

b. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlarla ilgili grafiklere yer verilir.

c. In vitro fertilizasyon yöntemleri kısaca açıklanır.

11.1.7.2. Üreme sisteminin sağlıklı yapısının korunması için yapılması gerekenlere 

ilişkin çıkarımlarda bulunur. 

11.1.7.3. İnsanda embriyonik gelişim sürecini açıklar. 

a. Embriyonik tabakalardan meydana gelen organlar verilmez.

b. Hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörler (antibiyotik dahil erken hamilelik

döneminde ilaç kullanımı, yoğun stres, folik asit yetersizliği, X ışınımına maruz kalma) belirtilir. 

c. Hamileliğin izlenmesinin bebeğin ve annenin sağlığı açısından önemi vurgulanır.
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11.2. Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 

11.2.1. Komünite Ekolojisi 

Anahtar Kavramlar 

biyolojik çeşitlilik, ekosistem, komünite, rekabet, simbiyotik ilişki, süksesyon 

11.2.1.1. Komünitenin yapısına etki eden faktörleri açıklar. 

Komünitelerin içerdiği biyolojik çeşitliliğin karasal ekosistemlerde enlem, sucul ekosistemlerde ise 

suyun derinliği ve suyun kirliliği ile ilişkili olduğu vurgulanır. 

11.2.1.2. Komünitede tür içi ve türler arasındaki rekabeti örneklerle açıklar. 

Komünitelerde av-avcı ilişkisi vurgulanır. 

11.2.1.3. Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 

Parazitlik ve mutualizm insan sağlığı ile ilişkilendirilir (bit, pire, kene, tenya, bağırsak florası). 

11.2.1.4. Komünitelerdeki süksesyonu örneklerle açıklar. 

Süksesyonun evrelerine girilmez.

11.2.2. Popülasyon Ekolojisi 

Anahtar Kavramlar 

popülasyon dinamiği, taşıma kapasitesi, yaş piramidi 

11.2.2.1. Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 

a. İnsan yaş piramitleri üzerinde durulur.

b. Popülasyon büyümesine ilişkin farklı büyüme eğrileri (S ve J) çizilir.

c. Dünyada ve ülkemizde nüfus değişiminin grafikler üzerinden analiz edilmesi ve olası sonuçlarının

tartışılması sağlanır. 
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12. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. Genden Proteine 

12.1.1. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi 

Anahtar Kavramlar 

DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA replikasyonu 

12.1.1.1. Nükleik asitlerin keşif sürecini özetler. 

Rosalind Franklin, James Watson, Francis Crick çalışmaları kısaca açıklanır ancak bu isimlerin 

ezberlenmesi ve kronolojik sırasının bilinmesi beklenmez.

12.1.1.2. Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 

12.1.1.3. Hücredeki genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi kurar. 

a. Nükleotitten DNA ve kromozoma genetik materyal organizasyonunun modellenmesi sağlanır.

b. Gen ve DNA ilişkisi üzerinde durulur.

12.1.1.4. DNA' nın kendini eşlemesini açıklar. 

a. Helikaz, DNA polimeraz ve DNA ligaz dışındaki enzimler verilmez.

b. Aziz Sancar’ın biyoloji bilimine katkısı, vatanseverliği ve bir bilim insanının genel özellikleri

bağlamında şahsına vurgu yapılan bir okuma parçası verilir. 

12.1.2. Genetik Şifre ve Protein Sentezi 

Anahtar Kavramlar 

antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi, genetik 

şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, model 

organizma, RNA polimeraz, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ 

12.1.2.1. Protein sentezinin mekanizmasını açıklar. 

a. Genetik şifre ve protein sentezi arasındaki ilişki üzerinde durulur.

b. Protein sentezi açıklanırken görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve
uygulamalarından yararlanılır.

12.1.2.2. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji kavramlarını açıklar. 

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki farkların tartışılması sağlanır. 

12.1.2.3. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarını açıklar. 

a. Gen teknolojileri, DNA parmak izi analizi, kök hücre teknolojilerinin ve bunların kullanım alanlarının

araştırılması ve sonuçlarının paylaşılması sağlanır. 

b. Model organizmaların özellikleri tartışılır.

c. Model organizmaların genetik ve biyoteknolojik araştırmalarda kullanılmasına ilişkin örnekler verilir.
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12.1.2.4. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına 

etkisini değerlendirir. 

a. Aşı, antibiyotik, insülin, interferon üretimi, kanser tedavisi ve gen terapisi uygulamaları kısaca

açıklanır. 

b. Klonlama çalışmalarının ve organizmaların genetiğinin değiştirilmesinin olası sonuçları belirtilir.

Ian Wilmut’un klonlama ile ilgili çalışmasına değinilir. 

c. Biyogüvenlik ve biyoetik konularının tartışılması sağlanır.

ç.   Sosyo-ekonomik ve kültürel bağlamın, biyolojinin gelişimini etkilediği vurgulanır. 

12.2. Canlılarda Enerji Dönüşümleri 

12.2.1. Canlılık ve Enerji 

Anahtar Kavramlar 

ATP, enerji, enerji dönüşümü, fosforilasyon, fotosentez, hücresel solunum, kemosentez, 

12.2.1.1. Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliğini açıklar. 

a. ATP molekülünün yapısı açıklanır.

b. Fosforilasyon çeşitleri kısaca belirtilir.

12.2.2. Fotosentez 

Anahtar Kavramlar 

fotosentez, fotoliz, ışık, klorofil, kloroplast 

12.2.2.1. Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 

Fotosentez sürecinin anlaşılmasına katkı sağlayan bilim insanlarına örnekler verilerek kısaca 

çalışmalarına değinilir. 

12.2.2.2. Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 

a. Klorofil a ve klorofil b’nin yapısı verilmez.

b. Suyun fotolizi belirtilir.

c. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar, ürün açısından karşılaştırılır.

Reaksiyonların basamaklarına girilmez ve matematiksel hesaplamalara yer verilmez. 

ç.  CAM ve C4 bitkileri verilmez. 

d. Fotosentez süreci görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından
faydalanarak açıklanır.

238



12.2.2.3. Fotosentez hızını etkileyen faktörleri değerlendirir. 

a. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerden ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık, klorofil

miktarı ve karbondioksit yoğunluğu verilir. 

b. Fotosentez hızını etkileyen faktörlerle ilgili kontrollü deney yaparken bilimsel yöntem

basamakları kullanılır. 

c. Tarımsal ürün miktarını artırmada yapay ışıklandırma uygulamalarının araştırılması ve

paylaşılması sağlanır. 

12.2.3. Kemosentez 

Anahtar Kavramlar 

kemosentez, oksidasyon 

12.2.3.1 Kemosentez olayını açıklar.

a. Kemosentez yapan canlılara örnekler verilir.

b. Kemosentezin madde döngüsüne katkıları ve endüstriyel alanlarda kullanımı özetlenir.

12.2.4. Hücresel Solunum 

Anahtar Kavramlar 

fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum,  hücresel solunum, krebs döngüsü, oksijensiz 
solunum 

12.2.4.1. Hücresel solunumu açıklar. 

a. Oksijenli solunum; glikoliz, krebs döngüsü ve ETS-oksidatif fosforilasyon olarak verilir.

b. Tepkimelerdeki NADH, FADH2 , ATP üretim ve tüketimi matematiksel hesaplamalara girilmeden

verilir. 

c. Tüm canlılarda glikozun çeşitli tepkimeler zinciri ile pirüvik asite parçalandığı vurgulanır. Pirüvik

asite kadar olan ara basamaklara ve ara ürünlere değinilmez. 

ç.  Etil alkol-laktik asit fermantasyonu açıklanarak günlük hayattan örnekler verilir. 

d. Oksijensiz solunumda, elektronun oksijen dışında bir moleküle (sülfat, kükürt, nitrat,

karbondioksit, demir) aktarıldığı belirtilir. 

e. Oksijenli solunumda fermantasyona göre enerji verimliliğinin daha fazla olmasının nedenleri

üzerinde durulur. 

f. Hücresel solunum süreçleri görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve

uygulamalarından faydalanarak açıklanır. 

12.2.4.2. Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son 

ürünlere ilişkin deney yapar. 
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12.2.4.3. Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 

a. Fotosentez ve solunumun doğadaki madde ve enerji dengesinin sağlanmasındaki önemi

vurgulanır. 

b. Fotosentez ve solunum olaylarının bir arada gözlemlenebileceği deney deney tasarlanması ve

yapılması sağlanır. 

c. Fotosentez ve oksijenli solunumda enerji üretim mekanizması ile ilgili olarak kemiosmotik görüş

şema üzerinde verilerek kısaca tanıtılır. 

12.3. Bitki Biyolojisi 

12.3.1. Bitkilerin Yapısı      

Anahtar Kavramlar 

fotoperiyodizm, nasti, oksin, tropizma, uç meristem, yanal meristem, yaş halkaları 

12.3.1.1. Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 

a. Kök, gövde, yaprak kesitlerinde başlıca dokuların incelenmesi sağlanır ve bunların görevleri
açıklanır.

b. Uç ve yanal meristemlerin büyümedeki rolü vurgulanarak yaş halkaları ile bağlantı kurulur.

c. Prokambiyum, protoderm ve temel meristem konularına girilmez.

ç. Kök, gövde ve yapraklarından yararlanılan bitkilere günlük hayattan örnekler verilir. 

d. Bitki çeşitleriyle ilgili çektikleri/edindikleri fotoğrafları eğitsel sosyal bir ağ üzerinden
paylaşmaları sağlanır.

12.3.1.2. Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 

12.3.1.3. Bitki hareketlerini gözlemleyebileceği kontrollü deney yapar. 

a. Nasti ve tropizma hareketleri gözlemlenerek bu hareketlere ilişkin gözlemlerin paylaşılması
sağlanır.

b. Oksin hormonunun tropizmadaki etkisi vurgulanır.

12.3.2. Bitkilerde Madde Taşınması 

Anahtar Kavramlar 

adhezyon, basınç akış teorisi, floem, gutasyon, gübre, kohezyon gerilim teorisi, kök basıncı, 

ksilem, mikoriza, minimum kuralı, nodül, stoma, terleme 

12.3.2.1. Köklerde su ve mineral emilimini açıklar. 

a. Su ve minerallerin bitkiler için önemi vurgulanır.

b. Minerallerin topraktan alınması, nodül ve mikoriza oluşumu üzerinde durulur.

c. İyonların emilim mekanizmasına girilmez.

ç. Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde gerekli olan minerallerin isimleri verilir. Ayrı ayrı görevlerine 
girilmez. 
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12.3.2.2. Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 

a. Suyun taşınmasında kohezyon gerilim teorisi, kök basıncı, adhezyon ve gutasyon olayları
açıklanır.

b. Suyun taşınmasında stomaların rolüne değinilir.

12.3.2.3. Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizmasını açıklar. 

12.3.2.4. Bitkilerde su ve madde taşınması ile ilgili deney tasarlar. 

12.3.3. Bitkilerde Eşeyli Üreme 

Anahtar Kavramlar 

çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, meyve, tohum, tozlaşma, üreme hücreleri 

12.3.3.1. Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevlerini açıklar. 

12.3.3.2. Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 

a. Bitkilerde eşeyli üreme kapalı tohumlu bir bitki örneği üzerinden görsel ögeler, grafik

düzenleyiciler, e-öğrenme nesnesi ve uygulamalarından faydalanılarak işlenir. 

b. Bitkilerin üreme ve yayılmasında tohum ve meyvenin rolü örneklerle ele alınır.

12.3.3.3. Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 

Çimlenmeye etki eden faktörlerin tespit edilmesi sağlanır. 

12.3.3.4. Dormansi ve çimlenme arasında ilişki kurar. 

12.4. Canlılar ve Çevre 

12.4.1. Canlılar ve Çevre 

Anahtar Kavramlar 

adaptasyon, doğal seçilim, mutasyon, varyasyon, yapay seçilim 

12.4.1.1. Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 

a. Varyasyon, adaptasyon, mutasyon, doğal ve yapay seçilim kavramları vurgulanır.

b. Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesinin nedenleri vurgulanır.

c. Herbisit ve pestisitlerin zaman içerisinde etkilerini kaybetmelerinin nedenleri üzerinde durulur.

12.4.1.2. Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamalarına örnekler verir. 
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3.2. SINIF DÜZEYLERİNE GÖRE ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR 

3.2.1. 10. Sınıf Konu, Kazanım ve Açıklamaları 

ÜNİTE 1: FELSEFEYİ TANIMA 

10.1.1. Felsefenin anlamını açıklar. 

a) Çeşitli sorulardan (Bilgi nedir?, Bilinç nedir?, Öz bilinç nedir?) hareketle düşünmenin

önemi ve gerekliliğinin tartışılması sağlanır.

b) Felsefe  (philosophia)  terimi  kapsamında  geçen  sevgi,  arayış,  bilgi,  hakikat  ve

hikmet (bilgelik/sophia) kavramlarının felsefeyle ilişkisine değinilir.

c) Farklı düşünürlerin (Platon, Aristoteles, el-kindî, Fârâbî, İbn Sînâ, I. Kant, K. Jaspers,

Hilmi Ziya Ülken ve Takiyettin Mengüşoğlu) felsefe tanımlarına yer verilerek bu

tanımların benzer ve farklı noktalarının belirtilmesi sağlanır.

d) Bilişim teknolojileri kullanılarak “Filozof kimdir?” sorusuna ilişkin bir sunum

hazırlanması ve sunumun sınıf ortamında paylaşılması sağlanır.

10.1.2. Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 

a) Felsefi düşüncenin ortaya çıkışı üzerinde kısaca durulur.

b) Felsefenin sorgulama, merak etme, şüphe duyma, hayret etme,  yığılımlı ilerleme,

eleştirel, refleksif, rasyonel, sistemli, tutarlı ve evrensel olma özellikleri vurgulanır. 

c) N.  Uygur’un “Bir Felsefe Sorusu Nedir?” adlı makalesinden alınan veya derlenen bir

metinden hareketle felsefi soruların özelliklerinin yorumlanması sağlanır.

10.1.3. Felsefenin insan ve toplum hayatı üzerindeki rolünü örneklerle açıklar. 

a) Felsefenin bireysel ve toplumsal işlevlerine değinilir.

b) Felsefe hayat ilişkisinin günlük hayattan örneklerle yorumlanması sağlanır.
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ÜNİTE 2: FELSEFE İLE DÜŞÜNME 

10.2.1. Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 

a) Görüş, argüman, önerme, tümdengelim, tümevarım, analoji, tutarlılık, çelişiklik,

gerçeklik, doğruluk ve temellendirme kavramları üzerinde durulur.

b) Örnek metinler verilerek bu metinlerdeki akıl yürütme biçimlerinin, tutarlı ve çelişik

ifadelerin belirlenmesi sağlanır.

10.2.2. Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 

a) Dilin ifade etme ve kavramlaştırma işlevi üzerinde durulur.

b) Kavramları yanlış kullanmanın, anlamı nasıl değiştirdiğine ilişkin günlük hayattan

örnekler verilmesi sağlanır.

10.2.3. Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 

Seçilen konu örnekleri üzerinden öğrencilere sorular yöneltilerek öğrencilerin konuya 

ilişkin kendi sorularını yapılandırmaları sağlanır. 

10.2.4. Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 

a) Bir konuşma veya bir metin seçilerek konuşmacının yahut yazarın ileri sürdüğü görüş ve

argümanların tespit edilmesi ve tartışılması sağlanır.

b) Öğrencilerin gazete, dergi, roman, televizyon haberi, tartışma programı veya filmlerde

geçen felsefi bir görüşü tespit etmeleri ve bu görüşü temellendiren argümanları sınıf

ortamında tartışmaları sağlanır.
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ÜNİTE 3: FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 

10.3.1. Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 

a) “Varlık var mıdır?”, "Varlığın mahiyeti nedir?", "Evrende amaçlılık var mıdır?”

problemlerinden hareketle varlık felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b) Felsefi bir metin üzerinden varlık türlerinin sınıflandırılması sağlanır.

c) Öğrencilerin hikâye, roman, kısa film veya belgesellerden birinde işlenen konuyu

varlık felsefesi açısından değerlendirmeleri ve sınıfta paylaşmaları sağlanır.

10.3.2. Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 

a) “Doğru bilgi mümkün müdür?", "Bilginin kaynağı nedir?", "Bilginin sınırları ve doğru

bilginin ölçütleri nelerdir?” problemlerinden hareketle bilgi felsefesinin konusu kısaca

açıklanır.

b) Felsefi bir metnin üzerinden doğruluk ve gerçeklik kavramları arasındaki ilişkinin

tartışılması sağlanır.

c) Öğrencilerin dergi ve gazete haberleri, internet, sosyal medya veya TV programlarında

paylaşılan bilgileri, bilginin değeri ve güvenilirliği açısından tartışmaları sağlanır.

10.3.3. Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 

a) “Bilim nedir?", "Bilimsel yöntem nedir?”, “Bilimin değeri nedir?” problemlerinden

hareketle bilim felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b) Bilim felsefe ilişkisi üzerinde durulur.

c) B. Russell’ın “Bilgelikle birleştiğinde bilimin sağladığı kudret tüm insanlığa büyük

ölçüde refah ve mutluluk getirebilir; tek başına ise yalnız yıkıntıya yol açar.” sözünden

hareketle bilimle hayat arasındaki ilişkinin tartışılması sağlanır.

10.3.4 Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 

a) “İyi ve kötünün ölçütü nedir?", "Özgürlük ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki

vardır?", "Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?” problemlerinden hareketle ahlak

felsefesinin konusu kısaca açıklanır.

b) Felsefi bir metnin üzerinden, iyilik ve mutluluk ilişkisinin yorumlanması sağlanır.

c) Okul ortamında yaşanan durumlardan ve olaylardan hareketle özgürlük, sorumluluk ve

kural (norm) ilişkisinin tartışılması sağlanır.
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10.3.5.  Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 

 
a) "Tanrı’nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir?”, “Evren sonlu mudur, sonsuz mudur?”, 

“Ölümden sonra yaşam var mıdır?” problemlerinden hareketle din felsefesinin konusu 

kısaca açıklanır. 

b) Teoloji ve din felsefesi farkı üzerinde durulur. 
 

c) “Ben kimim?” sorusunun felsefe, bilim ve din açısından nasıl ele alındığının 

tartışılması sağlanır. 

 

10.3.6. Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 
 

 
a) "Hak,  adalet  ve  özgürlük  nedir?",  “ İktidarın kaynağı  nedir?", "İdeal  devlet  düzeni 

olabilir mi?” problemlerinden hareketle siyaset felsefesinin konusu kısaca açıklanır. 

b) Geçmişten günümüze egemenlik sorununun temel hak ve özgürlükler açısından 

tartışılması sağlanır. 

c) Öğrencilerin  ülkemizde  yaşanan  sorunlardan  birini  araştırarak  birey,  toplum  ve  

devlet ilişkileri bağlamında tartışmaları sağlanır. 

 

10.3.7. Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 
 

 
a) “Güzel nedir?", "Sanat nedir?", "Sanat eserinin özellikleri nelerdir?” problemlerinden 

hareketle sanat felsefesinin konusu kısaca açıklanır. 

b) Felsefi bir metin üzerinden sanat ve duyarlılık ilişkisinin yorumlanması sağlanır. 

c) Öğrencilerin   yaşadığı   şehrin   mimari   yapısını   estetik   açıdan tartışmaları sağlanır. 
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ÜNİTE 4: FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 

10.4.1. Felsefi bir metni analiz eder. 

 
Felsefi bir metin örneğinde; “ Metinde hangi felsefi kavramlar geçmektedir?”, “ Metinde 

hangi felsefi problem veya problemler ele alınmaktadır?”, “ Felsefi probleme veya 

problemlere filozofun bakış açısı nasıldır?”, “ Kullanılan kavramlar ve savunulan görüşler, 

güncel sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi için nasıl bir katkı sunabilir?” soruları 

yoluyla analiz ve değerlendirme yapılması sağlanır. 

 

10.4.2. Verilen konu hakkında alternatif görüşler geliştirir. 
 

 
Metin alıntılarına yer verilerek öğrencilerin bu alıntılardaki konu veya durumla ilgili öne 

sürülen görüşleri belirlemeleri ve “Bu konuya farklı bir açıdan bakılabilir mi?”, “Bu 

konuyla ilgili sizden görüş öne sürmeniz istenseydi görüşünüz ne olurdu?” gibi sorulardan 

hareketle aynı konuyla ilgili özgün görüşler geliştirmeleri sağlanır. 

 
 

10.4.3. Bir konu hakkında felsefi bir deneme yazar. 

a) Felsefi denemenin ne olduğu ve nasıl yazıldığı açıklanır. 

b) Tutarlı, sistematik ve temellendirilmiş bir felsefi denemenin yazılması sağlanır. 

 

10.4.4. Felsefi akıl yürütme becerilerini diğer alanlarda kullanır. 

Felsefeden farklı bir konuda yazılmış bir metni, felsefenin varlık, bilgi ve değer alanları 

üzerinden yorumlanması sağlanır. 
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3.2.2. 11. Sınıf Konu, Kazanım ve Açıklamaları 

 

ÜNİTE 1: MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 
 
 

11.1.1. Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 
 

 
a) Sümer, Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint ve İran medeniyetlerinde varlık, bilgi ve değer 

anlayışlarının felsefenin doğuşundaki etkilerine değinilir. 

b) Anadolu’da yaşamış filozofların (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Anaksagoras, 

Herakleitos, Epiktetos, Diogenes, Lukianos, Ksenofanes ve Aristoteles) doğduğu ve yaşadığı yer 

vurgulanarak haklarında kısaca biyografik bilgi verilir. 

 

11.1.2.  MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 
 

 
a) Filozofların ilk neden hakkındaki düşünceleri (Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, 

Empedokles ve Demokritos) ve değişim düşüncesi (Lao Tse, Herakleitos ve Parmenides) ele 

alınır. 

b) Sokrates ve Sofistlerin (Protagoras ve Gorgias) bilgi ve ahlak anlayışları ele alınır. 
 

c) Platon ve Aristoteles’in varlık, bilgi ve değer anlayışları ele alınır. 
 

 

11.1.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi 
görüşlerini analiz eder. 

 

 
a) Konfüçyüs’ün “İdeal Bir İnsan ve Topluma Dair Konuşmalar” adlı eserinden alınan veya 

derlenen bir metinden hareketle filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır. 

b) Platon’un  “Sokrates’in  Savunması”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir  metinden 
 

hareketle Sokrates’in “bilgelik ve erdem” anlayışının irdelenmesi sağlanır. 
 

c) Platon’un “Devlet” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle filozofun 

varlık, bilgi ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. 

d) Aristoteles’in “Nikomakhos’a Etik” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden 

hareketle filozofun “altın orta” düşüncesinin irdelenmesi sağlanır. 

 

11.1.4. MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 
değerlendirir. 

a) Protagoras’ın “İnsan her şeyin ölçüsüdür.” sözünün dayandığı argümanların tartışılması 

sağlanır. 

b) Öğrencilerin, “bilgi erdem ilişkisini” günlük hayatla ilişkilendiren özgün bir metin yazmaları 

sağlanır.  
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ÜNİTE 2: MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 

11.2.1. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 
 

 

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesi üzerindeki 
etkilerine değinilir. 

 

 
11.2.2. MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 

 

 
a) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl Hristiyan felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde 

durulur. 
 

b) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl İslam felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde 
durulur. 

 

c) MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin temel problemlerinden “inanç akıl ilişkisi” 

konusunda Hristiyan ve İslam felsefesinin yaklaşımları arasındaki farklar vurgulanır. 

d) 8-12. yüzyıl arasındaki çeviri faaliyetlerinin İslam felsefesine ve Batı felsefesine etkileri 
üzerinde durulur. 

 

 
11.2.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi 

görüşlerini analiz eder. 

 

a) St. Augustinus’un “İtiraflar” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden 

hareketle filozofun “Tanrı ve evren” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. 

b) Fârâbî’nin  “el-medînetü’l  fâzıla”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir  

metinden hareketle filozofun ahlak ve siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır.  

c) İbn Sînâ’nın “Salâmân ve absâl” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden 

hareketle filozofun varlık görüşünün irdelenmesi sağlanır. 

d) Gazâlî’nin  “el-münkız  mine'd-dalâl”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir  

metinden hareketle filozofun bilgi görüşünün irdelenmesi sağlanır. 

 

e) İbn  Rüşd’ün  “Tehâfut  et-tehâfut  el-felâsife”  adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir 

metinden hareketle filozofun “din felsefe ilişkisi” ile ilgili görüşlerinin irdelenmesi 

sağlanır. 

 

11.2.4.  MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 
değerlendirir. 

 

 
a) Mevlânâ, Yûnus Emre ve Hacı Bektâş Velî‘nin eserlerinden alınan veya derlenen bir 

metinden hareketle tasavvuf düşüncesindeki insan anlayışının tartışılması sağlanır. 

b) “Anlamak için inanıyorum” düşüncesinden hareketle “inanç akıl ilişkisini” ele alan 

özgün bir metin yazılması sağlanır. 
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ÜNİTE 3: 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 

 
11.3.1. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 

 

 
a) 12. yüzyıldaki çeviri faaliyetlerinin 15. Yüzyıl-17. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine 

değinilir. 
 

b) MÖ 6. yüzyıl- MS 2. yüzyıl ve MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin 15. yüzyıl-17. yüzyıl 
felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir. 

 

 
11.3.2.  15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 

 

 
 

a) Skolastik düşünce ile modern düşüncenin temel farkları üzerinde durulur. 

b) Hümanizm, bilimsel yöntem, kartezyen felsefe ve hukuk felsefesi üzerinde durulur. 

c) N. Kopernik, G. Galileo, F. Bacon ve I. Newton’un bilimsel çalışmalarının 15. yüzyıl-17. 

yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir. 

 

11.3.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

analiz eder. 

 

a) R.  Descartes’ın “Felsefenin  İlkeleri” adlı  eserinden  alınan  veya  derlenen  bir  

metinden hareketle filozofun bilgi ve varlık görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. 

b) B.  Spinoza’nın “Ethica” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle 

filozofun ahlak görüşünün irdelenmesi sağlanır. 

c) T.  Hobbes’un “Leviathan” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle 

filozofun siyaset görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. 

 

11.3.4. 15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 

değerlendirir. 

 

a) F.  Bacon’ın “Bilgi  güçtür.” sözünün  olumlu  ve  olumsuz  yönlerinin  günlük hayattan 

örneklerle tartışılması sağlanır. 

b) Ütopya kavramı ve türleri üzerinde durularak özgün bir ütopya yazılması sağlanır. 
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ÜNİTE 4: 18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 

 
11.4.1. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 

 

 
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesi üzerindeki etkilerine değinilir. 

 

 
11.4.2. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 

 

 
a) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri ve problemleri üzerinde durulur. 

 

b) 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin, dönemin dil ve edebiyatla ilişkisine değinilir. 
 

 
11.4.3. Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini 

analiz eder. 

 

a) J. Locke’un “İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme” adlı eserinden alınan veya derlenen bir 

metinden hareketle filozofun bilginin kaynağı konusundaki görüşlerinin irdelenmesi 

sağlanır. 

b) I. Kant’ın ”Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi” adlı eserinden alınan veya derlenen 

bir metinden hareketle filozofun “ödev ahlakı” anlayışının irdelenmesi sağlanır. 

c) F. Hegel’in “Tinin Fenomenolojisi” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden 

hareketle filozofun “diyalektik idealizm” anlayışının irdelenmesi sağlanır. 

 

11.4.4. 18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan 

değerlendirir. 

 

a) J. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” sözünden 

hareketle özgürlük probleminin tartışılması sağlanır. 

b) Günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin özgün bir metin 

yazılması sağlanır. 
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ÜNİTE 5: 20. YÜZYIL FELSEFESİ 

 
11.5.1. 20. yüzyıl felsefesini hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 

 

 
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin 20. yüzyıl felsefi akımları üzerindeki etkilerine değinilir. 

 

 
11.5.2.  20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 

 

 
a) 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problemleri ve bazı ana akımları (fenomenoloji, 

hermeneutik, varoluşçuluk, diyalektik materyalizm, mantıksal pozitivizm, yeni ontoloji) 

üzerinde durulur. 

b) Türkiye’de felsefi düşünceye katkıda bulunan felsefeciler üzerinde durulur. 
 

 
11.5.3. Örnek felsefi metinlerden hareketle 20. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 

 

a) F. Nietzsche’nin “Böyle Buyurdu Zerdüşt” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden 

hareketle filozofun “yeni değerler inşası ve güç istenci” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. 

b) H. Bergson’un  “Bilincin  Dolaysız  Verileri Üzerine Deneme” adlı  eserinden  alınan  veya 

derlenen  bir  metinden  hareketle  filozofun  bilginin  kaynağı  konusundaki  düşüncelerinin 

irdelenmesi sağlanır. 

c) J. P. Sartre’ın “Varoluşçuluk” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle 

filozofun “varoluş” görüşlerinin irdelenmesi sağlanır. 

d) T. Kuhn’un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden 

hareketle filozofun bilim anlayışının irdelenmesi sağlanır. 

 
11.5.4. 20. yüzyıl felsefesi örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. 

 

 
a) N. Topçu’nun “İsyan Ahlakı” adlı eserinden alınan veya derlenen bir metinden hareketle 

düşünürün ahlak hakkındaki görüşlerinin tartışılması sağlanır. 

b) T.  Mengüşoğlu’nun “İnsan Felsefesi” adlı eserinden alınan ve derlenen bir metinden 

hareketle filozofun “insanı bir bütün olarak gören” düşüncelerinin tartışılması sağlanır. 

c) K. Popper’ın “Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki 

doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz.” sözünden hareketle bilginin doğruluğu ile ilgili özgün 

bir metin yazılması sağlanır. 

11.5.5. Harita üzerinde 20 ve 21. yüzyıl felsefecilerinin isimlerini ve yaşadıkları coğrafyayı gösterir.  

a) Felsefeciler ve yaşadıkları yerler, Türkiye ve Dünya haritası üzerinde gösterilir. 

b) Felsefecilerin, isimleri ve yaşadıkları coğrafyanın ezberletilmesi yoluna gidilmez.  
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9
th

 Grade 

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 9. SINIF 

ÖĞRETİM PROGRAMI (CEFR “A1-A2” SEVİYELERİ) 

Dokuzuncu sınıf İngilizce dersi öğretim programı Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programında (ADOÇP) açıklanan A1 ve A2 seviyelerine denk gelmektedir. Bu programda 

öğrencilerin 9. sınıfa kadar edindikleri İngilizce bilgisini pekiştirmek ve üst sınıflara sağlam bir 

temelle geçişlerini sağlamak amaçlanmıştır. Bu düzeydeki öğrenci grubunda geliştirilmesi beklenen 

beceriler basit konuşmaları kolaylıkla anlayabilmesi, kendini rahatça tanıtabilmesi ve günlük 

hayatını hedef dille sürdürebilmesidir. Yaş grubuna uygun olarak güncel konular iletişimsel bir 

bağlamda sunulmuş, temel fonksiyonlar sık sık farklı bağlamlarda tekrarlanarak kullanımlarının 

pekiştirilmesi hedeflenmiştir. Her ünitede dört dil becerisi birbiri ile bütünleşmiş olarak sunulmuş, 

içeriğin niceliği yerine niteliğine önem verilmiş, yoğun bir içerik yerine, sade ve sık tekrarlı bir 

içerik tercih edilmiştir. 9. sınıfa düşük dil yeterliği ile başlayan öğrencilerin dil seviyelerinin 

iyileştirilmesi amacıyla A1 düzeyinde işlev, kelime bilgisi ve yapıları üzerinde durulabilir. Yüksek 

dil yeterlilik düzeyi ile başlayan öğrenciler için ise A1 düzeyinde konuşma ve yazma gibi becerilere 

ağırlık verilerek, A2 düzeyi işlev, kelime bilgisi ve yapılarına daha fazla zaman ayrılabilir.  

A1 (Temel Kullanıcı) Ortak Yeti Açıklamaları 

Somut ihtiyaçlarını karşılayabilmek için aşina olduğu günlük ifadeleri ve çok basit sözcük 

öbeklerini kullanır ve anlar. Başkalarına kendini tanıtabilir ve onlara neler bildikleri, nerede 

yaşadıkları ve nelere sahip oldukları gibi kişisel bilgileri hakkında sorular sorabilir. Karşısındaki 

kişinin yardıma hazır bir şekilde yavaş ve açık konuşması hâlinde basit yolla iletişim kurabilir. 

A2 (Temel Kullanıcı) Ortak Yeti Açıklamaları 

Kendisiyle ilgili konularda sık kullanılan ifadeleri ve cümleleri anlayabilir (çok basit ailevi 

ve kişisel bilgiler, alışveriş, yerel coğrafya, selamlaşma vb.). Günlük hayatta çok karşılaşılan ve 

sıradan meselelerde dolaysız ve basit bilgi paylaşımında bulunabilir. Basit ve sıradan konular için 

iletişim kurabilir. Acil ihtiyaçlarını, çevresini ve geçmişini ifade edebilir. 
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9th Grade 

THEME 1: STUDYING ABROAD 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Meeting new people and introducing oneself and family

members

2. Talking about possessions

3. Asking for and giving directions

-Hello/Hey/What’s up?

-Hi, long time no see!

-Great to see you again!
-Hi, how are you? /Hi, how is it going?
-Not bad.
-Goodbye

-Catch you later!

-Who is this in the picture?

-This is my…

-Is it your schedule?

-No, it isn’t. / Yes, it is.

Meet my friend Tom. 

You’re……? 

-What do you do? / -What do you do for a living?

-I’m a hairdresser.

-Which languages can you speak? / Can you speak any English?

- Excuse me! Is there a hospital around here?
-Yes, first of all go straight ahead, take the second left…

- How can I get to the library?

Listening 

E9.1.L1. Students will be able to identify frequently used 

vocabulary for greetings and conversations in a simple recorded 

text. 

E9.1.L2. Students will be able to detect specific information about 

jobs/countries/ nationalities. 

Pronunciation 

E9.1.P1. Students will be able to recognize contracted forms of 

“am, is, are” and “have/has”. 

Speaking  

E9.1.S1. Students will be able to introduce themselves and their 

family members. 

E9.1.S2. Students will be able to ask and answer about their 

personal belongings. 

E9.1.S3. Students will be able to ask for and give simple 

directions in simple phrases. 

Reading 

E9.1.R1. Students will be able to recognize familiar names, 

words and very basic phrases in simple texts such as postcards, 

greeting cards and emails. 

E9.1.R2. Students will be able to find specific information in a 

simple text about jobs/nationalities/countries. 

Writing 

E9.1.W1. Students will be able to write simple sentences and 

phrases (a postcard, an e-mail or a hotel registration form). 

Games/Fun 

Road Signs 

Postcards and Greeting Cards 

Maps 

Note Taking 

Spoken Presentations Songs 

Descriptive/Biographical Texts 

Comics 

Survey on Personal Life (find someone who) 

E-mails

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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9th Grade 

THEME 2: MY ENVIRONMENT 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about locations of things

2. Asking about and describing neighborhood

3. Making comparisons

- What do you have in your

room/kitchen/classroom/lounge/school?

Is it a large or a small cellar? 

There aren’t any sport facilities in our school. 

Do you live in a nice community? 

This store is cheaper than the previous one. 

Is there a nice mall in this neighborhood? 

The one in our neighborhood is the biggest in Ankara. 

Listening 

E9.2.L1. Students will be able to respond to the questions related 

to the topic of a recorded text/video. 

E9.2.L2.  Students will be able to locate the things as they listen 

to information about the instructions. 

Pronunciation 

E9.2.P1. Students will be able to differentiate /ı/ and /i:/ sounds. 

Eg.  sit   /sıt/  seat  /siːt/ 

Speaking 

E9.2.S1. Students will be able to ask about and describe their 

neighbourhood. 

E9.2.S2. Students will be able to compare people, places and 

objects around them. 

E9.2.S3.Students will be able to ask and answer questions about 

location of things and places. 

Reading 

E9.2.R1. Students will be able to read a simple text for specific 

information about their neighbourhood/city etc. 

Writing 

E9.2.W1. Students will be able to fill in a chart comparing cities 

in different countries/Turkey. 

E9.2.W2. Students will be able to describe different environments 

in simple sentences and phrases. 

Product Labels 

Brochures 

Discount Banners 

High-end Flea Market 

Songs 

Games 

Poster Advertisements 

Note taking 

Comparing 

Role play 

Information Gap 

Descriptive Text 

Tables/graphics 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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9th Grade 

THEME 3: MOVIES 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about likes/ dislikes, hobbies and free time activities

2. Expressing opinions

3. Making preferences

4. Asking about and telling the time and the date

5. Inviting and refusing/accepting an invitation

I like/enjoy watching documentaries. 

Detective film is my thing. 

I hate watching cookery programs because I think they waste our 

time. 

Romantic movies are not very me. 

Marbling is my favorite art. 

Let’s see/ How about going to see a movie tonight? 

Are you in the mood for a movie/an art exhibition on Saturday? 

-Why don’t we have a cup of coffee after school?

-Oh, What a great idea!

-Oh, I think it is a fantastic idea!

-Cool!

-Thanks, that sounds nice!

-Oh, I’d love to do that!

-Well, I’d love to but I have other plans.

I think it was a great movie. 

I believe this is ….. 

I suppose…. 

I guess the actress won the Oscar last year…. 

If you ask me…. 

Personally, I think… 

Can you tell me the time? Do you have the time? 

I prefer watching documentaries to TV serials 

Listening 

E9.3.L1.  Students will be able to detect familiar words/phrases 

about likes/dislikes and hobbies in a recorded text or video. 

E9.3.L2.Students will be able to reorder a recorded conversation 

about making invitations/ offers. 

Pronunciation 

E9.3.P1. Students will be able to differentiate /t/ sound from / θ / 

sound. 

Eg. ten /ten/    thin / θın/ 

Speaking  

E9.3.S1. Students will be able to express their opinions about free 

time activites. 

E9.3.S2.Students will be able to ask about and tell the time and 

the date. 

E9.3.S3. Students will be able to talk about their preferences of 

hobbies and free time activities. 

E9.3.S4. Students will be able to act out a dialogue about 

accepting and refusing an invitation. 

Reading 

E9.3.R1. Students will be able to scan film reviews on blogs to 

decide which movie to see. 

E9.3.R2.Students will be able to find the main idea of a text about 

movies. 

Writing 

E9.3.W1. Students will be able to write their opinions on a blog. 

E9.3.W2. Students will be able to write short text messages to 

invite their friends for a movie. 

Self-Prepared Video 

Competitions 

Podcasts 

Magazines 

Newspapers 

Movie Tracks 

Movies 

Internet Websites 

Graphics/Charts 

Jigsaw 

Puzzle 

Oral Retelling 

Narrative Text 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment 
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9th Grade 

THEME 4: HUMAN IN NATURE 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing daily routines

2. Talking about abilities

3. Talking about frequencies of activities

I wake up at seven a.m. every morning when I go camping. 

He runs a couple of miles every morning to clear his head. 

  Mum grows organic vegetables in her garden. 

We don’t stay in a tent during our summer holidays. 

-How often do you go trekking?

-Sometimes.

-Once a week.

Robert can cook delicious meals but I can’t. 

How long can you survive without water? 

   I am not sure but I think one or two days. 

What can Sheila do? 

What can we do to prevent natural disasters? 

  My friends help the victims/casualties of natural disaster. 

Listening 

E9.4.L1.  Students will be able to identify the subject of a text 

 with the help of familiar words. 

E9.4.L2. Students will be able to identify time expressions of 

daily routines. 

Pronunciation 

E9.4.P1. Students will be able to pronounce /s/ , /z/ and / ız/ 

sounds. 

Eg. runs /rʌns/   brings /brıŋz/   watches    /wɒtʃız/ 

Speaking  

E9.4.S1. Students will be able to talk about their abilities. 

E9.4.S2. Students will be able to talk about their daily 

activities and the frequencies of those activities. 

Reading 

E9.4.R1. Students will be able to identify specific information 

in a simple written material such as short newspaper articles on 

effects of natural events. 

E9.4.R2. Students will be able to scan reading passages about 

people to find out different/unusual abilities. 

Writing 

E9.4.W1. Students will be able to write about their friend's 

daily life and the frequencies of their activities. 

E9.4.W2. Students will be able to write a short paragraph 

about love for nature. 

Magazines 

Newspapers 

Internet websites 

Graphics/Charts 

TV news broadcasts 

Monologues 

Jigsaw 

Informative texts 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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9th Grade 

THEME 5: INSPIRATIONAL PEOPLE 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

  Who inspires you most in Turkish history? 

  What is s/he like? 

What does…look like?  How old/tall/long…? 
What color……? 

She has got blonde/wavy hair / a purple headscarf. 

  In the picture Claire’s hair is shorter than Hanna’s. 

Who is your favorite sportsman/ sportswoman? 

S/he is a born singer. 

He has got a natural talent for sports. 
-I think George is more emotional than Jay.

-I disagree with you, I think vice versa.
In my opinion…

I totally disagree. / I’m afraid, I disagree…

She is getting ready for the shot.     

Is the producer working on a new film? 

 The famous footlball player is visiting charity organizations for the 
  refugees now. 

1. Asking about and describing people’s appearances and

characters

2. Comparing characteristics and appearances

3. Expressing opinions (Agreeing, disagreeing, etc…)

4. Talking about current activities

Listening 

E9.5.L1. Students will be able to identify the descriptions of 

people’s appearances in a recorded text. 

Pronunciation 

E9.5.P1.  Students will be able to practice /ŋ / sound. 

Eg. Bringing /brıŋıŋ/ 

Speaking 

E9.5.S1.  Students will be able to compare characteristics of 

different well-known people by expressing their opinions. 

E9.5.S2.  Students will be able to describe current actions in 

pictures. 

Reading 

E9.5.R1.   Students will be able to scan a text for specific 

information. 

E9.5.R2.  Students will be able to guess the meanings of 

unknown words from the contexts. 

Writing 

E9.5.W1.   Students will be able to write a text comparing 

characteristics of people by giving their opinions. 

E9.5.W2.  Students will be able to write a text describing 

their inspirational character. 

TV/Radio/ Podcasts 

Magazine/Newspaper 

Games/Fun 

Comics 

Songs 

Videos 

Poem 

Note Taking 

Fan Letters 

Character Diaries 

Role Play 

Survey on Appearances at School 

Guess Who 

Interview 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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9th Grade 

THEME 6: BRIDGING CULTURES 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Asking about and describing cities

2. Identifying cultural differences

3. Talking about travel and tourism

4. Ordering food

Turkish people in general are very hospitable to visitors from 

other countries. 

   Indian food is spicy, but it’s not the same in Australia. 

   What do you think about the social life in the States? 

   People immigrate to…, because there are many job opportunities. 

What is the weather like in…?  

It is rainy almost everyday in England. 

Do you have any suggestion for me? 

I suggest you visit the Berlin Museum when you take a trip to 

Germany. 
I strongly advise you to visit/eat…in … 

What is the purpose of your visit? 

Please don’t leave any bags unattended. 

Flight number TK1987 is now boarding/ has landed. 

-When is the next flight to London?

-On Wednesday at 5.30.

-What would you like to have?

-I'd like to have/eat a steak and salad.

-Would you like to drink something?

-Lemonade, please!

-What about you, madam?

Listening 

E9.6.L1.Students will be able to detect specific information in 

public announcements at the airport / train station etc. 

E9.6.L2.Students will be able to identify the most frequently 

used expressions to order food in a restaurant. 

Pronunciation 

E9.6.P1.Students will be able to differentiate /v/ and /w/ 

sounds.  

Eg. Very  /verı/       well   /wel/ 

Speaking  

E9.6.S1.Students will be able to take part in a dialogue about 

ordering food at a restaurant/cafe. 

E9.6.S2.Students will be able to take part in conversations that 

can occur while travelling. 

E9.6.S3.Students will be able to use the most frequently used 

expressions to buy a flight/ bus/train ticket.  

E9.6.S4. Students will be able to talk about some basic cultural 

differences of places they have visited. 

Reading 

E9.6.R1.Students will able to scan short texts describing some 

famous cities in the world for specific information. 

E9.6.R2. Students will be able to get the main points of the 

informative texts related to intercultural differences. 

Writing 

E9.6.W1. Students will be able to write a short message to 

leave at the reception desk for their parents. 

E9.6.W2. Students will be able to write a series of sentences 

about the city that they would like to visit by indicating 

reasons. 

Announcements 

Newspaper 

Transportation Schedules 

Graphics/ Currency Charts 

Film 

Comics 

Maps 

Road Signs 

Expository Texts 

Note Taking 

Role Play 

Songs 

Surveying 

Guessing 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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9th Grade 

THEME 7: WORLD HERITAGE 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about past events

2. Making inquiries

3. Asking and answering questions in an interview

Why did/was…? 

Who did/was…? 

What did/were….? 

Where did/were…? 

Did you…? 

Was she…? 

Can you tell me what happened? 

As far as I can remember, s/he was… 

When the Egyptians built the Great Pyramid of Giza… 

Before Greeks decided to build… 

Firstly, they carried… Secondly, they decided on… 

Listening  

E9.7.L1.Students will be able to organize information on 

world heritage in a recorded text/video. 

E9.7.L2. Students will be able to respond to simple 

questions/ statements in a recorded interview. 

Pronunciation 

E9.7.P1. Students will be able to sound natural producing  

“-ed” sounds in regular past verbs and the pronunciation of 

/wǝz/ and /wɒz/. 

Speaking   

E9.7.S1. Students will be able to ask and answer simple 

questions in an interview about past times and past events. 

E9.7.S2. Students will be able to give a short simple 

presentation about an ancient civilization they have 

searched before.  

Reading 

E9.7.R1.Students will be able to ask and answer the 

questions about a text related to the world heritage. 

E9.7.R2. Students will be able to reorder the events in a 

short story. 

Writing 
E9.7.W1. Students will be able to write a series of 

sentences about historical places they visited in the past. 

Making Timeline 

Films 

Literary Texts (poem, story, etc.) 

Story Boards 

Summary Writing 

Oral Retelling 

Jigsaw Puzzle 

Compare and Contrast/Narrative Texts 

Repeating 

Role Play 

Song/ Chants 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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9th Grade 

THEME 8: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Asking for and giving advice

2. Giving and understanding simple instructions

in case of emergency

3. Talking about something that has happened recently

4. Expressing obligations and prohibitions

What should I do? 

In the event of an earthquake, you should take shelter under a 

table.  

When you get a cut in your hand, you should put a piece of cloth 
on it. 

What causes the flu? 

You’d better take a long rest when you catch the flu. 

You should see a doctor when you have a high fever. 

If/ when someone faints, first of all check if he/she is still 

breathing, secondly alert medical personnel, and then position 

the person properly… 

-What are your symptoms?

-I’ve got a rash on my hand.

-Have you eaten anything allergic recently?

-Your temperature is normal.

-Open your mouth, please.

I must see a dentist. 

You mustn't smoke in this area. 

Workers have to wear their helmets while working in this 

   workplace.  

Listening 

E9.8.L1. Students will be able to identify the most 

frequently used expressions about health problems. 

Pronunciation 

E9.8.P1.  Students will be able to notice sentence intonation. 

Eg. Where is the nearest hospital? (falling intonation) 

     Is that the new doctor? (rising intonation) 

Speaking 

E9.8.S1.  Students will be able to ask for help from the 

emergency services in areas of immediate need. 

E9.8.S2.  Students will be able to ask for and give advice 

about health problems. 

E9.8.S3. Students will be able to express obligations, 

responsibilities and prohibitions in social life. 

. 

 Reading  

E9.8.R1. Students will be able to find the main idea of a text 

about health problems/emergency situations that have 

happened recently. 

Writing 

E9.8.W1.  Students will be able to prepare 

posters/leaflet/brochures about safety and health at work. 

TV 

Radio 

Newspaper 

Patient Information Leaflets (PILs) 

Songs/Chants 

Expository Texts 

Oral Retelling 

Spoken Presentation 

Advice Columns 

Brochures 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment 
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9th Grade 

THEME 9: INVITATIONS AND CELEBRATIONS 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Asking for and giving suggestions

2. Doing shopping

3. Making requests

4. Talking about future plans

5. Making and answering phone calls

My family is going to throw a birthday party for me tomorrow. 

Would you like to join us? 

Would you like to join us for iftar this evening? 

Are you good at cooking? 

Can you help me? 

Have you got any…that I could borrow? 

Have you got time to prepare some…? 

Would you mind making a shopping list for the party? 

Do you mind if I use your car? 

-Let’s go to the cafe, what do you think? 

-Let’s do that/ I like that idea. 

-I’d rather not because… 

-Let’s keep thinking. 

-Hey George, it is Lisa calling.

-Is Jackson in? / Can I talk to Jackson?

-Just a second, I’ll call him. 

-Can you speak slowly, please?

-Thanks for calling, bye for now! 

 Remember/don’t forget to do it. 

How much does this cost? 
Can I have a kilo of grapes?

-Do you have any …? / I’m looking for a…. 

-No, we don’t sell them.

-How will you pay?

-I’ll pay in cash/by credit card. 

Listening 

E9.9.L1.  Students will be able to fill in the missing parts in a 

dialogue about invitations and apologies on a phone call. 

E9.9.L2.Students will be able to recognise the most frequently used 

expressions related to shopping in a recorded text. 

Pronunciation 

E9.9.P1.Students will be able to practice "yod coalescence". 

(Could you…? Would you …?). 

Speaking  

E9.9.S1. Students will be able to make and respond to suggestions/ 

requests. 

E9.9.S2.  Students will be able to describe future plans and 

arrangements. 

E9.9.S3.Students will be able to give and receive information about 

quantities, numbers, and prices in conversations about shopping. 

Reading 

E9.9.R1. Students will be able to find the supporting ideas in a text. 

Writing 

E9.9.W1. Students will be able to write simple invitation letters. 

E9.9.W2.Students will be able to write a short paragraph about their 

future plans. 

Games/ Fun 

Invitation Cards 

Menus 

Songs 

Note Taking 

Oral Retelling 

Singing 

E-mails

Invitee Lists 

Letters 

Telephone Conversations 

Coupons 

Posters 

Tables 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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9th Grade 

THEME 10: TELEVISION AND SOCIAL MEDIA 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Making predictions about the future

2. Asking for and giving opinion (agreement, disagreement, etc…)

3. Interrupting someone in a conversation

4. Gaining time in a conversation

- What do you think…?/ What is your idea …?

- I think/In my opinion/ To me, we won’t use television in the near
future, because…

- I don’t think so./ No chance! / Never in a million years!

That’s for sure! /Absolutely! / I guess so! 

   I’m not so sure about it.  

   I couldn’t agree more. / No way! 

I’d say exactly the opposite. 

No, I’m not so sure about that. 

That’s not always the case. 

  I think there is no point in sharing private photos in social media. 

  You shouldn’t rely on all the news available on the net. 

  I prefer watching quiz shows to talent shows. 
  No doubt about it. 

  You have a point there. 

I was just going to say that. 
  Do you have anything to say about this? 

  Can I add something here? / If I might add something 

 Sorry to interrupt you. 

  Well/ so/ anyway/ let me think/ let me see/ you know/ like/ 

  umm/ I mean. 

Listening 

E9.10.L1. Students will be able to put the events in a TV 

broadcast in order. 

Pronunciation 

E9.10.P1.  Students will be able to practice /d/ and /ð/ sounds. 

Eg. Day  /deı/      They  / ðeɪ /   

Speaking 

E9.10.S1. Students will be able to make predictions about the 

future.  

E9.10.S2.  Students will be able to agree or disagree with others 

by giving their opinions. 

E9.10.S3. Students will be able to act out a dialogue using the 

expressions and phrases to interrupt and gain time in a 

conversation. 

Reading 

E9.10.R1. Students will be able to skim short and simple texts to 

draw a conclusion in terms of social media. 

Writing 

E9.10.W1. Students will be able to write a comment on a topic via 

social media. 

TV/Podcasts 

Magazine/Newspapers 

Brochures 

Print Media 

Comics 

Internet Websites 

Graphics/Charts 

Poems 

Jigsaw Puzzle 

Note Taking 

Summary Writing 

Spoken Presentation 

Simple Discussion 

Poster 

Advertisements 

Persuasive Essays 

Cause and Effect Essays 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

  ELP Self-Assessment 
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10
th

 Grade 

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI 

(CEFR “A2+, B1” SEVİYELERİ) 

Onuncu sınıf İngilizce dersi öğretim programında öğrenim gören öğrencilerin Avrupa Dilleri 

Öğretimi Ortak Çerçeve Programında (ADOÇP) Temel Düzeyde yer alan A2+ seviyesinden Bağımsız 

Kullanıcı Düzeyinde B1 seviyesine geçiş yapması amaçlanmıştır. Bu geçiş sürecinde programda 

öncelikli olarak dinleme ve konuşma becerilerinin günlük konuşma dilinde kullanılan kelimeler ile 

desteklenerek geliştirilmesine yer verilmiştir. 10. sınıf öğrencilerinin yaşları ve ana dillerindeki 

gelişimleri de göz önünde bulundurularak okuma ve yazma aktivitelerine de dinleme ve konuşma 

aktiviteleri ile bağlantılı olmak şartıyla eşit ağırlık verilmeye çalışılmıştır. Ancak, bazı telaffuz 

hatalarının kalıcı olmaması için 10. sınıf öğretim programında telaffuz çalışmalarına özel bir önem 

verilmiştir. Tüm becerilerin gerçek hayatta dil kullanımına paralel olarak birbirleri ile ilintili ve 

birbirlerini destekler aktiviteler ve materyaller ile öğrencilere sunulması amaçlanmıştır.  Öğrencilerin 

gerek yabancı dil gerek ise genel kültür alanlarında bildikleri konulardan bilmedikleri konulara 

yönlendirilmeleri programın temelini oluşturur. Buna ek olarak öğrencilerin dili bir bütün olarak 

görmeleri ve pratik yapmaları teşvik edilmektedir. İngilizceyi rahat ve akıcı bir şekilde 

kullanabilmelerinin yanı sıra 10. sınıf öğrencilerinin kendilerini farklı alan, konu ve düzeylerde gerek 

sözel gerek ise kısa da olsa yazılı şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir.  

A2+ (Temel Düzey Kullanıcı) 

Basit ve günlük konuşmaları zorluk çekmeden anlar ve gündelik, tahmin edilebilir konular 

üzerinde gerekli olduğu zamanlarda yardım alıp konuşabilir. Genel olarak verilen mesajdan biraz ödün 

vermesi ya da bazen kelimeleri bulmak veya hatırlamak için duraklaması gerekse de çok rastlanan 

günlük konuşmaların üstesinden gelebilir. Örneğin kendini nasıl hissettiğini ve duygularını basit 

cümleler ile tarif edebilir ve çevresindeki günlük olaylar (kişiler, yerler, bir iş veya okul deneyimi) ile 

ilgili detaylı tanımlar yapabilir. Bunlara ek olarak geçmiş tecrübelerini, kişisel deneyimlerini, 

alışkanlıklarını, rutinlerini, planlarını, hazırlıklarını, neleri sevip neleri sevmediğini anlatabilmede A2 

seviyesine oranla daha çok beceriye sahiptir. 

B1 (Bağımsız Kullanıcı) 

B1 seviyesi Geçiş Seviyesi olarak nitelendirilir ve bu seviyedeki öğrenciler iki ana özelliğe 

sahiptirler. İlk olarak söylemek istediklerini ifade edebilme ve içinde bulundukları iletişimi 

sürdürebilme yeteneğine sahiptirler. Örneğin, bu seviyedeki bir öğrenci çevresindeki uzun 

konuşmaları genel olarak takip edebilir, anlaşılır bir şekilde değinmek istediği ana konuları belirtebilir 

ve kullanacağı dil yapıları ve kelimeleri planlamak için duraksasa da konuşmalarını anlamlı bir şekilde 

sürdürebilir. B1 seviyesindeki öğrencinin diğer bir ana özelliği ise günlük problemlerin üstesinden 

gelebilme becerisidir. Örneğin, toplu taşıma ile ilgili çok sık karşılaşılmayan durumlar ile baş edebilir 

ve bir seyahat temsilcisi ile yapılan seyahat planlamaya yönelik görüşmelerin ya da seyahatler 

sırasında karşılaşılması olası durumların üstesinden gelebilir. Ayrıca alışılagelmiş konulardaki günlük 

konuşmalara hazırlık ve plan yapmadan katılabilir. 
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10th Grade 

THEME 1: SCHOOL LIFE 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Exchanging personal information in both formal and

informal language

2. Taking part in a conversation in everyday life situations

   I go to school every day.  

 I usually practise wrestling/archery after school. 

 Where do you live? 

 Are you from …? 

-Do you have any sisters or brothers?

-Yes, I have a sister. / No, I don’t have any sisters or brothers.

-What does your father do?
-He is an engineer.

-How do you come to school?

-I come to school on foot/ by bus.

-Which subject do you like most?

-I like …most.

-What’s your favorite …?

-My favorite … is …/ It’s ...

-Do you like …?
-Yes, I love it. / I really like it. /No, I hate it.

-What do you think about ..?

-I think….. 

-In my opinion, …

Listening     

E10.1.L1. Students will be able to identify expressions related to school/ 

everyday life and free time activities 

Pronunciation 

E10.1.P1. Students will be able to practice intonation in asking and 

answering questions in daily conversations. 

Eg. 

What does your father do? (falling intonation) 

Are you thirsty?  (rising intonation) 

Speaking 

E10.1.S1. Students will be able to introduce themselves and others 

individually/ in pairs or small groups. 

E10.1.S2.  Students will be able to exchange personal information 

 in both formal and informal situations. 

Reading 

E10.1.R1. Students will be able to diagrammatize a text about everyday 

life into a graphic organizer. 

Writing 

E10.1.W1.  Students will be able to describe themselves, their family 

and their habits in a short descriptive paragraph with the help of cues 

and/or guiding questions. 

Movies 

Realia 

Surveys 

Class Profile Posters 

Short Reading Texts 

Information Gap Activities 

Roleplays 

Miming and Acting Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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10th Grade 

THEME 2: PLANS 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing future plans and arrangements

2. Expressing one’s ideas in unplanned situations

3. Making oral presentations on a planned topic

I am going to fly to New York this summer. I’ve already bought my 

ticket. 

When are you going to take the exam? 

A: Are you coming to the movie this afternoon? 

B: I’m afraid I can’t. I’m meeting with my friends at the café. 

A: And you? Are you free this afternoon? 

A: I won’t be in Erzurum for some time. 
B: When will I see you again? 

A: My family and I are going to come back in September. 

A: Susan is looking for you. 

B. Ok, I’ll see her in the classroom.

We should leave the house now. Our bus leaves at 8:30 a.m. and we 

have 15 minutes to catch it. 

I think I’ll be a teacher in 10 years from now. 
I’m sure you’ll be very rich one day. 

He is having a job interview on Monday. 

Let’s do a project together. 

  I’d love to but I am going to help Ali with his homework. 

  I always keep my promise. 

Listening 

E10.2.L1. Students will be able to catch the details of future plans 

and arrangements in a recorded text/video. 

Pronunciation 

E10.2.P1.  Students will be able to practice intonation in asking and 

answering questions in daily conversations. 

Eg.  

Are you coming to the movie? (rising intonation) 

I’m afraid I can’t.  (rising intonation) 

Speaking 

E10.2.S1.  Students will be able to talk about their own plans for the 

future. 

E10.2.S2.  Students will be able to express their ideas in unplanned 

situations. 

Reading 

E10.2.R1. Students will able to identify specific information about 

people's future plans and arrangements in a text. 

E10.2.R2.  Students will be able to skim a text to draw a conclusion. 

Writing 

E10.2.W1. Students will be able to write an opinion paragraph about 

their plans. 

Movies Daily/Weekly/Monthly Planners 

Surveys 

Interviews 

Short Oral Presentations 

Roleplays 

Shopping Lists 

Group Problem Solving 

Activities 

Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

301



10th Grade 

THEME 3: LEGENDARY FIGURE 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing past activities and events

2. Talking about sequential actions

3. Describing characters and settings in an event in the past

First, there was a sudden noise… 

When the film ended, I was crying. 

While he was riding in the forest, he felt something strange behind his 
shoulders. He immediately stopped his horse and looked around. He 
saw a ... 

I finished school two years ago.  

I ran into a friend while I was walking to school. 

Yesterday morning I got up. First, I brushed my teeth. Then I had 

breakfast. I drank my coffee. Finally, I left the house at 8:00 a.m. 

yesterday,  

yesterday evening, 

two hours ago,  

in 1998,  

last weekend,  

last summer,  

last Friday.

Listening 

E10.3.L1. Students will be able to put the events in the correct 

order by listening to a story. 

Pronunciation 

E10.3.P1. Students will be able to practice uttering “–ed” 

sounds in V2. 

Eg. Wanted /wɒntɪd/    injured /ɪndʒərd/ 

Speaking 

E10.3.S1. Students will be able to act out a story as a 

legendary figure.    

E10.3.S2. Students will be able to retell a story by describing 

characters and places. 

E10.3.S3.  Students will be able to talk about a historical 

legendary figure in Turkish history. 

Reading 
E10.3.R1. Students will be able to scan a short story to fill in 

the timelines with events and dates. 

E10.3.R2. Students will be able to answer the questions about 

past events given in a reading text. 

Writing 

E10.3.W1. Students will be able to write the end of a given 

unfinished story. 

Movies 

Short texts 

Scanning and Filling in Charts 

Roleplays 

Drama (Plays) 

Cue-cards 

Picture Strips 

Writing an Alternative Ending to a 

Story/Short Story/Collaborative Story 

Writing Movie 

Review Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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10th Grade 

THEME 4: TRADITIONS 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing habits and routines in the past

2. Making oral presentations on a specific topic

  People used to watch the shadow plays. 

In Western Cultures, people wear shoes at home, but in Eastern 
cultures, they take off their shoes when entering a house. 

People used to dispell all the bad spirits with fire but now they use 
fireworks for celebrations. 

People did not use to have personal computers. 

We used to live in a small town when I was young, but now we live 
in a big city. 

I used to play with my dolls when I was a kid. 

She used to carry her blanket with her when she was a child. 

I didn’t use to go to school on foot when I was at primary school. 

There didn’t use to be any traffic jam in the main streets of this city 

50 years ago. 

Ahi Evran used to recommend the members of Ahi Foundation to be 

honest while trading. 

   The Ottoman Sultans used to build foundations for charity. 

 Listening 
 E10.4.L1. Students will be able to locate specific information about 
 traditions in charts by watching short documentaries. 

Pronunciation 

E10.4.P1. Students will be able to practice /t/ and /Ø/ sounds. 

Eg. three /θriː/  tree /tri:/ 

Speaking 

E10.4.S1. Students will be able to deliver a short speech using 

visuals on traditions. 

E10.4.S2. Students will be able to talk about several things they 

used to do when they were children. 

Reading 

E10.4.R1. Students will be able to answer the questions about short 

texts on social, educational, and technological lives of people in the 

past around the world. 

E10.4.R2.  Students will be able to identify the differences 

between the lifestyles and customs of people in the past and the 

ones in the 21st century in a written text.

Writing 

E10.4.W1.  Students will be able to write a short paragraph of 

comparing traditions around the world. 

E10.4.W2. Students will be able to write the things they used to do 

when they were children. 

Documentaries 

Scanning and Matching Headings with 

Paragraphs 

Pictures of a City in Turkey... Years Ago 

and Now 

Short Reading Texts 

Completing Time Lines with Events and 

Dates 

Descriptive Paragraphs 

Oral Presentations 

Posters of Past and Present 

Collaborative Story Writing 

Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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10th Grade 

THEME 5: TRAVEL 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about past and present events/experiences

2. Booking

3. Exchanging ideas and plans

4. Asking for approvals and/or confirmations

-Where have you been?

-Have you ever…? I have visited…

-Did you like it there?

-It is the most beautiful scenery I’ve ever seen. It’s really worth
seeing.

    I have just tidied my room. 

-Have you finished your final report?

-Yes, I’ve just finished it.

-Which places should I visit?

-You should visit …

How can I go to the…? 

I’d like to book a room, please. 

  Pardon?  

  Sorry, did you say... ? You asked for a double room, didn’t you? 

You aren’t travelling alone, are you? 

-Which countries have you visited so far?
-I’ve visited...

-Which one did you like most?
-I liked …

I have read ‘The Turkish Embassy Letters’ by Lady Montagu. 

Listening 

E10.5.L1. Students will be able to list phrases for booking in a 

recorded text. 

Pronunciation 

E10.5.P1.  Students will be able to practice intonation in question 

tags (both rising and falling). 

Eg. You aren’t travelling alone, are you? (falling/rising intonation) 

Speaking 

E10.5.S1. Students will be able to ask and answer about their own 

and other people's travel experiences. 

E10.5.S2. Students will be able to book a room at a hotel/ a table in 

restaurant etc. 

E10.5.S3. Students will be able to confirm information during a 

conversation. 

E10.5.S4.  Students will be able to take part in a dialogue in a group 

to make a travel plan. 

Reading 

E10.5.R1.  Students will be able to make use of written instructions 

in order to draw a route. 

E10.5.R2.  Students will be able to classify different vacation types 

in a reading passage. 

Writing 

E10.5.W1. Students will be able to write an e- mail to a friend about 

their holiday experiences. 

E10.5.W2. Students will be able to prepare a travel guide of a city 

they have visited. 

Movies 

Maps (city and country) 

Realia 

Information-gap 

Currencies 

Announcements 

Phone Conversations 

Flight schedule screens 

Surveys 

Roleplays 

Problem Solving Activities 

Websites 

Brochures 

Writing Postcards 

Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment 
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10th Grade 

THEME 6: HELPFUL TIPS 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Giving and receiving advice

2. Talking about rules and regulations

3. Talking about consequences

  You can remove a stain with baking soda. 

If you have a toothache, you should see a dentist. 

Excuse me, can you tell me where I can buy …? 

In my opinion, you should visit the patients and your relatives. 

Can you buy some…? 

If you are good at solving problems, you could be an 

executive. 

You must study hard for the exam if you want to get a higher 

grade. 

You should visit the company website and learn more about the firm 

before making a final decision. 

Could you please give me a hand? 

If we don’t use the energy sources wisely, the Earth will … 

If you want a clean and healthy world, you should…. 

Listening 

E10.6.L1. Students will be able to analyze the situation and the 

phrases related to giving and receiving advice. 

Pronunciation 

E10.6.P1. Students will be able to practice intonation in advice 

structures. 

Eg. You should see a doctor. (rising intonation) 

Speaking 

E10.6.S1.  Students will be able to talk about the consequences 

of wasting energy sources. 

E10.6.S2. Students will be able to talk about household chores 

they are responsible for. 

Reading 

E10.6.R1. Students will be able to identify the advice, rules and 

regulations in a text. 

E10.6.R2.  Students will be able to make use of contextual clues 

to infer the possible consequences about helpful tips. 

Writing 

E10.6.W1. Students will be able to write a paragraph about 

possible consequences when they don't obey the rules. 

E10.6.W2. Students will be able to write an advice letter about 

youth problems. 

Movies Signs 

Realia 

Online or Offline Magazines 

Advice 

Jigsaw Readings 

Scanning and Matching Solutions with 

Problems 

Roleplays 

Reading and Acting out Dialogues 

Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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10th Grade 

THEME 7: FOOD AND FESTIVALS 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about national and international festivals

2. Describing actions and processes

I’m interested in… I wonder how… 

Chocolate Festival is held in Amsterdam every October. 

Antalya International Film Festival is organized in Turkey 
every October. 

Every street, building and house is decorated with red during 

the celebrations of Chinese New Year. 

Two religious festivals (Ramadan /Eid al Fitr and Sacrifice 
Feast/Eid-al-Adha) are celebrated in Turkey every year. 

Family members visit each other to improve relationships. 

First, the peppers are sliced into small pieces. 

Later on the eggs are broken into a bowl. 
The stove is turned on/ The oven is heated…. 

The pan is heated and … the table is set. 

If you want to design your own digital story, first you should… 

Listening 

E10.7.L1. Students will be able to order the steps of a process 

given in a TV Show.  

Pronunciation 

E10.7.P1. Students will be able to practice the pronunciation of 

problematic words for Turkish learners of English (answer, 

determine, examine, whole, foreign, career, etc). 

Speaking 

E10.7.S1. Students will be able to take part in a dialogue about 

introducing national and international festivals. 

E10.7.S2. Students will be able to describe the steps of a process 

related to national and international festivals. 

Reading 

E10.7.R1.  Students will be able to evaluate a text to classify 

various cuisines around the world. 

E10.7.R2.  Students will be able to diagrammatize a text about 

different festivals all around the world. 

Writing 

E10.7.W1. Students will be able to write a process 

paragraph/blog about their favourite festival. 

1.

Movies on Describing the Steps on How to 

Carry out a Simple Task 

Recipes 

Realia 

Short Reading Texts on Processes 

Putting Pictures/Sentences in Order 

Group Blogs 

Oral Presentations 

Roleplays 

Songs 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

 VIDEO BLOG ENTRY 
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10th Grade 

THEME 8: DIGITAL ERA 
Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Stating personal opinions in everyday conversations

2. Stating preferences

3. Stating causes and effects

4. Giving an extended description and detailed information

about people/places/events

  I prefer tablets over notebooks to read online because… 

I believe social media will be more important in the future, so 

everyone should have basic computer skills. 

My cousin Gary, who is only14 years old, can design his own 

tablet applications. 

1991 is the year when WWW became available for everyone. 

I think, I believe because, so, therefore 

I prefer…, 

I’d rather…, 

She is my digital friend who has the coolest avatar. 

I watched a documentary which was about technology and the 

use of social media. 

Listening 

E10.8.L1.  Students will be able to identify detailed information from 

podcasts in English. 

E10.8.L2. Students will be able to determine personal opinions about 

technology in a video/recorded text. 

Pronunciation 

E10.8.P1. Students will be able to practice /w/ and /v/ sounds. 

Eg. Wide /waıd/   very /verı/ 

Speaking 

E10.8.S1.  Students will be able to make comments on innovations 

by stating causes and effects. 

E10.8.S2.  Students will be able to talk about their preferences in 

technological devices. 

Reading 

E10.8.R1. Students will be able to scan a text about the evolution of 

technology for specific information. 

E10.8.R2.  Students will be able to evaluate the effects of social 

media in a written text to draw conclusions. 

Writing  

E10.8.W1.  Students will be able to write a cause and effect 

paragraph about the importance of netiquette. 

E10.8.W2.  Students will be able to write an online-digital 

collaborative story. 

Movies 

E-poster Generators

Podcasts 

Online Animation Makers 

Online Survey Generators 

Movie Makers 

E-posters/E-picture Galleries

Class Blogs 

Sample Blogs (online or offline) 

Sample Emails 

Roleplays 

Online Tele-Conversations and Recordings 

Debate 

Songs 
Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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10th Grade 

THEME 9: MODERN HEROES AND HEROINES 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1.Talking about imaginary situations

2. Expressing wishes

3.Guessing meaning from the context

If I were a hero, my superpowers would be… 

If I were a hero, I would help other people. 

If I had superpowers, I would…  

If I were invisible, I would… 
If I were rich, I’d buy … 

If I were you, I’d tell the truth. 

I wish I could fly. 

“My hero is… because…” 

Aziz Sancar is our national modern hero because… 

I think Canan Dağdeviren is a modern heroine because… 

Kenan Sofuoğlu is the most successful World Supersport rider of all 
time 

He wishes he had some free time. 

   I wish you were here. 

Listening 

E10.9.L1.  Students will be able to recognize the phrases related to 

imaginary situations in a recorded text. 

E10.9.L2.  Students will be able to make use of contextual clues to 

infer meanings of unfamiliar words from a video about cartoons 

and superheroes/heroines. 

Pronunciation 

E10.9.P1.   Students will be able to practice the contraction of "I 

would"  

I’d /aɪd/ 

Speaking 

E10.9.S1.   Students will be able to talk about their personal hero 

(who he/she is and why he/she is their hero/heroine). 

E10.9.S2.  Students will be able to talk about what they would do 

if they were a hero(ine). 

Reading 

E10.9.R1.  Students will be able to guess the meaning of 

unfamiliar vocabulary using contextual clues from a text about 

modern heroes and heroines. 

E10.9.R2.   Students will be able to interpret a text to identify the 

author’s wishes.  

Writing 

E10.9.W1.   Students will be able to write a paragraph imagining 

themselves as a hero/heroine. 

Movies 

Brainstorming 

Charts 

Discussion of Pictures 

Cartoons 

Picture clues 

Reading short texts 

Roleplays 

Writing Short paragraphs 

Songs 

Communicative Games 

    IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

 VIDEO BLOG ENTRY 

308



10th Grade 

THEME 10: SHOPPING 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Making comparisons

2. Talking about different kinds of clothing and shopping

3. Describing objects, and people 

The blue shirt is cheaper than the red one. 
The white shirt is the cheapest. 

   Which one is more expensive? 

   Which is the cheapest one? 

-Do you have a larger size?

-I want a smaller size shirt, please.

 I think the blue headscarf is nicer. 

 I think this dress is much more stylish than the blue one. 

The biggest shopping mall in the world is…. 

There are several choices for product X. 

You can buy a smaller one for … TL. 

 It’s available in corner shops or online shopping sites (at lower 

prices). 

You shouldn’t spend more than you earn. 

   Repairing your laptop is cheaper than buying a new one. 

Listening 

E10.10.L1. Students will be able to categorize the descriptive 

vocabulary related to objects and people in a recorded text. 

E10.10.L2. Students will be able to fill in the blanks in a recorded 

dialogue in a clothes shop.  

Pronunciation 

E10.10.P1. Students will be able to practice intonation in 

comparative and superlative structures. 

Speaking 

E10.10.S1. Students will be able to compare clothes by using key 

words and phrases related to shopping. 

E10.10.S2. Students will be able to act out a dialogue in clothes shop. 

Reading 

E10.10.R1. Students will be able to answer comprehension questions 

of a text on clothing in different cultures. 

Writing 

E10.10.W1. Students will be able to prepare a blog about new trends 

on technology/architecture/fashion etc… 

E10.10.W2. Students will be able to write an informative paragraph 

about prices and characteristics of a type of a product in order to 

compare their preferences.  

Movies 

Pictures of Animals, People, and Places to 

Compare and Contrast 

Realia 

Product Catalogues and Advertisements 

Roleplays 

Group Problem Solving Activities 

Songs 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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11
th

 Grade 

   ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (CEFR “B1+ , 

B2” SEVİYELERİ) 

On birinci sınıf İngilizce dersi öğretim programı Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programında (ADOÇP) açıklanan B1+ ve B2 seviyelerine denk gelmektedir. 11. sınıfta yabancı dil 

eğitimi gören bir ortaöğrenim öğrencisi, bu eğitim yoluyla yabancı kültürler ve toplumlar hakkındaki 

anlayışını pekiştirir, böylece kendi kültürü ve diğer kültürler arasındaki ayrımları yordayabilir.  Dil 

örüntüleri, sözcük bilgisi,  biçem bilgisi,  sözdizim yapıları ve metinlerin organizasyonu  hakkındaki  

bilgilerini  geliştiren  öğrenci İngilizceyi yaratıcı ve eleştirel bir şekilde kullanabilir. Öğrenci dil ve 

kültürü araştırarak konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendini 

bağımsız ve akıcı bir dil kullanıcısı yapacak becerileri kazanır. İngilizce programının bu seviyedeki 

amaçlarından bazıları öğrencilerin hedef dili konuşan ülkelerin kültür değerlerini tanımalarına ve ayırt 

etmelerine olanak tanımak, kendi kültürlerinin ve diğer kültürlerin değerlerini fark ederek farklı olana 

saygı göstermelerini sağlamak ve diğer kültürleri öğrenme ile kendi kültürünü başka kültürlerdeki 

insanlara aktarmada akıcı iletişim becerilerine sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Bunlara ek olarak 

11. sınıf İngilizce programı öğrencilerin İngilizce kullanarak kendilerini ifade etme, başkalarıyla iş

birliği yapma ve birlikte problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaçların

çerçevesinde 11. sınıf programında İngilizce dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini etkileşimli

olarak geliştirmek ve sözcük bilgisini zenginleştirmek hedeflenmektedir.

B1 (Bağımsız Kullanıcı) 

Okul, iş, ve boş zamanlar gibi bilindik konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında 

konunun ana noktalarını anlayabilir. Hedef dilin konuşulduğu bir bölgeye yapılan yolculuk sırasında 

karşılaşılan durumların çoğunda sorunların üstesinden gelebilir.  Yaşadığı olay ve deneyimleri, 

hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve 

açıklama yapabilir. Açık ve standart bir dil söz konusu olduğunda ve iş, okul, eğlence, vs. bildik şeyler 

söz konusu olduğunda ana konuları anlayabilir. Bilindik ve ilgi alanına giren konular üzerine yalın ve 

tutarlı bir söylem üretebilir. Bir olayı, bir deneyimi ya da bir düşü anlatabilir, bir beklentiyi 

betimleyebilir ve bir projeye veya bir düşünceye ilişkin gerekçeler ya da açıklamaları kısaca dile 

getirebilir. 

B2 (Bağımsız Kullanıcı) 

Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları 

anlayabilir. Sıradan bir sohbette hedef dili anadili olarak konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk 

çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı 

bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin 

avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir. 
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11th Grade 

THEME 1: FUTURE JOBS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Making plans and predictions

2. Making an appointment

3. Talking on the phone

Some students are going to be teachers, some are going to be doctors 
and some are going to be fashion designers. 

What are you going to do in your future career? 

I’m going to study bio-genetic engineering. 

I guess I’ll study mechatronics engineering. 

Is five o’clock tomorrow a good time for you? 

Can we meet at three o’clock? 

-Is it possible for you to see me next week for a short meeting?

-Yes, sure.

-I’m afraid I’ll be in another meeting.

I am free after nine a.m. 

“No wind favors he who has no destined port.” 

 Michel de Montaigne 

Listening 

LStudents will be able to detect factual information about job

related topics in a recorded text.

Pronunciation 

PStudents will be able to practice contraction of “will”

and “am/is/are, going to” in positive and negative sentences.

Speaking 

SStudents will be able to talk about future plans and

predictions.

E11.1.S2. Students will be able to make an appointment on the

phone.

Reading 

E11.1.R1.Students will be able to analyze different job ads from 

newspapers/websites to match them with CVs. 

E11.1.R2. Students will be able to find the main idea of a text on 

successful entrepreneurs of the 21st century. 

Writing 
E11.1.W1. Students will be able to write CVs/Letters of intent for 

different job applications.

Videos of Job Interviews 

Job Ads 

Job Application Forms 

CV Samples 

Time-tables 

Interviews 
Communicative Games 

Information Gap Activities 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment
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11th Grade 

THEME 2: HOBBIES AND SKILLS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Expressing likes, dislikes and interests

2. Expressing preferences

3.Talking about present and past abilities

   I enjoy hanging out with my friends. 

   I am good at computer skills. 

   I want to learn how to play chess. 

   I am good at… She is gifted in... 

I am good at fixing things such as toys and gadgets. 

How about you? 

Do you also…? 

   Do you want to specialize in Turkish Calligraphy Art? 

I am keen on helping the poor in my neighbourhood and all over the 

world. 

  What I like most is to spend time with my friends and relatives. 

  Stephan Hawking could walk when he was young. 

  I’d rather buy a sports car than a sedan.  

Listening 

E11.2.L1Students will be able to build relationships between the 

conversations in a recorded text and pictures about the people’s likes, 

dislikes, interests and preferences. 

Pronunciation 

P1Students will be able to pronounce plural and third person

“-s” sounds. 

Eg. drinks / drıŋks /   sings /sıŋz/   wishes    /wıʃız/ 

Speaking 

E11.2.S1. Students will be able to take part in a dialogue about likes 

dislikes, interests and preferences. 

E11.2.S2. Students will be able to ask and answer questions about their 
present and past abilities.  

Reading 

E11.2.R1. Students will be able to identify lexis and expressions related 

to past abilities in a text. 

E11.2.R2. Students will be able to paraphrase information in a text 

about people’s choices. 

Writing 
E11.2.W1. Students will be able to write a paragraph about their 

interests and abilities.

Movies 

Posters 

Dialogues 

Interviews 

Surveys 

Jeopardy Game 

Pictures on fashion/pets/cuisines/sports 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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11th Grade 

THEME 3: HARD TIMES 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1.Describing events happening at the same time in the past

2.Explaining people's habits in the past

As there was no electricity, people used to use candles at home. 

A couple of decades ago, people used to wash their clothes in river. 

My brother was riding his bike when he broke his leg. 

As/While I was driving in India a few years ago, I found myself in 

the tiger area. 

When my grandparents were young, there were no mobile 

phones. 

Listening 

E11.3.L1.Students will be able to recognize vocabulary indicating the 

sequence of events in a recorded text/video. 
E11.3.L2. Students will be able to identify the events happening at the 
same time in the past in a recorded text/video. 

Pronunciation 

E11.3.P1. Students will be able to differentiate between rising and 

falling intonation. 

Eg. It rained every day in the first week. (falling and rising intonation) 

Speaking 

E11.3.S1. Students will be able to talk about past habits. 

S2Students will be able to talk about a personal experience in

the past.

Reading 

E11.3.R1. Students will be able to answer the questions about a text on 

people’s habits and experiences in the past. 

E11.3.R2.Students will be able to analyze a short story (plot, setting, 

climax, characters etc.) to summarize it. 

E11.3.R3. Students will be able to identify thesis statement, topic 

sentences, supporting points and examples in a given sample essay 

about a challenge. 

Writing 

E11.3.W1.Students will be able to complete the missing parts of a 

short story with their own words. 

Posters 

Age-appropriate literature such as 

myths, stories, rhymes 

English Monolingual Dictionaries 

Roleplay 

Conversations 

Surveys 

Survey Reports 

Interviews 

Communicative Games 

Information Gap Activities 

Songs 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

   ELP Self-Assessment 
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11th Grade 

THEME 4: WHAT A LIFE 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing places, people, and events in the past

2. Ordering events

3. Talking about personal experiences in the past

Before he gained his fame in art, Mimar Sinan had built many 
masterpieces all around the empire. 

After I had graduated from high school, I entered the university. 

When I went home, she was cooking dinner. 

He got married at the age of fifty and had five children. 

Before the Independence War started, Turkish people had had a hard 

life. 

 Alija Izetbegovic became the first president of the Bosnia- 

 Herzegovina. 

Listening 
E11.4.L1. Students will be able to identify expressions related to 
ordering past events in a recorded text. 

E11.4.L2.Students will be able to put the past events in order in a 

recorded text/video. 

Pronunciation 

E11.4.P1.Students will be able to practice pronunciation of ed sounds 
following voiced and unvoiced consonant sounds and following /t/-/d/ 

sounds. 

Eg. Wanted /wɒntɪd/    injured /ɪndʒərd/ 

Speaking 

E11.4.S1. Students will be able to share their personal experiences in 

the past. 

E11.4.S2. Students will be able to describe places, people and events 

in the past. 

Reading 

E11.4.R1. Students will be able to order the events in the biography 

of a famous person/ inventor/ scientist/ celebrity. 

Writing 

E11.4.W1. Students will be able to write an essay about a well-known 

figure from Turkish history.

Time Lines 

Graphic Organizers 

Biographies 

Literature, such as Short Stories and 
Poetry 

Completing a Story 

Roleplay 

Communicative Games 

Information Gap Activities 

Songs 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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11th Grade 

THEME 5: BACK TO THE PAST 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Expressing wishes and regrets for past events

2. Talking about unreal past events

  If I had been more hardworking during my high school years, 

  I could have studied at a better university. 

If he hadn’t been addicted to alcohol, he wouldn’t have lost his 

family. 

I wish I hadn’t had an accident. 

I wish you had seen Dr. Green. 

I wish you hadn’t moved to another city. 

I wish I had helped my friend study for his exams. 

Listening 

E11.5.L1. Students will be able to identify expressions related to 

unreal past events in a recorded text. 

E11.5.L2. Students will be able to determine relevant or/and irrelevant 

information in a recorded text/video about wishes and regrets. 

Pronunciation 

E11.5.P1.Students will be able to practice contraction of had/would. 

E.g. I’d: I had/ I would  

Speaking 

E11.5.S1. Students will be able to talk about their regrets and wishes 

about past events. 

E11.5.S2. Students will be able to ask and answer questions about unreal 

past events. 

Reading 

E11.5.R1. Students will be able to analyze a text to distinguish the 

expressions used to express wishes, regrets and unreal past. 

Writing 
 E11.5.W1. Students will be able to write their opinions and regrets 

according to #Iwish.

Letters 

E-mails

Online Chat 

Roleplays 

Historical and Cultural Figures 

Communicative Games 

Information Gap Activities Songs 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment 
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11th Grade 

THEME 6: OPEN YOUR HEART 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Expressing degrees of certainty in the past

2. Expressing the criticism for the events in the past

You should have done your homework. 

I could have studied more for the exam. 

They could’ve been nicer to the new student. 

He must have sent the letter to a wrong address. 

  She might have gone to downtown. 

 I could have been hurt more badly, thank God I wasn’t. 

 You should have been more patient in the traffic jam yesterday. 

Listening 

E11.6.L1. Students will be able to find out the speakers’ moods and 
purposes (deduction or criticism) by using the contextual clues in a 
recorded text or video. 

Pronunciation 

E11.6.P1. Students will be able to practice the pronunciation of 

“contraction in past modals”. 

Eg. could have – could’ve 

Speaking 

E11.6.S1. Students will be able to criticize an action in the past. 

E11.6.S2. Students will be able to express their inferences from the 

results of events in the past. 

Reading 

E11.6.R1. Students will be able to draw conclusions for the past events 
in a text. 

Writing 
E11.6.W1. Students will be able to write a letter to criticize an 

event/organization.

Movies 

Short Stories 

Matching 

Criticism with Suggestions 

Personal Diary Entry 

Reflective Paragraphs 

Advice Columns 

Call Center Dialogues 

Roleplays 

Dialogues 

Self-evaluation Checklists 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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11th Grade 

THEME 7: FACTS ABOUT TURKEY 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about landmarks and monuments

2. Describing cities and historic sites

3. Asking for and giving more detailed information

What are the must see attractions in Istanbul/around here? 

Anıtkabir is located in Ankara. 

Several castles in Anatolia were built by the Romans. 

Pamukkale hot springs and travertines are one of the most popular 

destinations for tourists in Turkey. 

Ephesus was founded in the 10thcentury BC.

Süleymaniye Mosque was designed by Sinan, The Great Architect. 

Gelibolu (Gallipoli) is worth seeing. 

  Ramadan in Turkey is a social ritual to revive the communal 

  relationship apart from a spiritual practice.

Listening 

E11.7.L1. Students will be able to recognize information about the 

description of a monument or a historic site in a recorded text. 

Pronunciation 

E11.7.P1. Students will be able to practice the pronunciation of /wǝz/ and 
/wɒz/ 

Speaking 

E11.7.S1. Students will be able to give a presentation on a monument 

or historical site. 

E11.7.S2. Students will be able to interview with a friend to get detailed 
information about places he/she has visited. 

Reading 

E11.7.R1. Students will be able to find out specific information in a 
text describing historical sites in Turkey. 

Writing 
 E11.7.W1. Students will be able to write a blog post recommending 

places to visit in Turkey.

Short Documentaries 

Historical Figures and Monuments 

Pictures 

Posters 

Travel Guides 

Roleplays 

Information Gap Activities 

Songs 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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11th Grade 

THEME 8: SPORTS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Reporting news

2. Making interview

3. Talking about sports

Yasemin Dalkılıç says that all the women can achieve their goals. 

Atatürk says that he likes sportsmen who are smart, agile and also 
well-behaved. 

Many psychologists say that doing sports helps teens develop and 

maintain friendships. 

The Paralympic Games is a major international multi-sport event of 

athletes with a range of physical disabilities.  

Cliff diving is defined as the acrobatic perfection of diving into 

water from a cliff. 

Wingsuit fliers wear parachute equipment specially designed for sky 

diving. 

FILA has announced that Hamza Yerlikaya is the wrestler of the 
century. 

Listening 

 E11.8.L1. Students will be able to identify the lexis and jargon about 

extreme sports in a recorded text. 

Pronunciation 

E11.8.P1. Students will be able to practice rising and falling intonation 

in questions. 

Eg.Would you like another coffee? (rising and falling intonation) 

Speaking 

E11.8.S1. Students will be able to exchange opinions about 

outdoor/extreme sports. 

E11.8.S2. Students will be able to ask questions to make an interview 
with a sportsperson. 

Reading 

E11.8.R1. Students will be able to analyze a text involving different 

kinds of extreme sports to reorder the scrambled paragraphs. 

Writing 
E11.8.W1. Students will be able to write a report on the interview they 

have made.

News websites 

Blogs 

Reflective Paragraphs 

Matching Sentences with Pictures 

Conversations 

Interviews 

Roleplays 

Simulations 

Peer Evaluation Checklists 

Information Gap Activities 

Communicative Games 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment 
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11th Grade 

THEME 9: MY FRIENDS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing events, places and people

2. Asking for and giving clarification

The man you saw… 

The place where we went on picnic…. 

Mr. Richardson, (who is) our teacher of physics, is a …. 

Find the student who is the most easygoing. 

  True companions are those who keep promises, show respect…

Listening 

E11.9.L1. Students will be able to organize specific information in a 

narrative about a person or an event. 

Pronunciation 

E11.9.P1.Students will be able to practice the pronunciation of 

assimilation- elision.  

Eg. Good boy- gubboı 

The conjunction “and” is pronounced as /ænd/ by itself, but in the 

normal use of the phrase you and me, we usually say /ən/, as in 

/juənmı/  friendship /frenʃıp/. 

Speaking 

E11.9.S1. Students will be able to ask and answer questions to clarify a 
well-known / common person or a place. 

Reading 

E11.9.R1. Students will be able to scan online and printed newspaper 

articles about well-known people to find out personal details. 

Writing 

E11.9.W1. Students will be able to write a text about their 

teachers and friends for a school magazine. 

E11.9.W2. Students will be able to write a booklet to describe their 

hometown.

News 

Websites 

Online Newspapers 

Print Media 

Roleplays 

Debates 

Surveys 

Graphs/Charts 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

  VIDEO BLOG ENTRY 
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11th Grade 

THEME 10: VALUES AND NORMS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Expressing opinions

2. Exchanging ideas

3. Making comments

Turkish people are not only hospitable but also… 

Nasreddin Hodja is not only a great humorist but also a great 

philosopher and a man of wisdom. 

I think that all societies… 

What do you think about the values of the modern World? 

I believe… 

Good company supports both good morals and humanity. 

Neither men nor women deserve inequality. 

“We love all the created for the sake of the Creator.” 

Yunus Emre 

“Either seem as you are, or be as you seem.” 

Mevlana Celaleddin-i Rumi 

Peace begins within each one of us. 

How do people feel when they are exposed to discrimination, 

humiliation, violation…? 

Listening 

E11.10.L1.  Students will be able to identify the topic and the main idea 

of a recorded text/video. 

Pronunciation 

E11.10.P1. Students will be able to practice the sounds of /i:/ and /aı/. 

e.g.  neither  /ˈnaiðər/,    either  /ˈaiðər/

Speaking 

E11.10.S1. Students will be able to exchange ideas about values and 
practices.  

E11.10.S2. Students will be able to make comments about moral values 

and norms in different cultures.  

Reading 

E11.10.R1. Students will be able to distinguish the main idea from 

supporting details in a text about the effects of values on societies. 

Writing 

E11.10.W1. Students will be able to write an essay about the 

importance and effects of values and norms in society. 

E11.10.W2.   Students will be able to write slogans about spiritual, 

moral and social values.

Movies 

Interviews 

Roleplays 

Family Albums 

Pictures of the past and present 

Surveys 

Debates 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME  

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

ELP Self-Assessment 
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12
th

 Grade 

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 12. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (CEFR “B2, B2+” 

SEVİYELERİ) 

On ikinci sınıf İngilizce dersi öğretim programı, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programında (ADOÇP) belirlenen düzeylerden B2 ve B2+ (Bağımsız Kullanıcı) düzeylerine denk 

gelmektedir. Bu düzeydeki öğrenci grubunda geliştirilmesi beklenen öncelikle konuşma ve tartışma 

ortamında öğrencinin kendini rahat ve etkili bir şekilde ifade edebilme becerisidir. 12. sınıf 

programının genel hedeflerini, 11. sınıf programında olan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve 

Programının (ADOÇP) B2 düzeyi için belirlediği kazanımların yanı sıra B2+ düzeyi için belirlenen 

kazanımlar oluşturmaktadır. Dört dil becerisini birleştiren 12. sınıf öğretim programında, öğrencilerin 

farklı bağlamlarda etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri ön plana çıkarılmıştır. İşlev ve iletişim 

odaklı izlencelerin gereklerine uygun bir biçimde, gerçekleştirilmesi beklenen iletişimsel işlevler ve 

özümsenmesi beklenen sözcükler/sözcük öbekleri ile dilbilgisi yapıları bir konu bütünlüğü içinde 

belirlenmiş ve bağlamlandırılarak sunulmuştur. Programın içeriği belirlenirken ergenlikten 

yetişkinliğe geçişin ilk aşamasını deneyimleyen 12. sınıf öğrencilerinin genel özellikleri öncelikli 

olarak dikkate alınmıştır. 12. sınıf öğretim programında sıklıkla yer bulan iletişimsel görevler ve proje 

çalışmaları bu yaş grubundaki bireylerin İngilizce’yi eğlenerek ve severek öğrenmelerini 

hedeflemektedir. 

B2 (Bağımsız Kullanıcı) Ortak Yeti Açıklamaları 

Kendi alanındaki teknik bir tartışma dâhil, somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin 

özünü ve içeriğini anlayabilir. Hedef dili ana dili olarak konuşan bir kişiyle belli bir doğallık ve 

akıcılık derecesinde iletişim kurabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini 

ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı olasılıkların fayda ve 

sakıncalarını açıklayabilir. 

B2 + (Bağımsız Kullanıcı) Ortak Yeti Açıklamaları 

Sohbet esnasında karşısındaki konuşmacının açıklama ve çıkarımlarına dönüt vererek 

tartışmanın gelişmesine katkıda bulunur. Diğer konuşmacıların açıklama ve çıkarımlarına ustalıkla 

katkı sağlar. Düşünceler arasındaki uyum ve ilişkiyi sağlamak için gerekli olan bağlaçları etkili bir 

şekilde kullanır. Önemli noktaların üzerinde durarak ve ilgili detayları vererek iddiasını geliştirir. 
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12th Grade 

THEME 1: MUSIC 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Expressing opinion (agreeing, disagreeing, etc.)

2. Expressing preferences

What do you think about…?  

What are your feelings about…? 

Don’t you think…? 

Why do you think that ….? 

I believe/think/suppose... 

In my opinion,...  

according to…. 

My idea/answer/explanation is similar to/related to …. 

He doesn’t agree with him because… 

I agree/disagree with …that/on . . . 

I tend to agree with you. 

The majority believe that… 

Listening 

E12.1.L1. Students will be able to detect the embedded information 

in songs/media tools. 

Pronunciation 

E12.1.P1. Students will be able to practice intonation in sentences. 

Eg.Is this your camera?  (rising and falling intonation) 

Speaking 

E12.1.S1. Students will be able to exchange ideas about their music 

preferences. 

E12.1.S2. Students will be able to agree or disagree with others by 

sharing their opinions about music. 

Reading 

E12.1.R1. Students will be able to infer people’s music preferences from 

their ideas about music in a reading text. 
E12.1.R2. Students will be able to analyze surveys/interviews to answer 

related questions. 

Writing 

E12.1.W1. Students will be able to write a survey report on their 

friends’/teachers’ music preferences.

Conversations 

Songs 

Interviews / Surveys 

Survey Report 

Argumentative / Descriptive Texts 

TV / Radio Recordings 

Games 

Project  

(music contest e.g..karaoke, music quiz) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

  VIDEO BLOG ENTRY 
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12th Grade 

THEME 2: FRIENDSHIP 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing personal features

2. Making conclusions

3. Stating reasons

What does she look like? 

What kind of a person is…? 

He can’t be in his 60s. 

He looks much younger. 

…who behaves like a child… 

…as handsome as… 

Kyle and Randy are similar because they are both… 

Claire and Vivian are similar in that …. 

The twins differ in their attitude towards animals. 

One similarity between Travor and John is... 

What do you have in common with…? 

She writes to him every day. She must be... 

  A good friend is generous, supportive, helpful and patient. 

Listening 

E12.2.L1. Students will be able to extract specific information from 

a conversation between friends. 

E12.2.L2. Students will be able to make inferences about the quatlities 

of a good friend through a recorded text. 

Pronunciation 

E12.2.P1. Students will be able to practice syllable/word stress. 

 Eg. Engineer /ˌendʒɪ'nɪə(r)/ 

Speaking 

E12.2.S1. Students will be able to ask and answer questions about 

personal features. 

E12.2.S2. Students will be able to state reasons while giving 

clear detailed descriptions about physical appearances. 

E12.2.S3. Students will be able to interpret information from graphic 

features (graphs, charts, tables, etc.)  

Reading 

E12.2.R1. Students will be able to find irrelevant content about the 

descriptions of the people in a text. 

E12.2.R2. Students will be able to identify the main conclusions in 

argumentative texts. 

Writing 

E12.2.W1. Students will be able to write an opinion essay about 

qualities of a good friend by stating reasons.

Conversations 

Information Gap 

Graphics /Charts/Tables 

Games 

Poems 

Songs /Chants 

Posters 

Argumentative/ Descriptive Texts Project 
(e.g. Survey) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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12th Grade 

THEME 3: HUMAN RIGHTS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Expressing ideas on human rights (gender equality, children

rights…)

2. Making suggestions

3. Discussing problems

Look after those who looked after you. 

Everyone deserves equal rights. 

Do the educational opportunities for disabled young people grow 
rapidly? 

Every child has the right to get health services, food, education, etc. 

Freedom of expression is a basic human right. 

  All the goverments should do their best to meet the needs of 

  disabled people. 

Listening 

E12.3.L1. Students will be able to guess the meaning of lexis and jargon 

about human rights in a recorded text/video. 

E12.3.L2. Students will be able to distinguish the positive and 

negative expressions about human rights in a recorded text/video. 

Pronunciation 

E12.3.P1. Students will be able to practice syllable/word stress. 

Eg. Disability /,dısǝꞌbılǝtı/ 

Speaking 

E12.3.S1. Students will be able to make suggestions about improving 

human rights. 

E12.3.S2. Students will be able to discuss the problems/difficulties of 

the disadvantaged people in the world. 

Reading 

E12.3.R1. Students will be able to find the supporting ideas in a text 

about good practices on human rights around the world. 

E12.3.R2. Students will be able to match the paragraphs with the 

correct phrases/visuals (children rights/gender equality/animal 

rights/the rights of disadvantaged people, etc.). 

Writing 

E12.3.W1. Students will be able to write mottos/slogans about human 

rights. 

E12.3.W2. Students will be able to write an argumentative essay 

including solutions for disadvantaged people’s problems.  

Conversations 

Games 

Songs 

Real-life tasks 

Note-taking (e.g. an agenda) 

Descriptive Texts 

Project (e.g. comparing jobs) 

Interviews 

Roleplay 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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12th Grade 

THEME 4: COMING SOON 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Making predictions

2. Expressing degrees of certainty and uncertainty

3. Receiving instructions about cyber games

   I imagine driverless cars will be common in the near future. 

I guess there won’t be cars running with petrol in the future. 

Next century is going to be very hi- tech, I believe. 

He is going to buy a high-mileage gas car in order to reduce 

carbon footprints. 

What do you think will happen in the year 2030? 

There won’t be … any more in the future. 

I think air pollution is going to decrease due to the usage of bio-
energy until 2030. 

Please verify your e-mail… 

Choose your avatar. 

If people use natural sources excessively, the world will not let 

human survival. 

Did you mean this petrol-free car will reduce costs? 

Many children cannot differentiate between reality and computer 
games. 

  Cyber and cyborg figures will be around us in near future. 

Listening 

E12.4.L1. Students will be able to take notes during an informal 

debate/poster presentation/seminar in a video. 

E12.4.L2. Students will be able to match the topics with 

recorded passages corresponding to virtual reality and imaginary 

world. 

Pronunciation 

E12.4.P1. Students will be able to pronounce reduced forms (e.g. 

‘ll, won’t). 

Speaking 

E12.4.S1. Students will be able to talk about predictions and plans. 

E12.4.S2. Students will be able to participate in an informal 

debate about virtual reality and imaginary world/ cyber games to 

share ideas. 

Reading 

E12.4.R1. Students will be able to read (aloud) a text about cyber 

crimes and rights to distinguish the lexis and jargon. 

E12.4.R2. Students will be able to reorder the scrambled steps of a 
cyber game in a text. 

Writing 

E12.4.W1. Students will be able to write detailed descriptions of an 

imaginary future. 

E12.4.W2. Students will be able to compose a cyber game scenerio.

Games 

Flashcards 

Posters 

Note-taking 

Having an informal debate 

Project (e.g. Future Cities) 

Drawing (e.g. Future Cars) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 
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12th Grade 

THEME 5: PSYCHOLOGY 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing mood

2. Making suggestions to change negative mood

3. Following and giving instructions

-I feel exhausted and I can’t concentrate.

-Let’s take a break.
-I suggest that you take a nap.

-I suggest going for a walk.

I'd rather have tickets for the opera. 

If I had a choice, I would go for… 

Why don't you join a music club? 

What do you do to clear your mind after school? 

Close your eyes! 

Breathe deeply! 

Listening 

E12.5.L1. Students will be able to list the suggestions to change mood 

given by a psychologist/friend in recorded text. 

E12.5.L2. Students will be able to identify the speaker’s mood, tone, 

etc in a recorded text. 

Pronunciation 

E12.5.P1. Students will be able to practice sentence intonation and 

stress. 

Eg. Let’s take a break. (rising and falling intonation) 

Speaking 

E12.5.S1. Students will be able to make a Roleplay between a 

psychologist/school counsellor and a client. 

E12.5.S2. Students will be able to make comment on moods by looking 

at flashcards. 

E12.5.S3. Students will be able to use different voice levels, phrasing 
and intonation to give and follow instructions in different moods.  

Reading 

E12.5R1. Students will be able to read a poem loudly by reflecting its 

tone. 
E12.5.R2. Students will be able to identify specific information in a 

real-life text. 

Writing 

E12.5.W1. Students will be able to describe their current mood / 

mood reflected in a song/ painting/photograph through creative 

writing. 

Conversations 

Real-life texts (Colors and moods) 

Songs/Poems 

Pictures/Flashcards Editing 

Oral retelling 

Drama/Miming/ Roleplay 

Project (e.g. At the 

psychologist/Relaxation 

techniques/Meditation) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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12th Grade 

THEME 6: FAVORS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Making requests

2. Accepting and declining requests

3. Asking for and responding to favors

Can/Could I borrow your…? 

Is it OK if I use your mobile phone? 

I would be glad to…. 

I need a/an/some… 

I’m really sorry,…  

Would you mind…? 

Do you mind if I turn on the conditioner? 

Did you mean you need my laptop the whole day? 

I was wondering if you’d mind lending me your bike. 

Sure! 

Of course! Help yourself! 

  No. I’m sorry. I don’t have one.

Listening 

E12.6.L1. Students will be able to identify phrases and the 

highest frequency vocabulary related to requests in various 

contexts in a recorded text. 

E12.6.L2. Students will be able to complete a conversation about 

favors in a recorded text/video. 

Pronunciation 

E12.6.P1. Students will be able to practice “ yod coalescence” 

"Would you / /wʊdʒu/ and could you /kʊdʒu/ ". 

Speaking 

E12.6.S1. Students will be able to distinguish between formal 

and informal language while accepting and declining requests. 

E12.6.S2. Students will be able to act out a self-prepared dialogue about 

requests/favours. 

Reading 

E12.6.R1. Students will be able to scan a text for the specific 

information about a charity organization/foundation. 

Writing 
E12.6.W1. Students will be able to write an announcement to invite 

people for a charity organization. 

E12.6.W2. Students will be able to write an application letter to an 

organization for scholarship.

Conversations 

Flashcards/ Wordcards 

Roleplay 

Songs 

Communicative Tasks 

Games 

Competition 

Project work (Bringing authentic materials 
such as video scripts into the classroom and 

focusing on register types) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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12th Grade 

THEME 7: NEWS STORIES 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Narrating a past event / experience

2. Talking about sequential actions

Two people were struck and injured on Monday as they tried to 

cross the street.  

When he died, he had already published 20 novels. 

Fortunately, he survived the accident without a scratch. 

After, before, first…. 

Meanwhile…. 

Following this event, … 

Unfortunately, I missed the last episode of … 

That reminds me of my childhood. 

Listening 

E12.7.L1. Students will be able to list the sequences of the past events in 

a recorded text/video. 

E12.7.L2. Students will be able to complete a recorded text using 

cohesive devices. 

Pronunciation 

E12.7.P1. Students will be able to practice sentence stress 
appropriately. 

Eg. I missed the last episode. (rising and falling intonation) 

Speaking 

E12.7.S1. Students will be able to narrate the events in the past. 

E12.7.S2. Students will be able to make a presentation about 

unusual/odd news stories. 

Reading  

E12.7.R1. Students will be able to list vocabulary for narrating and 

describing events in a text. 

E12.7.R2. Students will be able to reorder the past events in a news 

story. 

Writing 

E12.7.W1. Students will be able to paraphrase news/ stories/ past 

events. 

E12.7.W2. Students will be able to write a news story/a past 

experience/an imaginary story. 

Conversations 

Songs 

Summarizing 

Preparing a poster or finding headlines for 
news stories 

Oral presentation (a news story or a self-made 
video) 

Guessing 

Communicative tasks (e.g. producing a story) 

Project (e.g. comic strips) 

Jigsaw puzzle 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

 VIDEO BLOG ENTRY
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12th Grade 

THEME 8: ALTERNATIVE ENERGY 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Describing problems

2. Making complaints

3. Offering solutions

Sorry to bother you, but I think there's a problem that requires an 

urgent solution.  

We’d like you to… 

I think we should… 

In order to solve this problem we must first/ initially…. 

Another way of looking at this problem is… 

The solution to this problem is… 
Don't get me wrong, but I think we should... 

…was a result of…

Maybe you forgot to...  

I think you might have forgotten to... 

Listening 

E12.8.L1. Students will be able to note down the solutions to the 

problems of excessive energy consumption around the world in a 

recorded text. 

Pronunciation 

E12.8.P1. Students will be able to use intonation in a sentence 

appropriately. 

Eg. I think we’re completely lost. (falling intonation) 

Speaking 

E12.8.S1.Students will be able to make complaints and offer 

solutions to environmental /energy problems. 

E12.8.S2Students will be able to participate in an informal debate 
about alternative energy in the future. 

Reading 

E12.8.R1. Students will be able to summarize a reading passage about 
alternative energy. 

E12.8.R2. Students will be able to analyze a reading passage to find out 

solutions to environmental problems. 

Writing 

E12.8.W1. Students will be able to write an email/a letter of complaint 

to a local authority about an environmental problem to suggest solutions. 

E12.8.W2. Students will be able to write their opinions about the usage 

of alternative energy.

Conversations 

Roleplay/Simulation 

Summarizing 

Video project 

Interviews 

Outdoor activities 

Posters  
(e.g. wildlife protection, public health) 

E-mails

Environmental Project  

(e.g. Describing animal habitats ) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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12th Grade 

THEME 9: TECHNOLOGY 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about things needed to be done

2. Asking and answering questions in interviews

What do you think about the future of smart phones? 

I’ll have the computer formatted. 

She wants her smart phone fixed. 

The teacher does not let the students use their phones in class. 

Sorry, I can’t talk any longer on this issue. 

I had Mindy download a movie for me. 

We'll get the PPP done as soon as possible. 

The teacher made the class do online research on the topic. 

  Could you please get the warranty approved?

Listening 

E12.9.L1. Students will be able to list the things needed to be done in a 

recorded text/video. 

E12.9.L2. Students will be able to find the main idea of a video about 

technological developments. 

Pronunciation 

E12.9.P1. Students will be able to practice word stress correctly. 

Eg. Technology /tekˈnɒlədʒi/ 

Speaking 

E12.9.S1. Students will be able to exchange ideas and feelings such 

as surprise, happiness, interest, and indifference about technological 

devices. 

E12.9.S2. Students will be able to make an interview with a friend 
about the influence of technology on social life. 

Reading 

E12.9.R1. Students will be able to identify the written lexis and jargon 

about a web-page on technology. 

E12.9.R2. Students will be able to categorize information in everyday 

material, such as websites, brochures and magazines. 

Writing 

E12.9.W1. Students will be able to write a note asking someone to have 

something done. 

E12.9.W2. Students will be able to write a for and against essay 

discussing technology. 

E12.9.W3. Students will be able to write a description of a hi-tech 

product by using linking words. 

To do lists 

Notes and messages 

Songs 

Advertisements 

Illustrations 

Survey/Tables 

Techno-Project 

Roleplay/Simulation 

Informal Debate 

Presentation 

Proverbs 

Idioms 

Argumentative/ Descriptive Text 

Competition (e.g. picture of a hi-tech product) 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

  VIDEO BLOG ENTRY 
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12th Grade 

THEME 10: MANNERS 

Functions and Useful Language Language Skills and Learning Outcomes Suggested Materials and Tasks 

1. Talking about wishes and regrets

2. Apologizing

3. Giving explanations

Please accept my apology/apologies for yesterday. 

I shouldn’t have said that… I’m terribly sorry to/about/for… 

It was not my intention to … 

If only John knew about it. 

I wish that someone had told John about it. 

If only I had woken up early. 

I wish you wouldn’t play with your mobile phone. 

What I’d like more than anything else is …. 

Something I have always wanted is …. 

   I didn’t mean to hurt you

Listening 

E12.10.L1. Students will be able to identify the phrases about wishes, 

regrets and apologies in a recorded text. 

E12.10.L2. Students will be able to classify the manners in a TV 

or radio program regarding their origin and practice in daily life. 

Pronunciation 

E12.10.P1.  Students will be able to practice sentence stress correctly. 

Eg. I’ll make a pot of tea if you would like some.  

Speaking 

E12.10.S1. Students will be able to express regrets, wishes and 

apologies. 

E12.10.S2. Students will be able to discuss manners in different 

cultures. 

Reading 
E12.10.R1. Students will be able to identify the main conclusions in 

argumentative texts. 

E12.10.R2. Students will be able to organize description of events, 

feelings and wishes in diaries and personal letters. 

Writing 

E12.10.W1. Students will be able to write a letter, note or report 

on wishes, regrets and apology. 

E12.10.W2. Students will be able to write personal letters describing 

experiences, feelings and events in detail in relation to the topic.

Conversations 

Poems 

Roleplay 

Games/acting/ Imitation Songs 

Project (e.g. Shooting a video about wishes, 
regrets, and apologies) 

Survey report 

Pictures/Flashcards 

Proverbs 

Idioms 

Argumentative/Descriptive texts 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK 

DISCUSSION TIME 

TECH PACK 

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY
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Rahmenplan 

Deutsch als Fremdsprache 

Niveaustufe A1 
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Rahmenplan  Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A1.1 

Themenkreis 1: Informationen zur Person 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

- sich begrüßen und verabschieden

- sich und andere vorstellen

- die Telefonnummer nennen

- Namen, Adressen buchstabieren

- über Nationalitäten sprechen

Syntaktische Mittel: 

Hallo / Guten Tag ... 

Wie geht es Ihnen / dir? 

Danke, ... 

Mir geht es gut / schlecht / ... 

Auf Wiedersehen! / Tschüs! / Bis bald! /... 

Ich heiße ... / Ich bin ... / Mein Name ist ... 

Wie ist dein / Ihr Name? 

Er / Sie heißt ... 

Er / Sie ist ... 

Wer bist du?  Ich bin ... 

Wie heißt du / heißen Sie? Ich heiße... Und du? 

Wie alt bist du?   Ich bin ... Jahre alt. 

Woher kommst du? Ich komme aus ... 

Wo wohnst du? Ich wohne in ... 

Woher kommt ihr? 

Wir kommen aus der Türkei. 

Mein Freund heißt Pedro. Pedro kommt aus Italien. 

Er ist ein Italiener. Er spricht Italienisch. 

Meine Telefonnummer ist ... 

Meine Adresse ist ... 

Heiβt du Ali? – Ja, ich heiβe Ali. 

Bist du 17 Jahre alt? – Nein, ich bin nicht 17 Jahre alt. 

HÖREN 

1. Kann vertraute alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen.

2. Kann Angaben und Fragen zur Person verstehen.

3. Kommt mit Zahlen bis 20 zurecht.

SPRECHEN

1. Kann jemanden nach dem Befinden fragen und auf Neuigkeiten

reagieren.

2. Kann Gruß- und Abschiedsformeln gebrauchen.

3. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer

Person stellen.

4. Kann Angaben und Fragen zur Person verstehen und angemessen

beantworten.

5. Kann sagen, wo er/sie wohnt.

6. Kann nach dem Herkunftsland fragen und das Herkunftsland nennen.

7. Kann Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken.

8. Kommt mit Zahlen bis 20 zurecht.

LESEN

1. Kann ganz kurze und einfache Texte lesen.
2. Kann Bezeichnungen zu Personen und einfache Wörter und kurze Sätze

verstehen.

3. Kommt mit Zahlen bis 20 zurecht.

SCHREIBEN

1. Kann Fragen zur Person schriftlich beantworten.

2. Kann seine Adresse und andere Angaben zur Person schreiben.

3. Kann einen vorgegebenen Textrahmen vervollständigen.

4. Kommt mit Zahlen bis 20 zurecht.

5. Kann Wörter oder Wortgruppen durch sehr einfache Konnektoren wie

„und“ verbinden.

Verb: sein 

W-Fragen: Wer, Wie, Wo, Woher

Verben: heißen, wohnen, kommen 

Personalpronomen Singular und Plural: 

ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Sie 

das Verb: sprechen 

ja/nein Fragesätze 

Verneinung mit „nicht“ 

Konjunktion: und 
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Themenkreis 2: Die Schule 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-die Schulsachen nennen

-über den Stundenplan sprechen

-die Farben nennen

-Vorlieben ausdrücken und  Meinungen sagen

Syntaktische Mittel: 

die Schulsachen: der/ein Spitzer, die/eine Schultasche, 

das/ein Buch ... 

das Buch – die Bücher 

Der... / Die... / Das ... ist neu. 

Er / Sie / Es ist teuer. 

Was ist das?   Das ist ein / eine ... 

Das ist kein / keine ... 

Ist das ein / eine ...?  Ja, das ist ein / eine ... 

Nein, das ist kein / keine ... 

Das ist mein/dein ... 

Ist das dein/deine ...? 

Ja, das ist mein / meine ... 

Nein. Das ist nicht mein/e ... 

Sind das deine ...? 

Ja/Nein. Das sind ... 

(rot, blau, grün, weiß, schwarz, lila, rosa, braun, orange, 

grau) 

Mein Stift ist blau. 

Ich mag ... / Ich finde ... 

Wann  hast du Sport? 

Ich habe am Montag Sport. 

Wann ist Sport? 
Was  hast du am Montag? 

HÖREN 

4. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

5. Kann Anweisungen, die langsam und deutlich an ihn/sie gerichtet

werden, verstehen.

  SPRECHEN 

9. Kann sehr kurze, isolierte und meist vorgefertigte Äußerungen benutzen,

macht aber dabei viele Pausen, um nach Ausdrücken zu suchen, weniger

vertraute Wörter zu artikulieren und Abbrüche in der Kommunikation zu

reparieren.

10. Kann mit elementaren sprachlichen Mitteln den schulischen Alltag

beschreiben.

11. Kann Vorlieben und Meinungen ausdrücken.

LESEN

4. Kann sehr kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen,

indem er/sie bekannte Namen und Wörter heraussucht.

5. Kann kurze Texte verständlich und laut lesen.

6. Kann Fragen und Anweisungen verstehen, sofern diese klar und

deutlich an ihn/sie gerichtet werden.

SCHREIBEN 

6. Kann einfache, isolierte Wendungen und kurze Sätze schreiben.

7. Kann einen vorgegebenen Textrahmen vervollständigen.

Nomen im Singular und im Plural 

Modalverb: mögen im Singular 

  Adjektive: neu, alt, groß, klein, dick, dünn 

Possessivpronomen im Singular: mein, dein, 

sein, ihr 

  Adjektive: langweilig, spannend, un/interessant 

  das Verb „haben“ 

W-Fragen: Was, Wann

die Verben: spielen, lernen, hören, 

machen, schwimmen, singen, malen ... 

Verneinung mit „kein/keine“ 

Präposition: am + Wochentag 

Imperativ: (nur diese Anweisungen) 

Steh auf! - Steht auf! 

Sei leise! - Seid leise! 

Komm! - Kommt! / Geh! - Geht! 

Lies! - Lest! / Schreib! - Schreibt! 

Niveaustufe A1.1 
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Themenkreis 3: Die Gesellschaft 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über die Familienmitglieder sprechen

(Alter, Berufe)

-das Aussehen beschreiben

Syntaktische Mittel: 

Ich habe einen / eine / ein ... 

Ich habe keinen Bruder. 

Aylins Mutter heißt ... 

Das sind unsere Großeltern. Sie heißen ... 
Alis Schwester ... / Seine Schwester ... 
Sandras Bruder ... / Ihr Bruder ... 

Wie sind dein/deine ...? 

Meine Augen sind ... 

Deine  Haare sind ... 

Ich bin schlank / klein / mittelgroß. 

Aylin /  Ahmet ist ... 

die Berufe: der Arzt, die Ärztin, der Lehrer, 

die Lehrerin, der Krankenpfleger, 

die Krankenschwester usw. 
Aziz Sancar ist Wissenschaftler. 
Mein Vater ist Arzt und meine Mutter ist ... 

  Meine Mutter trägt ein Kopftuch. 

HÖREN 

6. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

7. Kommt mit Zahlen ab 20 zurecht.

SPRECHEN

12. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer

Person stellen und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben.

13. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über

Menschen und Orte äußern.

14. Kommt mit Zahlen ab 20 zurecht.

15. Kann sich selbst beschreiben.

LESEN

7. Kann kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen.

8. Kann vertraute Namen, Wörter und ganze elementare Wendungen in

einfachen Mitteilungen in Zusammenhang mit den üblichsten

Alltagssituationen erkennen.

9. Kommt mit Zahlen ab 20 zurecht.

SCHREIBEN

8. Kann einfache, isolierte Wendungen und kurze Sätze schreiben.

9. Kann einen vorgegebenen Textrahmen vervollständigen.

10. Kommt mit Zahlen ab 20 zurecht.

haben + Akkusativ mit dem unbestimmten 

Artikel 

Genitiv: „-s“ 

Possessivpronomen im Plural: unser, euer, ihr, 

Ihr 

die Adjektive: blond, schwarz, lang, kurz, 

  halblang, glatt, lockig, mittellang 

die Adjektive: dick, schlank, vollschlank 

Verb: tragen im Singular 
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Themenkreis 4: Tägliches Leben 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Uhrzeit und Tageszeit angeben

-über Tagesabläufe sprechen

-etwas im Cafè bestellen

Syntaktische Mittel: 

Wie viel Uhr ist es? 

Wie spät ist es? 

Es ist Viertel vor drei. 

Es ist zwei Uhr fünfundvierzig. 

nächste Woche, um drei Uhr, am Wochenende, ... 

Um wie viel Uhr stehst du auf? 

Ich stehe um sieben Uhr auf. 

Ich muss um sechs Uhr aufstehen. 

Meine Freundin spricht sechs Sprachen. 

Sie fährt Inliner. 

Wohin geht sie? 

Sie geht nach Hause. 

Sie geht in die Schule. 

Was möchten Sie trinken? 

Tee oder Kaffee? 

Ich möchte Tee ohne Zucker. 

Ich möchte Kaffee mit Milch. 

(ein Stück Kuchen, eine Tasse Kaffee, eine Flasche 

Mineralwasser, eine Dose Limonade) 

HÖREN 

8. Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf

konkrete Dinge um ihn/sie herum beziehen, vorausgesetzt, es wird

langsam und deutlich gesprochen.

9. Kann Zeitangaben verstehen.

SPRECHEN

16. Kann Zeitangaben mit Hilfe von Wendungen machen, wie nächste

Woche, um drei Uhr.

17. Kann alltägliche Ausdrücke verstehen, die auf die Befriedigung

einfacher, konkreter Bedürfnisse zielen, wenn sich verständnisvolle

Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam, deutlich und

mit Wiederholungen sprechen.

18. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

LESEN 

10. Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze

verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter

Bedürfnisse zielen.

11. Kann Zeitangaben verstehen.

SCHREIBEN

11. Kann in kurzen Mitteilungen (SMS, E-Mail) Informationen aus dem

alltäglichen Leben erfragen oder weitergeben.

12. Kann Zeitangaben schreiben.

Temporalangaben: morgens, mittags, montags 

Präpositionen: um, am 

die trennbaren Verben: aufwachen, aufstehen, 

anziehen, fernsehen, anrufen, anfangen, 

mitkommen, einkaufen … 

Modalverb: müssen 

unregelmäßige Verben im Präsens: essen, 

schlafen, fahren, lesen, sehen, laufen 

spezielles Verb: möchten 

Konjunktion: oder 

Präpositionen: mit/ohne (Verwendung wie in den 

Beispielsätzen ohne Artikel) 

W-Frage: Wohin

(nur mit : in die Schule / …
ins Kino / … 

nach Hause / …) 
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Themenkreis 5: Essen und Trinken 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Essen und Trinken sprechen

-Obst und Gemüsenamen nennen (Sing./Pl.)

-Preise nennen

-Mengen angeben

-Zutaten von einem Gericht aufzählen und eine

Liste erstellen (z.B. Pfannkuchen)

Syntaktische Mittel: 

die Obstnamen: der Apfel, die Banane ... 

die Gemüsenamen: der Salat, die Gurke … 

Was ist das? / Was sind das? 

Das ist eine Orange. / Das sind Orangen und Gurken. 

Wie viel kostet/ kosten ...? 

Es kostet... 

Was brauchen Sie? 

Ich brauche ein Kilo Äpfel. 

Ich möchte ein Pfund Kirschen. 

Ich mag Kirschen und Äpfel sehr. 

Ich esse gern Orangen, aber trinke keinen Orangensaft. 

(eine Scheibe Brot, ein Glas Milch, ein Esslöffel 

Zucker…) 

Die Zutaten: zwei Eier, Milch, Zucker, Mehl, ... 

HÖREN 

10. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen

wird  und wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

11. Kommt mit Mengenangaben, Preisen zurecht.

SPRECHEN

19. Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher,

konkreter Bedürfnisse zielen, verstehen, wenn sich verständnisvolle

Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam, deutlich und

mit Wiederholungen sprechen.

20. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über

Menschen und Orte äußern.

21. Kann auf entsprechende Fragen Antworten geben.

22. Kommt mit Mengenangaben, Preisen zurecht.

LESEN

12. Kann vertraute Namen, Wörter und ganz elementare Wendungen in

einfachen Mitteilungen in Zusammenhang mit den üblichsten

Alltagssituationen erkennen.

13. Kommt mit Mengenangaben, Preisen zurecht.

SCHREIBEN

13. Kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze

schreiben.

14. Kann einen vorgegebenen Textrahmen vervollständigen.

15. Kommt mit Mengenangaben, Preisen zurecht.

W-Frage: Wie viel

Modalverb: mögen 

Konjunktion: aber 
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Themenkreis 6: Besondere Tage 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-die Jahreszeiten und die Monate nennen

-das Datum angeben

-einen Wunsch äußern

-über Feste sprechen

Syntaktische Mittel: 

Im Sommer kommt meine Tante aus Deutschland. 

Ich habe im April Geburtstag. 

  Tag der Republik ist am neunundzwanzigsten Oktober. 

Heute ist der dritte Mai. 

Das Schulfest ist am dreizehnten Juni. 

 Was willst du machen? 

Ich will einen Kuchen backen. 

Weihnachten ist am ... 

Das Ramadanfest dauert drei Tage. 

Wir feiern von ... bis ... das Ramadanfest. 

Liebe/Lieber ... 

.... 

Viele Grüße 

Dein/Deine 

HÖREN 

12. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

13. Kann Zeitangaben verstehen.

SPRECHEN

23. Kann Zeitangaben machen mit Hilfe von Wendungen wie nächste

Woche, im November, am dritten März, um drei Uhr.

24. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

LESEN 

14. Kann kurze einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen.

15. Kann kurze und einfache Mitteilungen auf Einladungskarten verstehen.

16. Kann Zeitangaben verstehen.
17. Kann sehr kurze und einfache Mitteilungen (z.B. E-Mails, SMS,

Postkarten) verstehen.

SCHREIBEN 

16. Kann sehr kurze und einfache Mitteilungen (z.B. E-Mails, SMS,

Postkarten, Einladungskarte) schreiben.

17. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben.

18. Kann Zeitangaben schreiben.

Modalverb: wollen 

Temporalangaben: in, von... bis… 

Ordinalzahlen 
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Themenkreis 7: Freizeitaktivitäten 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-von Hobbys erzählen

-nach Fähigkeiten fragen

-die Sportarten nennen

Syntaktische Mittel: 

Was ist dein Hobby? 

Was machst du gerne? 

Was sammelst du? 

Mein Hobby ist... 

Ich spiele gerne Gitarre. 

(Filme sehen, singen, Inliner fahren, Fahrrad fahren, 

Gitarre spielen, klettern usw.) 

Ich sammle ... 

(Briefmarken, Servietten, Steine, Muscheln, 

Spielzeuge, Postkarten usw.) 

Wie findest du Briefmarken sammeln? 

Briefmarken sammeln finde ich ... 

Briefmarken sammeln ist ... 

(langweilig, witzig, schlecht, komisch, interessant ...) 

Kannst du schwimmen? 

Ja, ich kann ... 

Nein, ich kann nicht ... 

Sportarten: Fußball, Basketball, Volleyball, Tennis, 

Ringen, Schwimmen, Reiten usw. 

HÖREN 
14. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen. 

SPRECHEN 

25. Kann über eigene Absichten sprechen.

26. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren.

27. Kann in einem Interviewgespräch einfache, direkte Fragen zur Person

beantworten, wenn die Fragen langsam, deutlich und in direkter, nicht-

idiomatischer Sprache gestellt werden.

LESEN 

18. Kann kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen, indem

er/sie bekannte Namen, Wörter und einfachste Wendungen heraussucht

und, wenn nötig, den Text mehrmals liest.

SCHREIBEN 

19. Kann einfache Wendungen und Sätze über sich selbst und fiktive

Menschen schreiben: was sie tun.

20. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben.

21. Kann einen vorgegebenen Textrahmen vervollständigen.

22. Kann über eigene Absichten schreiben.

Modalverb: können 

Zeitadverbien: manchmal, oft, immer, meistens, 

nie 
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Themenkreis 8: Einkaufen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Geschäftsnamen und Kleidungen (Sing./Pl.) nennen

-Zahlen, Preise und Mengenangaben verstehen

-ein Wochenendprogramm planen

Syntaktische Mittel: 

Geschäfte: die Bäckerei, die Metzgerei, die 

Buchhandlung ... 

Wo kann man was einkaufen? 

In der Bäckerei kauft man Brot, Brötchen, Brezeln … 

die Kleidungen: der Rock, die Hose, das Kopftuch, 

die Bluse usw.  

Wie ist der Rock? 

Der Rock ist blau. 

Was trägt Esra? 

Sie trägt .... 

Was hat Ali an? 

Er hat einen Pullover an. 

die Geschenkartikel: Buch, Ring, Blume, Kette, 

Armband usw. 

Für wen kaufst du den Ring? 

Ich kaufe den Ring für Sabine. 

Am Sonntag darf ich nicht ins Kino gehen. 

Ich muss Hausaufgaben machen. 

HÖREN 

15. Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf

konkrete Dinge um ihn/sie herum beziehen, vorausgesetzt, es wird

langsam und deutlich gesprochen.

SPRECHEN 

28. Kann alltägliche Ausdrücke (beim Einkaufen), die auf die Befriedigung

einfacher, konkreter Bedürfnisse zielen, verstehen, wenn sich

verständnisvolle Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und

langsam, deutlich und mit Wiederholungen sprechen.

29. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

LESEN 

19. Kann vertraute Namen, Wörter und ganz elementare Wendungen in

einfachen Mitteilungen in Zusammenhang mit den üblichsten

Alltagssituationen erkennen.

SCHREIBEN 

23. Kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze

schreiben.

24. Kann vertraute Wörter und kurze Redewendungen, z.B. einfache

Schilder oder Anweisungen, Namen alltäglicher Gegenstände, Namen

von Geschäften oder regelmäßig benutzte Wendungen abschreiben.

die Adjektive: gemustert, gestreift, kariert, 

gepunktet … 

die Verben: tragen, anhaben 

bestimmter Artikel + Akkusativ 

Präposition: für 

Modalverb: dürfen 

Pronomen: man 
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Rahmenplan  Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A1.2 

Themenkreis 1: Unterkunft 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Unterkunftsmöglichkeiten nennen

-ein Zimmer, eine Wohnung beschreiben

-Möbelstücke und Gegenstände nennen

Syntaktische Mittel: 

Räume: das Kinderzimmer, das Wohnzimmer, 

die Küche, der Flur ... 

Möbelstücke (Sing./Pl.): der Tisch, der Stuhl, 

die Garderobe, das Bett ... 

Der Tisch ist neu.  

Wo liegt der Stift? 

Der Stift liegt auf dem Tisch. 

Wohin legst du den Stift? 

Ich lege den Stift auf den Tisch. 

Mein Zimmer ist groß und bequem. 

Ich habe einen Schreibtisch, einen Kleiderschrank … 

das Hochhaus, die Villa, der Bungalow, 

das Einfamilienhaus, das Mehrfamilienhaus, 

der Wohnwagen … 

Ich wohne in dem Hochhaus. 

Ich wohne in einem Einfamilienhaus. 

Wir ziehen am Wochenende um. 

HÖREN 

1. Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf

konkrete Dinge um ihn/sie herum beziehen, vorausgesetzt, es wird

langsam und deutlich gesprochen.

2. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

SPRECHEN 

1. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über

Menschen und Orte äußern.

2. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

LESEN 

1. Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen, einfachen

Beschreibungen eine Vorstellung vom Inhalt machen.

2. Kann vertraute Namen, Wörter und ganz elementare Wendungen in

einfachen Mitteilungen in Zusammenhang mit den üblichsten

Alltagssituationen erkennen.

SCHREIBEN 

1. Kann in kurzen Mitteilungen Informationen aus dem alltäglichen Leben

erfragen oder weitergeben.

Adjektive: klein, groß, hell, dunkel, praktisch, 

unpraktisch, gemütlich, ungemütlich 

zusammengesetzte Nomen: das Wohnzimmer, 

das Esszimmer, das Kinderzimmer usw. 

Adjektive: bequem, unbequem, alt, neu, modern, 

altmodisch, preiswert, teuer 

Wechselpräpositionen im Dativ und im Akkusativ: 

in, auf, unter, über, zwischen, vor, hinten, neben, 

an 

bestimmter Artikel im Dativ 

unbestimmter Artikel im Dativ 

Verben: einziehen, ausziehen, umziehen 
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Themenkreis 2: Gesundheit 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Körperteile nennen

-über das Befinden sprechen

-Anweisungen befolgen

-Krankmeldung an den Schulleiter

Syntaktische Mittel: 

Körperteile: der Kopf, die Nase, das Auge usw. 

Mit den Augen sieht man. 

Mit der Nase riecht man.  

Mein Kopf tut weh. 

Ich habe Kopfschmerzen. 

Ich fühle mich schwach. 

Was fehlt Ihnen? 

Wo tut es  weh?  

Bleiben Sie im Bett! 

Trinken Sie Kräutertee! 

Ruhen Sie sich aus! 

Trinkt kein Cola! 

 Pass auf dich auf! 

Ich soll im Bett bleiben. 
Ich soll Hustensaft nehmen. 

Ich war beim Arzt. 

Ich hatte Halsschmerzen. 

Ich hatte Grippe, Fieber … 

HÖREN 

3. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und
wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

4. Kann Anweisungen, die langsam und deutlich an ihn/sie gerichtet

werden, verstehen.

SPRECHEN 

3. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die

Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich

sprechen und bereit sind zu helfen.

4. Kann Fragen und Anweisungen verstehen, sofern diese klar und deutlich

an ihn/sie gerichtet werden.

5. Kann jemanden nach dem Befinden fragen und auf Neuigkeiten

reagieren.

LESEN 

3. Kann sehr kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen,

indem er/sie bekannte Namen, Wörter und einfachste Wendungen

heraussucht und, wenn nötig, den Text mehrmals liest.

4. Kann Fragen und Anweisungen verstehen, sofern diese klar und deutlich

an ihn/sie gerichtet werden.

SCHREIBEN 

2. Kann in kurzen Mitteilungen Informationen aus dem alltäglichen Leben

erfragen oder weitergeben.

3. Kann einfache Fragen stellen und beantworten.

Präposition: mit 

reflexive Verben: sich erholen, sich fühlen, 

sich ausruhen 

Imperativ 

Modalverb: sollen 

Präteritum von „sein“ und „haben“ 

Niveaustufe A1.2 
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Themenkreis 3: Im Einkaufszentrum 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Geld, Preise und Preisangaben sprechen

-Gefallen ausdrücken

-um Rat und Hilfe bitten

Syntaktische Mittel: 

Wie findest du die Bluse? 

Ich finde die Bluse schön. 

Die schöne Bluse gefällt mir. 

Wie ist die Hose? 

Die Hose ist zu eng. 

Die enge Hose passt mir nicht. 

Ich möchte mir eine rote Bluse kaufen. 

Die rote Bluse ist schön. 

Welche Hose gefällt dir? 

Die blaue Hose gefällt mir. 

Ich bekomme pro Woche / pro Monat Taschengeld. 

Es ist teuer / billig. 

Aylin, was meinst du? Welche Hose steht mir gut? 

HÖREN 

5. Kann Preisangaben verstehen.

6. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

SPRECHEN 

6. Kann mit Preisen zurechtkommen.

7. Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher,

konkreter Bedürfnisse zielen, verstehen, wenn sich verständnisvolle

Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam, deutlich und mit

Wiederholungen sprechen.

LESEN 

5. Kann Preisangaben verstehen.

6. Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen

und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.

SCHREIBEN 

4. Kann einfache Wendungen und Sätze über sich selbst schreiben.

Personalpronomen im Dativ: mir, dir, ihm, ihr, 

ihm, uns, euch, ihnen, Ihnen 

Verben mit Dativ: passen, schenken, gehören, 

gefallen, stehen 

Adjektivdeklinationen mit dem bestimmten 

Artikel und unbestimmten Artikel im Nominativ 

und Akkusativ 

W-Frage: Welche, Welcher, Welches, Welchen

Niveaustufe A1.2 
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Themenkreis 4: Urlaub und Reisen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-eine Region beschreiben

-Verkehrsmittel nennen

-über das Wetter sprechen

Syntaktische Mittel: 

Wohin fahren wir? Wo sind wir? 

… an den See … am See

… auf einen Bauernhof … auf dem Bauernhof

… in eine Stadt … in der Stadt

… ans Meer … am Meer

Die Verkehrsmittel: der Zug, das Flugzeug, die Bahn, 

das Auto ... 

Womit fahren / fliegen wir? 

Wir fahren / fliegen mit … 

mit dem Zug 

mit dem Flugzeug 

mit der Bahn 

Wie ist das Wetter heute? 

Es ist sonnig. 

Die Sonne scheint. 

Es schneit / regnet / hagelt. 

Es ist kalt / warm / heiß. 

Es gibt in diesem Ort viele Berge. ... 

Hier in der Türkei ist es sehr schön. ... 

Wir haben viel Spaß. ... 

HÖREN 

7. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

8. Kann in einem Interviewgespräch einfache, direkte Fragen zur Person

verstehen, wenn die Fragen langsam, deutlich und in direkter, nicht-

idiomatischer Sprache gestellt werden.

SPRECHEN 

8. Kann einfache Gruß- und Abschiedsformeln gebrauchen.

9. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über

Menschen und Orte äußern.

10. Kann in einem Interviewgespräch einfache, direkte Fragen zur Person

beantworten, wenn die Fragen langsam, deutlich und in direkter, nicht-

idiomatischer Sprache gestellt werden.

LESEN 

7. Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen, einfachen

Beschreibungen eine Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn es

visuelle Hilfen gibt.

8. Kann kurze und einfache Mitteilungen auf Postkarten verstehen.

9. Kann Einzelinformationen in Listen ausfindig machen.

SCHREIBEN

5. Kann z.B. auf einem Anmeldezettel im Hotel oder bei der Einreise

Zahlen und Daten, den eigenen Namen, Nationalität, Alter,

Geburtsdatum, Ankunftsdatum usw. eintragen.

6. Kann kurze, einfache Postkarten schreiben.

7. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben.

Lokalangaben mit Akkusativ und Dativ 

trennbare Verben: einsteigen, aussteigen, 

umsteigen 

W-Frage: Womit

Adjektive: sonnig, nebelig, wolkig, windig ... 

Es gibt ... 
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Themenkreis 5: Neue Stadt – Neue Schule 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-sich nach einem Raum oder Platz in der Schule

erkundigen

-über eine neue Stadt Informationen sammeln

-Informationen am Telefon erfragen (Erkundigung

nach Terminen für Sprachkurs/Öffnungszeiten)

Syntaktische Mittel: 

Schulräume: Sporthalle, Mensa, Musikraum ... 

Wo ist der Musikraum? 

Der Musikraum ist im ersten Stock. 

Die Schulleitung ist im Erdgeschoß. 

Die Bücherei ist im zweiten Stockwerk links. 

Die Mensa ist dort. 

Die Schulleitung ist hier im zweiten Stock. 

In der Mensa essen wir. 

In der Sporthalle machen wir Sport. 

Im Klassenzimmer machen wir z.B. Deutschunterricht. 

Ich besuche meine Tante in ... 

Ich verbringe meine Ferien in ... 

Ich verstehe die Informationsbroschüre nicht. 

Können Sie die Öffnungszeiten von der Bücherei 

sagen? 

Die Öffnungszeiten sind … 

HÖREN 

9. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

10. Kann Uhrzeit, Zahlen-, Mengen- und Preisangaben verstehen.

SPRECHEN 

11. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

12. Kann mit Uhrzeiten zurechtkommen.

13. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die

Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich

sprechen und bereit sind zu helfen.

LESEN 

10. Kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze

verstehen, z.B. auf Schildern, Plakaten Katalogen oder in

Informationsbroschüren verstehen.

11. Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen, einfachen

Beschreibungen eine Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn

es visuelle Hilfen gibt.

SCHREIBEN 

8. Kann in kurzen Mitteilungen Informationen aus dem alltäglichen Leben

erfragen oder weitergeben.

Lokalangaben: oben, unten, rechts, links 

Orientierung: da, hier, dort 

nicht trennbare Verben: besuchen, bezahlen, 

bekommen, erleben, erzählen, verbringen, 

verstehen, gefallen, gewinnen, gehören … 

Präposition: von 
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Themenkreis 6: Traditionen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Sitten und Bräuche sprechen

-über traditionelle Gerichte und

Kleidungen sprechen

-Tiernamen nennen

-über zwischenmenschliche Beziehungen sprechen

(sich gegenseitig beschenken, traditionelle

Begrüßungsformen, Verwandten besuchen ...)

Syntaktische Mittel: 

Meine Großeltern leben auf dem Land. 

Meine Großeltern leben im Dorf. 

Im Dorf gibt es sehr viele Tiere. 

die Tiere: der Hund, die Katze, das Pferd ... 

Im Ramadanfest besuche ich meinen Großvater im 

Dorf. 

Am Festtag hat meine Oma das Festessen gekocht. 

Wir waren auf dem Bauernhof. 

Wir haben zum Ramadanfest Baklava gegessen. 

Zu Weihnachten haben wir Lebkuchen gebacken. 

Wir sind im Wald spazieren gegangen. 

Nach dem Essen haben wir die Tiere gefüttert. 

HÖREN 

11. Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf

seine/ihre Familie oder auf konkrete Dinge um ihn/ sie herum beziehen,

vorausgesetzt, es wird langsam und deutlich gesprochen.

12. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird

und wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

SPRECHEN 

14. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über

Menschen und Orte äußern.

15. Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher,

konkreter Bedürfnisse zielen, verstehen, wenn sich

verständnisvolle Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und

langsam, deutlich und mit Wiederholungen sprechen.

16. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

LESEN 

12. Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen, einfachen

Beschreibungen eine Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn

es visuelle Hilfen gibt.

13. Kann sehr kurze, einfache Texte Satz für Satz lesen und verstehen,

indem er/sie bekannte Namen, Wörter und einfachste Wendungen

heraussucht und, wenn nötig, den Text mehrmals liest.

SCHREIBEN 

9. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben.

Possessivpronomen im Akkusativ 

Perfekt schwache Verben: kochen, machen, 

füttern ... 

Perfekt starke Verben: gehen, essen, sehen ... 

Präposition: nach 
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Themenkreis 7: Länder und Städte 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Orte und Richtungen angeben

-um Auskunft bitten

-einen Weg beschreiben

Syntaktische Mittel: 

Himmelsrichtungen: Norden, Süden, Osten, Westen, 

Südost, Südwest, Nordost, Nordwest 

Wo liegt Italien? 

Italien liegt im Süden von Deutschland. 

Die Türkei liegt im Südosten von Bulgarien. 

Wann fährt der Zug nach ...? 

Wie lange dauert die Fahrt nach ...? 

Von welchem Gleis fährt der Zug ab? 

Ich möchte eine Fahrkarte nach ... 

Ich möchte mit meinem Freund nach Köln fahren. 

Entschuldigung! Wie komme ich zum ...? 

Gehen Sie geradeaus / nach links / nach rechts bis ... 

Gehen Sie bis zur Kreuzung. 

Gehen Sie an der Kreuzung nach ... 

Gehen Sie dann durch den Park / über die Brücke. 

Auf der rechten / linken Seite liegt das Gebäude. 

HÖREN 

13. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

14. Kann Anweisungen, die langsam und deutlich an ihn/sie gerichtet

werden, verstehen und kann kurzen, einfachen Wegerklärungen folgen.

SPRECHEN 

17. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen

treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare

Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

18. Kann Fragen und Anweisungen verstehen, sofern diese klar und

deutlich an ihn/sie gerichtet werden, und kann kurzen, einfachen

Wegerklärungen folgen.

19. Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über

Menschen und Orte äußern.

LESEN 

14. Kann kurze, einfache schriftliche Wegerklärungen verstehen.

15. Kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze

verstehen, z. B. auf Fahrkarten.

SCHREIBEN 

10. Kann Wörter oder Wortgruppen durch sehr einfache Konnektoren wie

und oder dann verbinden.

11. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze schreiben.

Possessivpronomen im Dativ 

Präpositionen mit Akkusativ: durch, entlang, 

um, nach rechts, nach links, geradeaus 

Präposition: zu 
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Themenkreis 8: Essen und Trinken 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Essgewohnheiten berichten

-Essen im Restaurant bestellen

-eine Einladung annehmen oder ablehnen

Syntaktische Mittel: 

Was isst man gerne in Thailand? 

In Thailand isst man gerne Heuschrecken. 

Gerichte: Tomatensuppe, Schnitzel mit Kartoffelsalat, 

Toast mit Thunfisch, Salatteller ... 

Was möchten Sie bestellen? 

Was wünschen Sie, bitte? 

Was empfehlen Sie mir? 

Ich empfehle Ihnen ... 

Ich möchte ... bestellen. 

Haben Sie noch einen Wunsch? 

Was darf es sein? 

Bringen Sie mir bitte ... 

Ich möchte die Rechnung, bitte! 

Ich lade dich ein. 

Ich rufe ihn an. 

Ich komme gern. 

Ich kann leider nicht kommen. 

Ein Rezept: 

Nimm zuerst ... 

Rühre dann ... 

Gib danach ... 

Gieß zum Schluss ... 

HÖREN 

15. Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und

wenn lange Pausen Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.

16. Kann Anweisungen, die langsam und deutlich an ihn/sie gerichtet

werden, verstehen.

SPRECHEN 

20. Kann andere um etwas bitten und anderen etwas geben.

21. Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher,

konkreter Bedürfnisse zielen, verstehen, wenn sich verständnisvolle

Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam, deutlich und

mit Wiederholungen sprechen.

22. Kann einfache Fragen stellen und beantworten.

LESEN 

16. Kann sehr kurze und einfache Mitteilungen (E-Mail) verstehen.

17. Kann vertraute Namen, Wörter und ganz elementare Wendungen in

einfachen Mitteilungen in Zusammenhang mit den üblichsten

Alltagssituationen erkennen.

SCHREIBEN 

12. Kann in kurzen Mitteilungen (E-Mail) Informationen aus dem

alltäglichen Leben erfragen oder weitergeben.

13. Kann einfache, isolierte Wendungen und Sätze in einer zeitlichen

Abfolge schreiben.

Personalpronomen im Akkusativ 

Zeitabfolge: zuerst, dann, danach, zum Schluss 
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Rahmenplan 

Deutsch als Fremdsprache 

Niveaustufe A2 
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Rahmenplan  Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A2.1 

Themenkreis  1: Reiseerlebnisse 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Informationen in Reiseprospekten verstehen

-ein Gespräch im Reisebüro führen

-sich für eine Einladung bedanken und absagen

Syntaktische Mittel: 

Warum fliegt Elif nach Deutschland? 

Elif fliegt nach Deutschland, weil sie dort Verwandte 

hat. 

Der Onkel von Elif ist aufgestanden, hat sich 

umgezogen, ist in sein Auto eingestiegen und hat Elif 

abgeholt. 

Elif hat ihre Verwandte in Deutschland besucht. 

Elif hat viele Geschenke bekommen. 

Die Angestellte im Reisebüro hat Elif informiert. 

Elif hat von ihrer Reise berichtet. 

Elif hat die ganzen Sommerferien bei ihren Verwandten 

verbracht. 

Danke, für die Einladung. 
Ich kann leider nicht kommen. 

HÖREN 

1. Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von

ganz unmittelbarer Bedeutung geht (z.B. ganz grundlegende

Informationen zu Person, Familie, nähere Umgebung, Reise), sofern

deutlich und langsam gesprochen wird.

SPRECHEN 

1. Kann etwas erzählen oder in Form einer einfachen Aufzählung berichten.

2. Kann die Familie, Lebensverhältnisse, die Ausbildung und die

gegenwärtige oder die letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.

3. Kann mit einfachen Worten Personen, Orte, Dinge beschreiben.

4. Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen und kurzen

Gesprächen verständigen, sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen.

LESEN 

1. Kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.

2. Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren

oder Zeitungsartikeln in denen Ereignisse beschrieben werden,

spezifische Informationen herausfinden.

SCHREIBEN 

1. Kann einen ganz einfachen persönlichen Brief oder eine Postkarte

schreiben.

2. Kann eine elementare, schematische Beschreibung von Ereignissen,

vergangenen Handlungen und persönlichen Erfahrungen verfassen.
3. Kann in einer Reihe einfacher Sätze über die eigene Familie schreiben.

Konjunktion: „weil“ 

W-Frage: Warum?

trennbare Verben im Perfekt 

untrennbare Verben im Perfekt 

Verben auf „–ieren“ im Perfekt 

Präpositionen: von und bei 
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Themenkreis 2: Umziehen - Einziehen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über das Leben in Mietshäusern sprechen

-Haus, Möbel und Einrichtungsgegenstände nennen

-Abkürzungen in Wohnungsanzeigen verstehen

-von Mülltrennung erzählen

Syntaktische Mittel: 

Wie viel Quadratmeter ist die Wohnung? 

Hat die Wohnung einen Balkon? 

Wie hoch ist die Miete? 

Wie hoch sind die Nebenkosten? 

Kann ich die Wohnung heute Nachmittag sehen? 

Die Wohnung ist warm 800 Euro. 

Die Warmmiete beträgt 800 Euro. 

Wohin kommt der Tisch? 

Der Tisch kommt in die Mitte. 
Der Teppich kommt unter den Tisch. 

Häng bitte das Bild an die Wand! 

Das Bild hängt schon an der Wand. 

In der Anzeige steht, dass die Miete 800 Euro ist. 

Im Müllabfuhrkalender steht, dass man die Biotonne 
am ... abholt. 

HÖREN 

2. Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von ganz

unmittelbarer Bedeutung geht (z.B. Informationen zu Personen und zu

Anzeigen, Familie, Arbeit, nähere Umgebung), sofern deutlich und

langsam gesprochen wird.

SPRECHEN 

5. Kann eine einfache Beschreibung von Menschen, Lebens- oder

Arbeitsbedingungen, Alltagsroutinen, Vorlieben oder Abneigungen usw.

geben, und zwar in kurzen, listenhaften Abfolgen aus einfachen

Wendungen und Sätzen. (Wohnungsanzeigen)

6. Kann mit einfachen Worten Personen, Orte, Dinge beschreiben.

7. Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen und kurzen

Gesprächen verständigen, sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen.

8. Kann ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen

zurechtkommen.

9. Kann einfache, alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden, um jemanden

zu grüßen oder anzusprechen.

LESEN 

3. Kann konkrete, voraussagbare Informationen in einfachen Alltagstexten

auffinden, z.B. in Anzeigen, Prospekten, Speisekarten,

Literaturverzeichnissen und Fahrplänen.

SCHREIBEN 

4. Kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben, die sich auf

unmittelbare Bedürfnisse beziehen (Wohnungsanzeigen, Mitteilungen an

die Nachbarn).

Wechselpräpositionen im Akkusativ 

Wiederholung: Wechselpräposition im Dativ 

Konjunktion „ dass“ 
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Themenkreis 3: Sport macht fit 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Sport und Sportarten sprechen

-jemanden zu alltäglichen Wünschen/Situationen

befragen und darauf antworten

-Zeitungstext zum Thema „Sport“ verstehen

Syntaktische Mittel: 

Jens zieht sich an. Klaus hat sich ausgeruht. 

Wir treffen uns am Wochenende mit unseren Freunden 

vor der Sporthalle. 

Burak ist schneller als Jens. 

Schifahren ist (genau)so gefährlich wie Skateboard 

fahren. 

Schach ist interessanter als Tischtennis. 

Emir rennt am schnellsten. 

Tim fährt am langsamsten. 

Simone wollte nicht Tennis spielen und durfte zu Hause 

bleiben. 

Ahmet konnte nicht ringen, weil er krank war.  

Worauf freust du dich? 

Ich freue mich auf ... 

Worüber …? 

  Ich freue mich über … 

HÖREN 

3. Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von ganz

unmittelbarer Bedeutung geht (z.B. ganz grundlegende Informationen zu

Person, Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung), sofern deutlich

und langsam gesprochen wird.

4. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer

Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich

gesprochen wird.

SPRECHEN 

10. Kann eine einfache Beschreibung von Menschen, Alltagsroutinen,

Vorlieben oder Abneigungen usw. geben, und zwar in kurzen aus

einfachen Wendungen und Sätzen.

11. Kann über Aspekte des eigenen alltäglichen Lebensbereichs berichten,

z. B. über Leute, Sport, Orte, Erfahrungen in Beruf oder Ausbildung.

12. Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in

denen es um einen einfachen und direkten Austausch von

Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.

13. Kann Fragen zu Freizeitbeschäftigungen und zu vergangenen

Aktivitäten stellen und kann auf entsprechende Fragen Antwort geben.

14. Kann Vorschläge machen und auf Vorschläge reagieren.

15. Kann mit anderen besprechen, was man am Abend oder am

Wochenende machen könnte.

LESEN 

4. Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren

oder Zeitungsartikeln, in denen Ereignisse beschrieben werden,

spezifische Informationen herausfinden.

5. Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen sehr

frequenten Wortschatz und einen gewissen Anteil international bekannter

Wörter enthalten.

SCHREIBEN 

5. Kann eine Reihe einfacher Wendungen und Sätze schreiben und mit

Konnektoren wie und oder weil verbinden.

6. Kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben, die sich auf
unmittelbare Bedürfnisse beziehen.

reflexive Verben: sich setzen, sich bewegen,  

sich unterhalten, sich anziehen, sich ausziehen, 

sich kämmen, sich ausruhen ... 

Verben mit Präpositionen: denken an, sich treffen 

mit, sich freuen auf, sich ärgern über ... 

Fragewort: Worauf, Worüber 

Adjektivsteigerung: viel-mehr-am meisten, 

schnell-schneller-am schnellsten,  

gut-besser-am besten,  

gern-lieber-am liebsten ... 

Vergleichsform: als 

Modalverben im Präteritum: wollen, müssen, 

können, dürfen 
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Themenkreis  4: Arbeit und Berufe 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Berufspläne und -wünsche sprechen

-Berufe und ihre Arbeitsbereiche nennen

-mit Arbeitskollegen kommunizieren

Syntaktische Mittel: 

Ich wollte seit meiner Kindheit Lehrerin werden. 

Ich werde in zwei Jahren Arzt. 

Die Arbeitsstelle von einem Bauarbeiter ist gefährlich, 

deshalb muss man einen Schutzhelm tragen. 

Ich werde Arzt, deshalb studiere ich Medizin. 

Seit wann arbeitet dein Vater dort? 

Mein Vater arbeitet seit einem Jahr dort. 

HÖREN 

5. Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit

Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen

(z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit,

nähere Umgebung).

6. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer

Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich

gesprochen wird.

SPRECHEN 

16. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die

direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren

Bedürfnissen beschreiben.

17. Kann die Familie, Lebensverhältnisse, die Ausbildung und die

gegenwärtige oder die letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.

18. Kann über Aspekte des eigenen alltäglichen Lebensbereichs berichten,

z.B. über Leute, Orte, Erfahrungen in Beruf oder Ausbildung.

19. Kann Vereinbarungen am Telefon treffen, Gewohnheiten und

Alltagsbeschäftigungen beschreiben sowie über vergangene Aktivitäten

und persönliche Erfahrungen berichten.

20. Kann Fragen zum Thema Arbeit stellen und beantworten.

21. Kann fragen, was jemand bei der Arbeit und in der Freizeit macht, und

kann entsprechende Fragen anderer beantworten.

LESEN 

6. Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten, konkreten Themen verstehen,

in denen gängige alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

7. Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren

oder Zeitungsartikeln, in denen Ereignisse beschrieben werden,

spezifische Informationen herausfinden.

SCHREIBEN 

7. Kann in einer Reihe einfacher Sätze über die eigene Familie, die

Lebensumstände, den Bildungshintergrund oder die momentane oder

vorige berufliche Tätigkeit schreiben.

8. Kann kurze, einfache, formelhafte Notizen machen, wenn es um

unmittelbar notwendige Dinge geht.

Verb: werden 

Konjunktion: deshalb 

Präposition: seit 
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Themenkreis  5: Feste und Geschenke 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Feste und Geschenke sprechen

-von einer Feier berichten

Syntaktische Mittel: 

Der Bräutigam hat seiner Braut eine Kette geschenkt. 

Er hat ihr eine Kette geschenkt. 

Er hat sie ihr geschenkt. 

Welchen Ring hast du gekauft? 

Ich habe den teuren Ring gekauft. 

Er hat einen teuren Ring gekauft. 

Dieser Ring ist teuer. 

Diesen Ring habe ich gekauft. 

Es gibt hier viele schöne Geschenke. 

HÖREN 

7. Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von ganz

unmittelbarer Bedeutung geht (z.B. ganz grundlegende Informationen zu

Person, Familie, Einkaufen), sofern deutlich und langsam gesprochen

wird.

8. Kann verstehen, was in einem einfachen Alltagsgespräch langsam

und deutlich gesagt wird.

SPRECHEN 

22. Kann Fragen stellen und beantworten und in vorhersehbaren

Alltagssituationen Gedanken und Informationen zu vertrauten Themen

austauschen.

23. Kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.

24. Kann Pläne und Vereinbarungen, Gewohnheiten und

Alltagsbeschäftigungen beschreiben sowie über vergangene Aktivitäten

und persönliche Erfahrungen berichten.

25. Kann mit einfachen Worten Personen, Orte, Dinge beschreiben.

LESEN

8. Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten, konkreten Themen verstehen,

in denen gängige alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

9. Kann kurze, einfache persönliche Briefe/E-Mail/Einladung verstehen.

SCHREIBEN

9. Kann Fragen zum Thema Feste und Geschenke stellen und beantworten.

10. Kann kurze, einfache persönliche Briefe/E-Mail/Einladung schreiben.

Verben mit Dativ und Akkusativobjekt: 

schreiben, schenken, geben ... 

Adjektivdeklination im Akkusativ mit dem 

bestimmten/unbestimmten Artikel 

Demonstrativpronomen im Nominativ und 

Akkusativ 

Adjektivdeklination im Plural 
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Themenkreis  6: Ausbildung 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Schulsysteme sprechen

-über Ausbildungspläne und -wünsche sprechen

-Anmeldung zu Aus- und Weiterbildungskursen

-Schullaufbahn erzählen

Syntaktische Mittel: 

Ich besuche einen Sprachkurs, um im Ausland zu 

studieren. 

Wer hat welche Schule besucht? 
Wie lange dauert die Grundschule in deinem Land? 

Wie lange dauert das Gymnasium in deinem Land? 

Zum Lernen brauche ich einen stillen Platz. 

Das Lernen macht mir Spaß. 

Beim Lernen höre ich Musik. 

Ich mache bald Abitur, deshalb schwimme ich selten. 

Es ist wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat. 

HÖREN 

9. Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von ganz

unmittelbarer Bedeutung geht (z.B. ganz grundlegende Informationen zu

Schule und Ausbildung).

10. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer

Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich

gesprochen wird.

SPRECHEN 

26. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die

direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren

Bedürfnissen beschreiben.

27. Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in

denen es um einen unkomplizierten und direkten Austausch von

Informationen über Ausbildung geht.

LESEN 

10. Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten, konkreten Themen verstehen,

in denen gängige alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

SCHREIBEN 

11. Kann in einer Reihe einfacher Sätze über die eigene Familie, die

Lebensumstände, den Bildungshintergrund oder die momentane oder

vorige berufliche Tätigkeit schreiben.

12. Kann in Form verbundener Sätze etwas über alltägliche Aspekte des

eigenen Umfelds schreiben, z.B. über Menschen, Orte, eine Stelle oder

Studienerfahrungen.

Konjunktion: um ... zu 

W-Fragewort: Wie lange?

Nomen aus Verben 

Zeitadverbien: selten, ab und zu, kaum, häufig … 
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Rahmenplan  Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe A2.2 

Themenkreis 1: Essen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Essgewohnheiten sprechen

-jemanden zum Essen einladen

-im Restaurant etwas bestellen

Syntaktische Mittel: 

Könnten Sie mir die Speisekarte geben? 
Ich hätte gern eine Nachspeise. 

Würden Sie mir die Speisekarte geben? 

Bringen Sie mir bitte eine Tomatensuppe! 

Gib mir bitte meine Tasche! 

Am Wochenende kocht bei uns niemand. 

Aber unter der Woche kocht immer jemand. 

Ich kann alles kochen aber meine Schwester kann 

nichts kochen. 

Heute hat meine Schwester etwas gekocht. 

Das hat lecker geschmeckt. 

Was isst du zu Mittag? 

Was isst du zu Abend? 

Wie oft esst ihr zu Hause gemeinsam? 

HÖREN 

1. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer

Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich

gesprochen wird.

SPRECHEN 

1. Kann erklären, was er/sie an etwas mag oder nicht mag.
2. Kann Fragen über Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen stellen und

auf entsprechende Fragen Antwort geben.

3. Kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.

4. Kommt mit gängigen Alltagssituationen wie Unterkunft, Reisen,

Einkaufen und Essen zurecht.

5. Kann eine Mahlzeit bestellen.

LESEN

1. Kann konkrete, voraussagbare Informationen in einfachen Alltagstexten

auffinden, z.B. in Anzeigen, Prospekten, Speisekarten,

Literaturverzeichnissen und Fahrplänen.

2. Kann kurze, einfache Texte zu vertrauten, konkreten Themen verstehen,

in denen gängige alltags- oder berufsbezogene Sprache verwendet wird.

3. Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren

oder Zeitungsartikeln, in denen Ereignisse beschrieben werden,

spezifische Informationen herausfinden.

SCHREIBEN 

1. Kann Fragen über Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen stellen und

auf entsprechende Fragen Antwort geben.

2. Kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben, die sich auf

unmittelbare Bedürfnisse beziehen.

Höflichkeitsform Konjunktiv II: würde, könnte, 

hätte 

Wiederholung: Imperativ 

Indefinitpronomen: jemand, niemand, etwas, 

alles, nichts 
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Themenkreis  2: Unterwegs 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-einen Weg beschreiben

-über Pannen/Unfälle berichten

-Verkehrsdurchsagen verstehen

Syntaktische Mittel: 

Gehen Sie die erste Straße links! 
Gehen Sie zweihundert Meter zu Fuß! 

Gehen Sie an der Ecke rechts! 

Gehen Sie an der Post vorbei! 

Nehmen Sie bitte den Bus/die Straßenbahn/ 

die U- Bahn/die S-Bahn! 

Oder Sie können ein Taxi nehmen! 

Fahren Sie zwei Haltestellen/bis zur Marienstraße! 

Steigen Sie in den Bus ein/in die Straßenbahn um/ 

am Bahnhof aus! 

Er ist im Supermarkt/im Kino/auf der Post/ 

auf der Bank/auf dem Rathaus/auf dem Bahnhof/ 

in der Bücherei. 

Ich gehe ins Kino. 

Ich gehe in den/zum Supermarkt. 

... in die/zur Bücherei. 

... auf den/zum Bahnhof. 

... auf die/zur Post. 

... auf die/zur Bank. 

... auf das/zum Rathaus. 

HÖREN 

2. Kann einfache Erklärungen, wie man zu Fuß oder mit öffentlichen

Verkehrsmitteln an einen bestimmten Ort gelangt, verstehen.

3. Kann kurzen, langsam und deutlich gesprochenen Tonaufnahmen über

vorhersehbare, alltägliche Dinge die wesentliche Information entnehmen.

SPRECHEN 

6. Kann gebräuchliche Zeichen und Schilder an öffentlichen Orten wie

Straßen, Restaurants, Bahnstationen oder am Arbeitsplatz verstehen, z.B.

Wegweiser, Gebotsschilder, Warnungen vor Gefahr.

7. Kann sich einfache Reiseinformationen beschaffen und öffentliche

Verkehrsmittel wie Bus, Zug, Taxi benutzen; kann nach dem Weg fragen

und den Weg erklären sowie Fahrkarten kaufen.

8. Kann nach dem Weg fragen und den Weg erklären und dabei auf eine

Karte oder einen Plan Bezug nehmen.

9. Kann mit anderen besprechen, was man tun oder wohin man gehen will;

kann Verabredungen treffen.

LESEN 

4. Kann Einzelinformationen in Listen ausfindig machen (z.B. in einem

Straßenverzeichnis oder einem Register) und kann die gewünschte

Information herausgreifen.

5. Kann kurze einfache Texte über eine Wegbeschreibung / Unfallberichte

lesen und verstehen.

SCHREIBEN 

3. Kann einen Weg beschreiben.

4 .Kann eine elementare, schematische Beschreibung von Ereignissen

(Pannen / Unfälle), vergangenen Handlungen und persönlichen 

Erfahrungen verfassen. 

Lokalangaben im Akkusativ 

Lokalangaben im Dativ 
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Themenkreis  3: Freizeit und Interessen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-von Wochenplänen erzählen

-über Freizeitaktivitäten / Interessen sprechen

-Informationen erfragen (z.B. das Kinoprogramm,

Öffnungszeiten)

Syntaktische Mittel: 

Ich finde ... gut/zu teuer. 

Ich glaube/denke, dass ... 

Ich bin der Meinung, dass ... 

Meiner Meinung nach ist es…, dass ... 

Ich bin fröhlich, weil ... 

Ich bin stressig, denn ... 

Alex hat gemeint, das geht ganz einfach. 

Alex hat gemeint, dass das ganz einfach geht. 

Lena hat behauptet, sie kann gut schwimmen. 

Lena hat behauptet, dass sie gut schwimmen kann. 

Viele haben keine Freizeitaktivitäten. 

Alle wollen mehr Freizeit haben. 

Wenige von uns gehen gern Wandern. 

Niemand besucht freiwillig am Wochenende einen 

Kurs. 

HÖREN 

4. Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit

Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen

(z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Freizeit, Interessen).

SPRECHEN 

10. Kann eine kurze, eingeübte Präsentation zu einem Thema aus

seinem/ihrem Alltag vortragen.

11. Kann unkomplizierte Nachfragen beantworten, falls die Möglichkeit

besteht, um Wiederholung oder um Hilfe beim Formulieren zu bitten.

12. Kann anderen beipflichten und wiedersprechen.

13. Kann sagen, was er/sie gerne hat und was nicht.
14. Kann Pläne und Vereinbarungen, Gewohnheiten und

Alltagsbeschäftigungen beschreiben sowie über vergangene Aktivitäten

und persönliche Erfahrungen berichten.

LESEN 

6. Kann kurze Texte über Freizeitaktivitäten/Interessen lesen und

verstehen.

7. Kann aus einfachen schriftlichen Materialien wie Briefen, Broschüren

oder Zeitungsartikeln, in denen Ereignisse beschrieben werden,

spezifische Informationen herausfinden.

SCHREIBEN 

5. Kann kurze, einfache Mitteilungen schreiben, die sich auf unmittelbare

Bedürfnisse (Freizeitaktivitäten / Interessen) beziehen.

6. Kann Fragen über Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen stellen und

auf entsprechende Fragen Antwort geben.

Adjektive: lustig, gefährlich, stressig, schwierig, 

billig, glücklich, fröhlich ... 

Redewiedergabe 

Indefinitpronomen: niemand, alle, wenige, viele, 

manche … 

Konjunktion: denn 
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Themenkreis 4: Technik 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-Haushaltsgeräte nennen und beschreiben

-Werbung verstehen

-über Vorteile und Nachteile diskutieren

-Gebrauchsanweisung verstehen

Syntaktische Mittel: 

Das ist ein Gerät mit einem starken Motor. 
Mit dem starken Motor funktioniert es besser. 

Ein Staubsauger, der praktisch ist. 

Eine Maschine, die ... 

Ein Gerät, das ... 

Das ist eine Maschine, mit der man Kaffee kocht. 

Das ist ein Gerät, in dem man das Essen schnell warm 

machen kann. 

Das sind Geräte, mit denen man sich das Leben leichter 

macht. 

Ich bin für ... 

Ich bin dafür, dass ... 

Ich bin dagegen, weil ... 

Du hast Recht, aber ... 

Das stimmt, aber ... 

... hat mehr Vorteile/Nachteile ... 

HÖREN 

5. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer

Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich

gesprochen wird.

SPRECHEN 

15. Kann diskutieren, was man als Nächstes tun sollte, kann Vorschläge

machen und auf Vorschläge reagieren, kann um Anleitungen bitten und

Anleitungen geben.

16. Kann eine eingeübte, kurze, einfache Präsentation zu einem vertrauten

Thema vortragen.

17. Kann sagen, dass er/sie etwas nicht versteht.

18. Kann relevante Informationen austauschen und, wenn direkt danach

gefragt wird, die eigene Meinung zu einer praktischen Frage äußern.

19. Kann sich in einem Interview verständlich machen und Informationen

und Ideen zu vertrauten Themen mitteilen, vorausgesetzt, er/sie kann

gelegentlich um Klärung bitten und erhält Hilfe, das auszudrücken, was

er/sie sagen möchte.

LESEN 

8. Kann im Rahmen seiner/ihrer Erfahrungen und begrenzten Kompetenz

aus einem kurzen Text Schlüsselwörter, Wendungen und kurze Sätze

heraussuchen und wiedergeben.

9. Kann einfache Anleitungen für Apparate, mit denen man im Alltag zu

tun hat verstehen.

SCHREIBEN 

7. Kann etwas beschreiben, indem er/sie die einzelnen Punkte in Form einer

einfachen Aufzählung aneinanderreiht.

8. Kann Texte mit einfachen Wendungen und Sätzen verfassen.

Adjektivdeklination im Dativ 

Relativsätze 
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Themenkreis 5: Kommunikation 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 
-Gespräche auf der Post führen

-Interview zum Thema Handys

-automatische Telefonansage verstehen

-Kommunikation von früher und heute vergleichen

Syntaktische Mittel: 

Was für ein Formular muss ich ausfüllen? 
... einen Aufkleber ... 

... Briefmarken ... 

Der Brief wird zum Empfänger gebracht. 

Die Adresse wird hier reingeschrieben. 

Die Packung wird transportiert. 

Früher hat man die Nachricht mit einer Brieftaube 

verschickt. 

Man konnte damals mit der Brieftaube keine langen 

Nachrichten verschicken. 

Man musste lange auf eine Antwort warten. 

Wir haben das Geschenk verpackt. 

Die Verpackung ist zerrissen. 

Mein Handy ist modern. 

Das Handy von meinem Großvater ist unmodern. 

Heutzutage sind Kassettenrekorder unnötig. Es gibt 

MP3 Spieler. Die Kopfhörer sind immer noch nötig. 

HÖREN 

6. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer

Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich

gesprochen wird.

SPRECHEN 

20. Kann mit einfachen Mitteln Gegenstände sowie Dinge, die ihm/ihr

gehören, kurz beschreiben und vergleichen.

21. Kann mir einer begrenzten Anzahl unkomplizierter Nachfragen

umgehen.

22. Kann in Geschäften, Postämtern, Banken nach etwas fragen und

einfache Erledigungen machen.

LESEN 

10. Kann kurze, einfache Texte lesen und verstehen, die einen hoch

frequenten Wortschatz und einen gewissen Anteil international

verwendeter Wörter enthalten.

11. Kann kurze einfache Texte zu vertrauten, konkreten Themen verstehen,

in denen gängige alltagsbezogene Sprache verwendet wird.

SCHREIBEN 

9. Kann etwas beschreiben, indem er/sie die einzelnen Punkte in Form einer

einfachen Aufzählung aneinanderreiht.

10. Kann in Form verbundener Sätze etwas über alltägliche Aspekte des

eigenen Umfelds schreiben.

Frageartikel: Was für ein...? 

Passiv Präsens 

Wiederholung: vom Verb zum Nomen 

Wortbildung Adjektive „un-“: 

bequem-unbequem, 

gemütlich-ungemütlich, 

glücklich-unglücklich, 

selbstständig-unselbstständig, 

sicher-unsicher ... 

Niveaustufe A2.2 

362



“ 

Themenkreis  6: Sparen 

Sprachhandlungen Kompetenzen Hinweise 

-über Sparmöglichkeiten sprechen

-Bankgespräche führen

-über Vor- und Nachteile von Jobs sprechen

-Wünsche und irreale Bedingungen formulieren

Syntaktische Mittel: 

Weißt du, ob man hier  in Raten zahlen kann? 
Weißt du, was das heißt? 

Weißt du, wer das Geld abgehoben hat? 

  Er weiβ nicht, wer das Geld abgehoben hat. 

Wofür geben die Jugendlichen ihr Geld aus? 

Sie geben ihr Geld für ... aus. 

Warum kaufen Sie im Supermarkt ein? 

Ich kaufe im Supermarkt ein, weil es dort mehr 

Auswahl gibt 

Ich kaufe im Supermarkt ein, denn es gibt dort mehr 

Auswahl. 

Es gibt im Supermarkt mehr Auswahl, deshalb kaufe 

ich dort ein. 

Ich kaufe ein neues Handy, wenn ich genügend Geld 

gespart habe. 

Warum arbeitest du im Altersheim? 

Weil ich den alten Menschen helfen will. 

Wozu hast du einen Nebenjob? 

Um Geld zu sparen. 

HÖREN 

7. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen erkennen, wenn

langsam und deutlich gesprochen wird.

SPRECHEN 

23. Kann in Geschäften, Postämtern, Banken nach etwas fragen und

einfache Erledigungen machen.

24. Kann genug verstehen, um ohne übermäßige Mühe mit einfachen

Routineaufgaben zurechtzukommen, und bittet auf einfache Weise um

Wiederholung, falls er/sie etwas nicht versteht.

25. Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten und auf einfache

Feststellungen reagieren.

LESEN 

12. Kann sich eine Vorstellung von der Gesamtaussage kurzer Texte und

Äußerungen zu konkreten, alltäglichen Themen machen und die

wahrscheinliche Bedeutung unbekannter Wörter aus dem Kontext

erschließen.

SCHREIBEN 

11. Kann in Form verbundener Sätze etwas über alltägliche Aspekte des

eigenen Umfelds schreiben.

12. Kann eine Reihe einfacher Wendungen und Sätze schreiben.

Indirekte Fragesätze 

Fragepronomen: Wofür, Wozu 

Wiederholung der Konjunktionen: deshalb, denn 

und weil 

Konjunktion: wenn 
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    A1.1 
NIVEAU A1.1 

THÈME 1 : L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Entrer en contact avec 
qqn 
Se présenter 
Présenter qqn 
Saluer qqn 
Dire où on habite 
Utiliser les nombres 
Écouter qqn 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes.
2. Comprendre des questions simples.
3. Écouter une présentation de qqn.
4. Se saluer.
PARLER
1. Donner des informations sur son identité ou de l'identité de qqn.
2. Présenter une personne.
3. Utiliser des expressions élémentaires de salutation.
4. Poser des questions personnelles.
5. Répondre à des questions personnelles.
6. Décrire son lieu d’habitation.
LIRE
1. Reconnaître des noms, mots et expressions courants.
2. Lire les renseignements sur l'identité de lui-même.
3. Lire les textes de salutation.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte / un dialogue de salutation.
2. Remplir une fiche d’identité.

Mode et temps (le présent de l’indicatif) 
Donner son nom (Je m’appelle ….) 
Dire son âge (J’ai …. ans.) 
Dire sa nationalité (Je suis turc / turque)  
Épeler (A comme Ankara / A comme Alice)  
Donner son adresse / son e-mail  
Poser des questions personnelles (Comment tu 
t’appelles ?) ; (Comment ça va ?) ; (Tu as quel âge ?) ; 
(Quelle est ta nationalité ?)  
Répondre à des questions (dire oui, non …) 
Expressions de salutation (bonjour, salut, au revoir, à 
bientôt…)  
Décrire un objet ou une personne (Qui est-ce ? ; Qu’est-
ce que c’est ? – C’est …) 
Renseignements sur l’identité (Je m’appelle … ; je suis … ; 
j’ai … ; j’habite …) 
Fiche d’identité (nom, âge, nationalité …) 
Nombres (de 1 à 20) 
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NIVEAU A1.1 

THÈME 2 : L’ÉDUCATION 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Entrer en contact avec 
qqn 
Se présenter 
Présenter qqn 
S’excuser 
Remercier 
Écouter qqn 
Faire la description 
Écrire un texte / un 
message 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes.
2. Comprendre des instructions / indications.
3. Comprendre des questions simples.
4. Comprendre des expressions sur prendre congé.
5. Comprendre des excuses.
6. Écouter une information sur qqn.
PARLER
1. Donner son identité ou l'identité de qqn.
2. Exprimer ses excuses.
3. Utiliser des expressions élémentaires de salutations et de congé.
4. Poser des questions personnelles.
5. Répondre à des questions personnelles.
LIRE
1. Reconnaître des noms, mots et expressions courants.
2. Comprendre des messages simples.
3. Lire les renseignements sur l'identité de lui-même.
4. Lire les textes de salutation.
5. Connaître les matériels scolaires.
6. Comprendre des expressions sur prendre congé.

ÉCRIRE
1. Écrire un texte / un dialogue de salutation.
2. Écrire des textes simples sur soi-même.
3. Écrire des textes simples sur des personnes.

Mots et expressions (oui, non, nom, âge,  prénom, 
nationalité, langues, école, matériels scolaires …) 
Dire son nom (Je m’appelle …)  
Dire son âge (J’ai … ans.)  
Dire sa nationalité (Je suis turc / turque)  
Poser des questions personnelles (Comment tu 
t’appelles ?) ; (Comment ça va ?) ; (Tu as quel âge ?) ; 
(Quelle est ta nationalité ?) ; (Quelles langues tu parles ?) 
Excuses (excusez-moi, s’il vous plaît, pardon) 
Expressions de salutation et de congé (bonjour, salut, au 
revoir, à bientôt…) 
Textes sur soi-même (Je parle turc, français, anglais …) 
Textes sur des personnes (Il s’appelle … ; elle s’appelle … ; 
il est … ; elle est … ; il a … ; elle a …)   
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NIVEAU A1.1 

THÈME 3 : LES MÉTIERS 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Présenter qqn 
Remercier 
Écouter qqn 
Faire la description 
Utiliser les nombres 

ÉCOUTER 
1. Écouter  des nouvelles sur qqn.
2. Écouter  des nouvelles sur qqch.
3. Écouter des instructions / des indications.
PARLER
1. Décrire un objet / une personne.
2. Demander la profession de qqn.
3. Dire sa profession.
4. Se décrire.
5. Parler de son choix sur les métiers / sur son avenir.
6. Utiliser la négation.
LIRE
1. Lire les renseignements sur la profession de qqn.
ÉCRIRE
1. Décrire un métier.
2. Écrire des textes simples sur soi-même.
3. Écrire des textes simples sur des personnes.
4. Utiliser la négation.

Dire la profession (Je suis … ; il est … ; elle est …)  
Genre des mots (masculin-féminin) 
Donner des cours (Le prof donne des cours …)  
Participer au cours de … 
Soigner les maladies (Le médecin soigne les maladies  …) 
Parler de ses loisirs (aimer, adorer, détester, préférer) 
Désigner qqch ou qqn (Je fais … ; il fait … ; je ne fais pas … ; il ne 
fait pas …)  
Négation (j’ai  … / je n’ai pas de … ; je suis … / je ne suis pas … ; 
j’aime … / je n’aime pas …) 
Interrogatifs (quel, quelle, quels, quelles) 
Connecteurs simples (et, ou, alors) 
Présentateurs (C’est, il y a, voilà) 
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NIVEAU A1.1 

THÈME 4 : LA JEUNESSE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Parler de ses goûts et 
de ses loisirs 
Faire des propositions 
Aller en vacances 
Utiliser des possessions 
Caractériser qqn ou 
qqch. 
Comprendre les 
horaires 
Utiliser les nombres 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des questions simples.
2. Comprendre les nombres.
3. Comprendre l’heure.
4. Comprendre une annonce de train / d’avion.
PARLER
1. Exprimer I'appartenance.
2. Caractériser qqn ou qqch.
3. Dire / demander l’heure.
4. Faire une conversation au téléphone.
5. Accepter et refuser une proposition.
6. Demander des objets à autrui.
7. Exprimer la quantité.
LIRE
1. Lire / comprendre un texte sur la description d’un lieu.
2. Lire un texte très bref à voix haute.
3. Lire un numéro de téléphone.
4. Comprendre une fiche horaire de train / d’avion.
ÉCRIRE
1. Décrire un lieu.
2. Écrire une carte postale simple et brève.
3. Remplir un formulaire simple.
4. Écrire l’heure.

Nombres (jusqu’à 100) 
Son adresse / son e-mail  
Son numéro de téléphone  
Mots et expressions (père, mère, fils, fille, enfant, sœur, frère, 
oncle, tante, grand-père, grand-mère) 
Sa famille  
Ses loisirs (aimer, adorer, détester, préférer) 
Questions personnelles (Quel est ton numéro de téléphone ? ; 
Quelle est la date de ton anniversaire? ; Où est-ce que tu vas en 
vacances ? ; Est-ce que tu aimes … ? ; Est-ce que tu n’aimes pas 
… ? Qu’est-ce que tu aimes ? ; Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? ...)
Réponses (Oui …, non …) 
Demander la date (Quelle est la date … ?) 
Les mois, les jours 
Demander l'heure (Quelle heure est-il ?) 
Dire la date (C’est le …) 
Dire l'heure (Il est …)  
Possessions (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses) 
Quantité (Combien de … ? ; il y a combien de … ?) 
Il y a … / il n’y a pas … / il n’y a pas de … 
Verbes (Aller, venir, partir …) 
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NIVEAU A1.1 

THÈME 5 : LE SPORT 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Faire du sport 
Parler de ses goûts et 
de ses loisirs 
Écouter les médias 
Faire des propositions 
Connaître les couleurs 
La météo et les saisons 

ÉCOUTER 
1. Écouter des nouvelles sur les bulletins de sport.
2. Écouter des instructions / des indications.
3. Suivre un match.
PARLER
1. Parler d’une activité sportive.
2. Dire le score d’un match.
3. Exprimer ses excuses.
4. Accepter et refuser une proposition.
5. Utiliser des expressions élémentaires sportives.
6. Parler de la météo.
7. Prononcer les noms de couleurs.
LIRE
1. Reconnaître des noms, mots et expressions courants.
2. Lire les articles de sport sur Internet / le journal.
3. Lire un bulletin de météo.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte / un dialogue sur le sport.
2. Écrire un petit texte sur son/ses sport(s) préféré(s).

Instructions / indications (santé : Qu’est-ce que tu as ? J’ai 
mal …) 
Excuses (dire ses excuses, exprimer sa politesse, respecter 
son adversaire,  faire fair-play …)  
Propositions (Voudrais-tu jouer au foot le dimanche avec 
nous ? – Oui, je voudrais… ; – Non, je ne voudrais pas …) 
Son équipe préférée (mon équipe préférée est …) 
Mots et expressions (Faire de/du, jouer à/au, jouer de, 
équipe, match, joueur, footballeur, ballon, but, score, arbitre, 
adversaire, stade, salle de sport …)  
Couleurs 
Son sport favori 
Temps qu'il fait (Quel temps fait-il ? – Il fait …) 
Saisons 
Ses goûts (le sport, la musique, le théâtre, le cinéma, l’art …) 
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NIVEAU A1.1 

THÈME 6 : LES RÊVES ET LES PLANS 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Faire la description 
Demander qqch à qqn 
Demander à qqn de 
faire qqch 
Aller en vacances 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des expressions sur prendre congé.
2. Comprendre une annonce de train / d’avion.
PARLER
1. Parler de son plan de vacances.
2. Parler de ses rêves.
3. Faire une conversation au téléphone.
4. Décrire avec des phrases simples : le lieu où l’on passe ses
vacances.
5. Se débrouiller avec les nombres, les quantités, l’argent et
l’heure.
6. Demander et indiquer le prix.
LIRE
1. Lire / comprendre un texte sur la description d’un lieu.
2. Comprendre un horaire de train / d’avion.
ÉCRIRE
1. Situer des événements dans le temps.
2. Situer un lieu.
3. Écrire un e-mail.
4. Remplir une fiche d’hôtel.

Mode et temps (le futur proche) 
Ses rêves (éducation, université, métier, avenir, famille …) 
Prix (Ça fait combien ? – Ça fait … ; Quel est le prix ? – Le prix 
est …) 
Localiser un objet / une place (devant, derrière, sur, sous, à 
côté de, à gauche de, à droite de, en face de, au fond de…) 
Indiquer le chemin (Où est ... ? – Vas tout droit. Tourne à 
gauche. Tourne à droite.) 
Fiche d’hôtel (nom, prénom, date de naissance, date 
d’arrivée / de départ, nombre de pax …)  

372



NIVEAU A1.1 

THÈME 7 : LA COMMUNICATION 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Entrer en contact avec 
qqn 
Demander qqch à qqn 
Demander à qqn de 
faire qqch 
Inviter qqn 

ÉCOUTER 
1. Écouter les petites annonces de l’obligation.
2. Comprendre une description physique.
3. Comprendre la demande de l’aide de qqn.
4. Comprendre les dialogues.
PARLER
1. Raconter un souvenir de fête.
2. Exprimer l’obligation.
3. Exprimer une probabilité.
4. Commander un repas.
5. Demander de l’aide à qqn de faire qqch.
LIRE
1. Lire des messages courts par des moyens de communication.
2. Lire des brochures.
ÉCRIRE
1. Écrire un message amical.
2. Écrire une carte d’invitation.
3. Transmettre un message à partir de notes.

Mode et temps (l’impératif) 
Adjectifs démonstratifs (ce, cet, cette, ces : Cette voiture est 
rouge.) 
Obligation (Devoir : Je dois aller à l’école. / Je ne dois pas 
parler.) 
Probabilité (pouvoir : Je peux parler.) 
Messages (lettre, courriel …) 
Description physique (grand, petit, beau, brun, blond, 
châtain, court, long, sympathique,  la couleur des yeux, la 
couleur des cheveux, la couleur des chaussures, la couleur 
du voile, les couleurs des vêtements …)
Brochures (touristiques, éducatives, sociales …) 
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NIVEAU A1.1 

THÈME 8 : L’ART 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Parler de ses goûts et 
de ses loisirs sur l’art 
Parler des films et des 
chansons 

ÉCOUTER 
1. Écouter des chansons.
2. Suivre un film conformément à son niveau.
3. Écouter une interview faite avec qqn connu.
PARLER
1. Décrire un objet / une œuvre d’art / une personne connue.
2. Caractériser un art.
3. Décrire avec des phrases simples : les musées, les galeries d’art.
LIRE
1. Lire des renseignements sur un objet se trouvant dans un
musée.
2. Lire / comprendre un texte.
3. Comprendre les horaires d’un musée.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte de description.

Loisirs (musique, film, art, musée, cinéma … : 
J’aime écouter de la musique.) 
Interrogations (qui, quel, comment, pourquoi, où, combien 
de, est-ce que, qu’est-ce que … : Quelle est ta chanson 
préférée ?)   
Description des objets (grand, petit, beau, rond, carré, 
lourd, léger, large, étroit …)  
Caractériser / décrire un art (fait par quoi, fait sur quoi, 
fait en quoi, fait par qui, fait quand, fait où …)  
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    A1.2 
NIVEAU A1.2 

THÈME 1 : L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Entrer en contact avec 
qqn 
Se présenter 
Présenter qqn 
Saluer qqn 
Dire où on habite 
Utiliser les nombres 
Écouter qqn 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des mots familiers et des expressions
très courantes.
2. Comprendre des questions.
3. Écouter une présentation de qqn.
PARLER
1. Présenter  qqn.
2. Décrire un objet / une personne.
3. Utiliser des expressions élémentaires de salutation.
4. Poser des questions personnelles.
5. Répondre à des questions personnelles.
6. Décrire son lieu d’habitation.
LIRE
1. Reconnaître des noms, mots et expressions courants.
2. Lire les renseignements sur l'identité de lui-même.
3. Lire les textes de salutation.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte / un dialogue de salutation.
2. Remplir une fiche d’identité.

Demander son nom et répondre (Comment tu t’appelles ? + Quel est ton nom 
et ton prénom ?)  

Structures interrogatives (Intonation - Inversion ; Est-ce que …) 
Mots interrogatifs (qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, combien: 
Pourquoi tu viens ? / tu viens pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu viens ? 
Pourquoi viens-tu ?) 
Dire sa nationalité (V. « être » + turc / turque ; français / française 
/pakistanais / pakistanise; égyptien / égyptienne; irakien /  irakienne …)  
Donner son adresse / son e-mail  
Poser des questions personnelles (Comment tu t’appelles ?) ; (Qui es-tu ?) ; 
(Comment vas-tu ?) ; (Tu as quel âge ?) ; (Quelle est ta nationalité ?) ; (Où 
habites-tu ?) ; (Où vas-tu ?) ; (Comment vas-tu à l’école ?) ; (Quand sors-tu de 
l’école ?) ; (Quelle est la date de ton anniversaire ?) ; (Ça veut dire quoi ?) ; 
(Tu as combien de frères ?) ; (Pourquoi tu apprends le français ?)  
Expressions de salutation (bonjour, salut, au revoir, à bientôt, à tout à 
l’heure, à demain, à l’après-midi,  …)  
Décrire un objet ou une personne (Répondre à des questions suivantes : Qui 
est-ce ? ; Qu’est-ce que c’est ? ; C’est fait quand ? ; C’est fait où ? ; C’est fait 
par qui ? ; C’est de quelle forme ? ; C’est fait en quoi ? C’est de quelle 
couleur ? …) 
Renseignements sur l’identité (Je m’appelle … ; je suis … ; j’ai … ; j’habite ; 
mon père/ma mère s’appelle … ; j’ai ... sœur et ... frère ; j’étudie à  …) 
Nombres (de 0 à 1000) 
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NIVEAU A1.2 

THÈME 2 : L’ÉDUCATION 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

S’excuser 
Remercier 
Écouter qqn 
Faire la description 
Écrire un texte / un 
message 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des mots familiers et des expressions très courantes.
2. Comprendre des instructions / indications.
3. Comprendre des questions simples.
4. Comprendre des expressions sur prendre congé.
5. Comprendre des excuses.
6. Écouter  une information sur qqn.
PARLER
1. Exprimer ses excuses.
2. Utiliser des expressions élémentaires de salutations et de congé.
3. Poser des questions personnelles.
4. Répondre à des questions personnelles.
LIRE
1. Reconnaître des noms, mots et expressions courants.
2. Comprendre des messages simples.
3. Lire des renseignements sur l'identité de lui-même.
4. Lire les textes de salutation.
5. Connaître les matériels scolaires.
6. Comprendre des expressions sur prendre congé.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte / un dialogue de salutation.
2. Écrire des textes simples sur des personnes.

Mode et temps (le passé récent; Je viens de regarder un 
match à la télé.) 
Mots et expressions (oui, non, nom, âge,  prénom, 
nationalité, langues, école, matériels scolaires, membres 
de la famille …) 
Excuses (excusez-moi, excuse-moi,  s’il vous plaît, s’il te 
plaît, pardon, je vous/t’en prie, de rien, pas de quoi …) 
Expressions de salutation et de congé (bonjour, salut, au 
revoir, à bientôt, à tout à l’heure, à demain, à l’après-
midi,  …) 
Textes sur des personnes (Il s’appelle … ; elle s’appelle … ; 
il est … ; elle est … ; il a … ; elle a … ; il/elle habite … ; 
il/elle travaille à … ; il/elle parle … ; il/elle aime …)   
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NIVEAU A1.2 

THÈME 3 : LES MÉTIERS 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Présenter qqn 
Remercier 
Écouter qqn 
Faire la description 
Utiliser les nombres 

ÉCOUTER 
1. Écouter  des nouvelles sur qqn.
2. Écouter  des nouvelles sur qqch.
3. Écouter des instructions / des indications.
PARLER
1. Décrire un objet / une personne.
2. Demander la profession.
3. Se décrire.
4. Parler de son choix sur le métier.
LIRE
1. Lire les renseignements sur la profession de qqn.
ÉCRIRE
1. Décrire un métier.
2. Écrire des textes simples sur soi-même.
3. Écrire des textes simples sur des personnes.

Dire la profession (Je suis … ; tu es … ; il est … ; elle est …)  
Donner des cours (Le prof donne des cours ; le prof aime ses élèves 
…)  
Soigner les maladies (Le médecin soigne les maladies ; le médecin 
guérit les malades ; le médecin écrit l’ordonnance …) 
Parler de ses loisirs (aimer, adorer, détester, préférer, jouer à, jouer 
de, faire …) 
Désigner qqch ou qqn (Je fais … ; il fait … ; c’est … ; c’est un/une … ; 
c’est fait en … ; c’est fait à … ;)  
Connecteurs temporels (Alors, après, et, puis, maintenant, 
aujourd’hui, demain, ce matin, ce soir …) 
Conséquence (donc, alors, et donc, et alors) 
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NIVEAU A1.2 

THÈME 4 : LA JEUNESSE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Parler de ses goûts et 
de ses loisirs 
Faire des propositions 
Aller en vacances 
Utiliser des possessions 
Caractériser qqn ou 
qqch. 
Comprendre les 
horaires 
Utiliser les nombres 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des questions simples.
2. Comprendre les nombres.
3. Comprendre une annonce de train / d’avion.
PARLER
1. Exprimer I ‘appartenance.
2. Caractériser qqn ou qqch.
3. Dire / demander l’heure.
4. Faire une conversation au téléphone.
5. Accepter et refuser une proposition.
6. Demander des objets à autrui.
7. Exprimer la quantité.
8. Utiliser la négation.
LIRE
1. Lire / comprendre un texte sur la description d’un lieu.
2. Lire un texte bref à voix haute.
3. Comprendre une fiche horaire de train / d’avion.
ÉCRIRE
1. Décrire un lieu.
2. Écrire une carte postale simple et brève.
3. Remplir un formulaire.
4. Utiliser la négation.

Nombres (jusqu’à 10.000) 
Mots et expressions (membres de la famille, véhicules de transport, 
achat des billets, l’horaire, les vacances, adjectifs) 
Ses loisirs (aimer, adorer, détester, préférer, jouer à, jouer de, faire) 
Questions personnelles (Quel est ton numéro de téléphone ? ; Quelle 
est la date de ton anniversaire ?; Où est-ce que tu vas en vacances ? ; 
Est-ce que tu aimes … ? ; Est-ce que tu n’aimes pas … ? Qu’est-ce que 
tu aimes ? ; Qu’est-ce que tu n’aimes pas ? ...) 
Réponses (Oui …, non …) 
Demander la date (Quelle est la date … ?) 
Les mois, les jours 
Demander l'heure (Quelle heure est-il ?) 
Dire la date (C’est le …) 
Dire l'heure (Il est …)  
Adjectifs possessifs (mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses, notre, 
votre, leur, nos, vos, leurs)  
Quantité (Combien de …? ; il y a combien de … ?) 
Il y a … / il n’y a pas … / il n’y a pas de … 
Verbes (Aller, venir, partir, passer, prendre, monter …) 
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NIVEAU A1.2 

THÈME 5 : LE SPORT 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Faire du sport 
Écouter les médias 
Faire des propositions 
Connaître les couleurs 
Saisir la météo et les 
saisons 

ÉCOUTER 
1. Écouter les bulletins de sport.
2. Écouter des instructions / des indications.
3. Suivre un match.
PARLER
1. Parler d’une activité sportive.
2. Dire le score d’un match.
3. Exprimer ses excuses.
4. Accepter et refuser une proposition.
5. Utiliser des expressions élémentaires de sport.
6. Parler de la météo.
7. Prononcer les noms de couleurs.
LIRE
1. Reconnaître des noms, mots et expressions courants.
2. Lire les articles de sport sur Internet / le journal.
3. Lire un bulletin de météo.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte / un dialogue sur le sport.
2. Écrire ses goûts sur le sport.

Instructions / indications (sport : Comment tu te prépares aux 
concours ?- Je cours, je m’entraîne régulièrement, je fais attention 
à manger, …)  
santé : Qu’est-ce que tu as ? J’ai mal …) 
Excuses (dire ses excuses, exprimer sa politesse, respecter son 
adversaire…) 
Propositions (Voudrais-tu jouer au foot le dimanche avec nous ?  
– Oui, je voudrais … ; – Non, je ne voudrais pas … ; Pourrais-tu venir
au spectacle  avec moi ce week-end ? )
Son équipe préférée (mon équipe préférée est …)
Mots et expressions (Faire de/du, jouer à/au, jouer de, équipe,
match, joueur, footballeur, ballon, but, score, arbitre, adversaire,
stade, salle de sport, condition, effort, spectacle, spectateurs …)
Son sport favori
Temps qu'il fait (Quel temps fait-il ?)
Saisons
Ses goûts (le sport, la musique, le théâtre, le cinéma, l’art, les
couleurs …)
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NIVEAU A1.2 

THÈME 6 : LES RÊVES ET LES PLANS 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Faire la description 
Demander qqch à qqn 
Demander à qqn de 
faire qqch 
Aller en vacances 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des expressions sur prendre congé.
2. Comprendre une annonce de train / d’avion.
PARLER
1. Parler de son plan de vacances.
2. Parler de ses rêves.
3. Faire une conversation au téléphone.
4. Décrire avec des phrases : le lieu où l’ on passe ses vacances.
5. Se débrouiller avec les nombres, les quantités, l’argent et l’heure.
6. Demander et indiquer le prix.
7. Faire une commande.
LIRE
1. Lire / comprendre un texte sur la description d’un lieu.
2. Comprendre un horaire de train/d’avion.
ÉCRIRE
1. Situer des événements dans le temps.
2. Situer un lieu.
3. Écrire un e-mail.
4. Remplir une fiche d’hôtel.

Ses rêves (éducation, université, métier, avenir, famille, 
vacances, sport, littérature, art, science …) 
Le prix - la commande  (Ça fait combien ? ; Quel est le 
prix ? C’est combien ? Ça coûte combien ? Je vous dois 
combien ? C’est à combien ? Quelle est l’addition ? 
L’addition s’il vous plaît ?…) 
Localiser un objet / une place  (devant, derrière, dans, 
sur, sous, à côté de, à gauche de, à droite de, en face de, 
au fond de, au sud de, au nord de, à l’est de, à l’ouest de, 
au centre de, au milieu de, contre, au bout de, près de, au 
coin de, au carrefour de …) 
Indiquer le chemin (Où est ... ? – Vous allez tout droit 
jusqu’à ... Tournez à gauche. Tournez à droite. Vous 
prenez la première rue à …) 
Événement dans le temps (présent, futur proche, passé 
récent, imparfait) 
Fiche d’hôtel (nom, prénom, date de naissance, date 
d’arrivée / de départ, nombre de pax …)  
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NIVEAU A1.2 

THÈME 7 : LA COMMUNICATION 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Entrer en contact avec 
qqn 
Demander qqch à qqn 
Demander à qqn de 
faire qqch 
Inviter qqn 

ÉCOUTER 
1. Écouter les petites annonces de l’obligation.
2. Comprendre une description physique.
3. Comprendre la demande de l’aide de qqn.
4. Comprendre les dialogues.
PARLER
1. Exprimer le but.
2. Raconter des souvenirs.
3. Exprimer l’obligation.
4. Exprimer une probabilité.
5. Commander un repas.
6. Demander de l’aide à qqn.
LIRE
1. Lire des messages de communication.
2. Lire des brochures / prospectus / affiches.
ÉCRIRE
1. Écrire un message.
2. Écrire une carte d’invitation.
3. Transmettre un message.

Cause (Parce que …, pour … Parce qu’il est malade.)  
Opposition (mais : J’aime jouer au foot mais je ne peux pas.) 
Obligation (Devoir : Je dois aller à l’école. Il faut … / Il ne faut pas 
… : Il faut écouter./  Il ne faut pas fumer.)
Probabilité (pouvoir : je peux parler cinq langues couramment.) 
Articles partitifs (du, de la, de l’, des : je mange du poisson.) 
Messages (lettre, courriel …) 
Description physique (grand, petit, beau, brun, blond, châtain, 
court, long, sympathique, la couleur des yeux, la couleur des 
cheveux, , la couleur des chaussures, la couleur du voile, les
couleurs des vêtements …) 
Brochures (touristiques, éducatives, sociales, médicales, 
techniques, artistiques  …) 
Connecteurs énumératifs (Et, ou, alors, après, voilà) 
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NIVEAU A1.2 

THÈME 8 : L’ART 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Parler de ses goûts et 
de ses loisirs sur l’art 
Parler des films et des 
chansons 

ÉCOUTER 
1. Écouter des chansons.
2. Suivre un film.
3. Écouter une interview faite avec qqn de célèbre.
PARLER
1. Décrire un objet / une œuvre d’art / une personne connue.
2. Caractériser un art.
3. Décrire avec des phrases simples : les musées, les galeries d’art.
4. Parler d’un film déjà vu.
LIRE
1. Lire les renseignements sur un objet se trouvant dans un musée.
2. Lire / comprendre un texte.
3. Comprendre les horaires d’un musée.
ÉCRIRE
1. Écrire un texte de description.
2. Faire un résumé.

Loisirs (musique, film, art, musée, cinéma … : J’adore jouer 
au foot.) 
Interrogations (qui, que, comment, pourquoi, où, combien 
de, est-ce que, qu’est-ce que … : Est-ce que tu aimes jouer 
au foot ?)   
Description des objets (grand, petit, beau, rond, carré, 
lourd, léger, large, étroit …)  
Caractériser / décrire un art (fait par quoi, fait sur quoi, 
fait en quoi, fait par qui, fait quand, fait où …)  
Adverbes d’intensité (un peu, assez, très, trop) 
Résumer (un film, une histoire, une anecdote, un texte) 
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A2 

DİL SEVİYESİ KAZANIMLARI 
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    A2.1 
NIVEAU A2.1 

THÈME 1 : L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Présenter qqn  
Proposer qqch à qqn 
Demander qqch à qqn 
Demander à qqn de 
faire qqch 

ÉCOUTER 
1. Comprendre un vocabulaire sur sa famille.
2. Suivre des directives et instructions simples.
3. Réagir aux consignes.
PARLER
1. Raconter des activités quotidiennes.
2. Donner brièvement des justifications.
3. Échanger des idées et des renseignements.
4. Parler de son environnement proche.
LIRE
1. Comprendre une lettre personnelle.
2. Reconnaître différents types de lettres.
3. Lire un texte sur la société.
ÉCRIRE
1. Écrire une lettre personnelle.
2. Exprimer des remerciements ou des excuses
3. Faire une description brève.

Mode et temps (le présent de l’indicatif, l’infinitif, l’impératif, le futur 
proche, le passé composé, le passé récent) 
Connecteurs temporels (alors, après, et puis, d’abord, ensuite, enfin) 

Structures interrogatives (qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, 

combien : Combien de frères et sœurs as-tu ?)  

(intonation, inversion, est-ce que) 
Vocabulaire relatif (à la famille / aux achats /  
à l'environnement proche / au travail) 
Directions et instructions : l'itinéraire (aller d'un point à un autre) 
Environnement proche (son lieu de vie, son travail, sa famille, ses 
loisirs)  
Types de lettres (demande d'informations, commandes, 
confirmations) 
Description brève (un événement, des activités passées, des 
expériences personnelles) 
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NIVEAU A2.1 

THÈME 2 : LA PERSONNALITÉ ET LE CARACTÈRE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Exprimer un sentiment 
positif / négatif 
Caractériser qqn ou 
qqch 
Expliquer ce qui plaît 
ou déplaît 
Exprimer l’accord / le 
désaccord 

ÉCOUTER 
1. Comprendre la présentation physique de qqn.
2. Comprendre des expressions sur les goûts/préférences.
PARLER
1. Présenter le physique de qqn.
2. Exprimer un sentiment positif/négatif.
3. Expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît.
4. Utiliser des formules de politesse simples.
5. Exprimer son accord ou son désaccord.
6. Attirer l'attention par des gestes et des mimiques.
LIRE
1. Trouver une information prévisible dans des documents.
ÉCRIRE
1. Expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît.
2. Expliquer son accord ou son désaccord.
3. Expliquer son sentiment positif / négatif.
4. Décrire le physique de qqn.

Présentation physique (adjectifs possessifs, adjectifs qualificatifs) 
Un fait divers 
Une expérience personnelle 
Des habitudes de qqn (J’aime aller au cinéma et visiter des 
musées.) 
Documents (formules de politesse, biographie courte …) 
Connecteurs simples (et, mais, parce que) 
C’est / C’était ( C’est mon chat/C’était mon chat) 
Il y a / Il y avait ( Il y a trois livres sur la table./ Il y avait trois livres 
sur la table.) 
Adjectifs possessifs ( Nos enfants sont laborieux.) 
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NIVEAU A2.1 

THÈME 3 : LA SANTÉ 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Exprimer une 
opinion/argumenter 
Accepter/refuser qqch 
Saisir le point essentiel 
Proposer qqch 
Donner des 
justifications 
Lire un règlement 
Écrire l’ordonnance 

ÉCOUTER 
1. Saisir le point essentiel d’une annonce, d’un message.
2. Comprendre un règlement rédigé simplement.
PARLER
1. Donner un ordre.
2. Proposer de l'aide ou un service.
3. Accepter de l'aide ou un service.
4. Accepter une proposition ou une suggestion.
5. Donner brièvement des justifications.
6. Demander la définition des mots-clés.
7. Exprimer une maladie.
8. Demander / dire comment on se sent.
LIRE
1. Lire un règlement rédigé simplement.
2. Lire l’explication simple d’une maladie.
ÉCRIRE
1. Écrire une ordonnance simple.
2. Exprimer simplement une maladie.

Mots et expressions (avoir mal à, avoir de la fièvre, avoir froid, avoir 
chaud, avoir un rhume, médecin, consultation, malade, maladie, 
ordonnance …)  
Messages (brefs, simples et clairs) 
Exprimer la fréquence (toujours, jamais, souvent, fréquemment, 
rarement, quelques fois, quelques jours, une fois par jour/par 
semaine/par mois …) 
Demander une quantité (assez, beaucoup, peu, un peu, très, trop, 
complètement, tout à fait) 
Expressions de la cause et de la conséquence (à cause de, grâce à, 
comme, parce que, car, donc, alors, c’est pour ça que) 
Articles définis – indéfinis – partitifs  
Pronoms démonstratifs (celui, celle, ceux, celles, celui-ci, celui-là, 
celle-ci, celle-là, ceux-ci, celles-ci, ceux-là, celles-là, ce, ceci, cela, ça) 
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NIVEAU A2.1 

THÈME 4 : LA NATURE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Se situer dans l’espace 
Exprimer une 
opinion/argumenter 
Description d’un 
paysage 
Exprimer l’importance 
de la protection 

ÉCOUTER 
1. Saisir le point essentiel d’une annonce, d’un message.
PARLER
1. Parler de son environnement quotidien.
2. Exprimer ses opinions sur des problèmes de l’environnement.
3. Décrire un paysage.
4. Demander la clarification des mots-clés.
LIRE
1. Comprendre les faits décrits sur des articles informatifs simples.
2. Comprendre les signes sur la protection de l’environnement.
ÉCRIRE
1. Décrire un problème de l’environnement.
2. Exprimer l’importance de la protection de la nature.

Mots-clés et expressions sur la nature (environnement, 
termes liés à l’environnement et à l’écologie, économiser, 
gaspiller, trier, énergie, décharge, déchets …)  
Exprimer l’importance par des adverbes (un peu, peu, 
beaucoup, pas du tout …) 
Messages (brefs, simples et clairs) 
Négation (non, pas, ne … pas, ne … plus, ne … rien, ne … 
jamais, ne … personne : Je ne fais rien.) 
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NIVEAU A2.1 

THÈME 5 : L’HISTOIRE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Parler du passé 
Se situer dans le temps 
Identifier I'élément 
principal  
Parler d’une personne 
historique 
Comprendre la 
description d’un 
événement 

ÉCOUTER 
1. Situer des événements dans le temps.
2. Comprendre le vocabulaire relatif à l’histoire.
PARLER
1. Situer des événements dans le temps.
2. Parler du passé.
3. Raconter des événements passés.
4. Parler d’une personne / d’un héros historique.
5. Demander la définition des mots-clès.
LIRE
1. Comprendre la description brève d'un événement passé.
ÉCRIRE
1. Raconter des événements au passé.
2. Situer des événements dans le temps.
3. Faire une description brève d'un événement passé.

Vocabulaire relatif à l’histoire (siècle, guerre, empire, république, 
colonisation, indépendance, nation, pays, patrie, conquérir …) 
Personnes/héros (Atatürk, Fatih Sultan Mehmet , Yunus Emre, 
Nasrettin Hoca, Mimar Sinan, Louis Pasteur, Mevlana, Antoine de 
Saint-Exupéry, Napoléon Bonaparte …) 
Connecteurs énumératifs (Et, et puis, d’abord, alors, voilà) 
Exprimer le moment d'une action  
Événement principal de nouvelles télévisées (un événement dans 
l’histoire) 
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NIVEAU A2.1 

THÈME 6 : LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Parler du futur 
Exprimer une 
opinion/argumenter 
Proposer / accepter de 
l’aide ou un service 
Exprimer une prévision 
Lire / écrire un mode 
d’emploi 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des consignes d’un projet / d’un mode d’emploi.
2. Comprendre des titres de presse sur la science / la technologie.
PARLER
1. Proposer de l'aide ou un service.
2. Exprimer une prévision.
3. Comparer brièvement des objets.
4. Expliquer ses projets.
5. Demander la clarifıcation des mots-clés.
LIRE
1. Lire et suivre un mode d'emploi.
2. Lire des informations sur un service.
ÉCRIRE
1. Écrire un simple mode d’emploi.
2. Écrire simplement des informations sur un service.

Indiquer la destination (à, au, en,aux : Je vais au Japon, il va 
en Turquie, elle part aux États-Unis.) 
Cause (à cause de, parce que: À cause du verglas, il y avait 
des embouteillages.)  
Conséquence (et, donc, alors: Le wifi ne marchait 
pas hier soir, donc je n'ai pas pu vérifier mes 
mails.) 
But (pour) 
Opposition (mais) 
Pronoms relatifs (qui, que: J’ai vu un film qui est très 
romantique.) 
Adverbes (adj. fém. + ment) 
Pronoms interrogatifs (lequel, laquelle, lesquels, lesquelles) 
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    A2.2 
NIVEAU A2.2 

THÈME 1 : L’INDIVIDU ET LA SOCIÉTÉ 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Présenter qqn  
Demander à qqn de 
faire qqch 
Proposer qqch à qqn 
Accepter qqch 
Exprimer un sentiment 
positif / négatif 
Exprimer une 
opinion/un argument 

ÉCOUTER 
1. Comprendre un vocabulaire relatif :
à la famille / aux achats / au travail /
à l'environnement proche.
PARLER
1. Donner/demander des informations personnelles.
2. Parler de sa famille.
3. Annoncer un événement familial.
4. Réagir / féliciter.
5. Décrire ses goûts.
6. Expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît.
7. Discuter du programme de la soirée ou du week-end.
LIRE
1. Comprendre une lettre personnelle.
2. Comprendre le contenu d'une lettre, de brochures
publicitaires.
ÉCRIRE
1. Annoncer un événement familial.
2. Écrire des nouvelles/renseignements sur soi-même /
sur sa famille.
3. Accepter une proposition.
4. Exprimer des remerciements ou des excuses.

Pronoms « en » et « y » 
Pronoms COD et COI 
Verbes prépositionnels (arrêter de, penser à) 
Adjectifs indéfinis (tout, toute, tous, toutes) 
Expression de l’obligation et du souhait 
Expression de but (pour / afin de + infinitif) 
Adverbes en (+ment) 
Gérondif (la simultanéité) 
Parler de son lieu de vie, de son travail  
Demander le prix (Ça fait combien ? ; Quel est le prix ? C’est 
combien ? Ça coûte combien ? Je vous dois combien ? C’est à 
combien ? Quelle est l’addition ? L’addition s’il vous plaît ?…) 
Expression de la durée (depuis, pendant) 
Expression de la continuité (toujours, encore / ne … plus) 
Présenter une personne (biographie, intérêts, personnalité) 
Formules écrites pour (féliciter, remercier, s’excuser, inviter, 
souhaiter) 
Faire une supposition (si + verbe au présent) 
Souvenirs d’enfance 
La vie d’aujourd’hui et la vie d’autrefois  
Personnes – lieux 
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NIVEAU A2.2 

THÈME 2 : LA PERSONNALITÉ ET LE CARACTÈRE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Exprimer un sentiment 
positif 
Préparer un 
questionnaire 
d’enquête / répondre 
Parler des différences 
hommes/femmes 
Caractériser qqn ou 
qqch 

ÉCOUTER 
1. Comprendre un questionnaire d’enquête sur les caractères.
PARLER
1. Parler d’une relation amicale.
2. Décrire une personne.
3. Expliquer pourquoi une chose plaît ou déplaît.
4. Exprimer ses opinions.
5. Utiliser des formules de politesse simples.
6. Parler des habitudes de qqn.
7. Parler de ses passions et de ses rêves.
LIRE
1. Comprendre un questionnaire d’enquête.
ÉCRIRE
1. Écrire une courte biographie.
2. Décrire une personne.
3. Caractériser une personne.

Pronoms relatifs simples (qui, que, où : La ville où je travaille 
est la capitale de la Turquie.)  
Conditionnel présent (Pourrais-tu m'aider ? ; Je préférerais un 
café.) 
Adverbes de temps (maintenant, bientôt, demain) 
Décrire une personne (caractère, défauts, qualités) 
Décrire le physique de qqn 
Décrire les goûts / les loisirs de qqn  
Habitudes, préférences 
Raconter un fait divers  
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NIVEAU A2.2 

THÈME 3 : LA SANTÉ 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Saisir le point essentiel 
Accepter un aide / une 
proposition 
Donner des 
justifications 
Comprendre les signes/ 
un règlement 

ÉCOUTER 
1. Saisir le point essentiel d’une annonce, d’un message.
PARLER
1. Accepter de l'aide ou un service.
2. Accepter une proposition ou une suggestion.
3. Donner brièvement des justifications.
LIRE
1. Comprendre un règlement rédigé simplement.
2. Comprendre les signes et les panneaux courants.
3. Réagir à une interdiction médicale.
ÉCRIRE
1. Écrire une interdiction ou une défense.

Messages (brefs, simples et clairs) 
La santé, le bien-être, le sport( Il est en forme. Il fait du sport …) 
Exprimer la fréquence (toujours, jamais, souvent, fréquemment, 
rarement, quelques fois, quelques jours, une fois par jour/par 
semaine/par mois …) 
Demander une quantité (Combien ? / Combien de ? : Combien de 
langues tu parles ?) 
Illustrer / donner des exemples 
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NIVEAU A2.2 

THÈME 4 : LA NATURE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Saisir le point essentiel 
Protéger la nature 
Comprendre les faits 
décrits 
Comprendre les signes 
et panneaux 
Exprimer une 
interdiction/défense 

ÉCOUTER 
1. Saisir le point essentiel d’une annonce, d’un message.
PARLER
1. Exprimer ses opinions sur la protection de la nature.
2. Parler des consignes ou des instructions pour protéger la
nature.
3. Parler de son environnement.
LIRE
1. Comprendre les faits décrits dans des articles informatifs
simples.
2. Comprendre les signes et les panneaux courants.
ÉCRIRE
1. Exprimer une interdiction / une défense sur la nature.
2. Décrire un problème de l’environnement.

Messages (brefs, simples et clairs) 
Exprimer la fréquence (Tout le temps, Tous les jours/mois/ans, 
Toute la journée, Toutes les semaines, Un jour sur deux …) 
Décrire un paysage 
Illustrer / donner des exemples 
Mots-clés et expressions sur les problèmes de l’environnement, 
du climat, de l’écologie 
Mots-clés et expressions sur la nature (les termes liés à 
l’environnement et à l’écologie, économiser, gaspiller, trier, 
l’énergie, la décharge, les déchets …) 
Expression de la cause et de la conséquence (à cause de, grâce à, 
comme, parce que, car, donc, alors, c’est pour ça que) 
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NIVEAU A2.2 

THÈME 5 : L’HISTOIRE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Se situer dans le temps 
Parler du passé 
Parler d’une personne / 
d’un héros historique 
Saisir les événements  
Identifier des 
personnes et expliquer 
des événements 

ÉCOUTER 
1.Saisir les événements dans le temps.
PARLER
1. Raconter des événements passés.
2. Situer des événements dans le temps.
3. Parler d’une personne / d’un héros historique.
4. Identifier des personnes et des événements.
LIRE
1. Comprendre la description brève d'un événement passé.
2. Identifier des personnes et résumer des événements.
ÉCRIRE
1. Raconter des événements au passé.
2. Situer des événements dans le temps.
3. Résumer/Raconter un événement passé.

Passé composé avec « être » et « avoir » 
Accord du participe passé avec « être » (La lumière est allumée. / 
La lumière reste éteinte.) 
Imparfait (formation et usage) 
Exprimer le moment d'une action  
Articulateurs chronologiques (d’abord, puis, ensuite, après, enfin) 
Identifier des personnes et des événements  
(qui est-ce ? – qu’est-ce que c’est ? – quel …?  
– quand … ? – où … ? – comment … ?)
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NIVEAU A2.2 

THÈME 6 : LA SCIENCE ET LA TECHNOLOGIE 

Actes de paroles Objectifs communicatifs (Savoir-Faire) Objectifs linguistiques 

Comprendre/suivre les 
inventions 
Parler de l'avenir 
Exprimer une prévision 
Comparer/décrire des 
objets/appareils 
Parler de ses projets 
Suivre qqch 

ÉCOUTER 
1. Comprendre des messages laissés au répondeur.
2. Comprendre/suivre les inventions technologiques.
PARLER
1. Exprimer une prévision.
2. Comparer brièvement des objets/appareils.
3. Expliquer ses projets.
4. Faire des hypothèses.
5. Décrire des objets/appareils.
6. Parler des fonctions des objets/appareils.
LIRE
1. Suivre un mode d'emploi.
2. Comprendre un règlement rédigé simplement.
ÉCRIRE
1. Faire des hypothèses.

Futur simple 
Indiquer la provenance (de, du, d’, des : Je viens du Canada. /Je viens 
de Turquie.) 
Projets professionnels 
Le monde de demain 
Hypothèse (si + présent: Si tu veux apprendre le français, apprends-le 
ici !) 
Objets technologiques, inventions 
Illustrer / donner des exemples 
Répondeur (des messages personnels ou adminstratifs) 
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

1. Arapçanın seslerini birbi-rinden ayırt eder.
2. Dinlerken vurgu ve tonla-madan iletişimsel anlam-lar çıkarır.
3. Anlaşılır, yavaş ve tekraredilen konuşmalarda gün-delik ihtiyaçlarla ilgili basitve somut ifadeleri belirler.
4. Dinlediklerinde geçen te-mel zaman ifadelerini di-ğer ifadelerden ayırt eder.
5. Duyduğu/dinlediği söz-cükleri birbirine bağlayantemel bağlaçları anlar.
6. Duyduğu Arapça sesleriiletişimi sağlayabilecekderecede seslendirir.
7. Soru ifadelerini diğer ifa-delerden ayırt eder.
8. Günlük konuşmalarda ge-çen basit sayısal ifadeleridiğer ifadelerden ayırteder.

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM 1. Arapçanın seslerini ortogra-fik şekilleriyle tanır.
2. Metindeki temel noktalamaişaretlerini tanır.
3. Arapçanın harekeleme sis-temini tanır.
4. Görsellerden yararlanarakokuduğu sözcükleri anlam-landırır.
5. Okuduklarında, sözcükleribirbirine bağlayan temelbağlaçları anlamlandırır.
6. Yazılı materyalde geçen te-mel zaman ifadelerini diğerifadelerden ayırt eder.
7. Okuduklarında geçen basitsayıları belirler.

1. Arapçanın seslerini or-tografik şekilleriyle ya-zar.
2. Basit ifade ve cümlelerigördüğü şekliyle yazar.
3. Kişisel bilgilerini yazar.
4. Basit, açık ve anlaşılırevet-hayır sorularına ya-zılı olarak cevap verir.
5. Basit sayıları yazar.

1. Kendisini basit cümleler-le tanıtır.
2. Vurgu ve tonlama kulla-narak tek sözcüklü soru-lar sorar.
3. İletişimde beden dilinikullanır.
4. Kendisine yöneltilen ba-sit sorulara tek sözcüklücevaplar verir.
5. Konuşma akışında kulla-nılan sayıları takip eder.

1. Bir görselin temel so-mut niteliklerini teksözcüklü ifadelerle ta-rif eder.
2. Sözcükleri basit bağlaç-larla bağlar.
3. Konuşmasında görsel-lerden yararlanır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A1.1.1
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Arapçaya özgü, özellikle birbirine yakınsesleri küçük ikiller (benzer seslerin ikiliolarak gruplanması) ve alıştırmalarlabirbirinden ayırmaları sağlanmalıdır.Özellikle şu sesler üzerinde durulmalı-dır:/ -ط/، /ذ -ض -هـ/، /د -خ - ص/، /ح -س-ث 

ك- أ/، /ق - ظ/، /ع -ز  /
2. İletişimde vurgu ve tonlamanın anlamıdeğiştirebileceği açıklanarak öğrencilerindikkatlerini bu yönde yoğunlaştırmalarısağlanmalıdır.
4. الليلفيالمساء،فيالصباح،في vb. ifadeler.
5. و bağlacı üzerinde durulmalıdır.
6. Arapçaya özgü olan ve kaynak dilde bu-lunmayan, öğrenci için yeni olan seslerinsesletiminin iletişimdeki önemini anla-maları ve bu sesleri dinledikten sonra te-laffuz etmeleri sağlanmalıdır.
7. Vurgu ve tonlamalara dikkat çekilereksoru ifadelerini diğer ifadelerden ayırma-ları sağlanmalıdır.
8. Yaş, miktar, telefon numaraları vb. içeri-sinde kullanılan 0-10 arası sayılar.

1. Adı, yaşadığı yer,mesleği vb. ile ilgilitemel özelliklerini an-latması beklenir. Ör-neğin;
أنا من أنقرةاسمي زينب، أنا تركية، ...

2. نجلس؟/ كتابك؟/ هذا؟/ أنا؟ vb.
4. Fiziksel çevre özellik-leri ve betimlemeleriile ilgili sorulara“evet/hayır” cevaplarıvermesi beklenir.
5. Yaş, miktar, telefonnumaraları vb. içeri-sinde kullanılan 0-10arası sayılar.

1. جميل،كبير،قليل،كثير،
زرقاءأحمر،هناك،هنا، vb.sıfatlar öğretilebi-lir. Ayrıca öğrenci-nin siyah, beyaz,kırmızı ve mavirenkleri eril ve di-şil biçimleriyle kul-lanması beklenme-lidir.

2. و bağlacı üzerindedurulmalıdır.
3. Öğrencinin sınırlıifade gücüne ve sözvarlığına destekolması bakımındangörsellerle anlatımıdesteklemesi bek-lenmektedir.

1. Özellikle aşağıdaki ses grupları üze-rinde durulmalıdır:
ث،س،ص/، /ح،خ،هـ/، /د،ض،ط/، /ذ،ز،ظ/، /ع،أ/،/

//ق،ك
2. Arapçada sıklıkla kullanılan şu nokta-lama işaretleri üzerinde durulmalıdır:

ب (!)عالمةاالستفهام (؟)،عالمةفاصلة (،)،نقطة (.)، التعّج
3. Kısa ünlüler ortografik olarak yazıdagörünmediğinden ünsüzlerin üstüneve altına eklenen yardımcı işaretlerlesimgelenen “harekeler” ile sözcükleröğretilir. Ancak ileriki düzeylerde ke-limelere aşinalık arttıkça bu işaretlerolmaksızın okuma-anlama gerçekleş-tirilir. Bu aşamada fetha, kesra, dam-

me, sukûn, şedde üzerinde durulmalı-dır.
5. و bağlacı üzerinde durulmalıdır.
6. الليلفيالمساء،فيالصباح،في vb. ifadelerinkullanıldığı görsel destekli metinler(katalog, gösteri afişi vb.)ile çalışılma-lıdır.
7. 0-10 arası sayılar üzerinde durulma-lıdır.

1. Bu kazanımda Arap harflerininyazma sistemine göre bağımsız,kelimenin başında, ortasında vesonunda yazılış biçimleri üzerin-de durulması beklenmektedir.Aynı harfin farklı kullanımlarınıçok tanıdık sözcükler içerisindesunarak öğrencinin biçim deği-şimlerini fark etmesi sağlanmalı-dır. Öte yandan biçimsel olarakbirbirine benzeyen harflerin ya-zımları üzerinde durulmalıdır.
2. Yazılı biçimleriyle sık karşılaşılanve öğrencinin kullanma düzeyi-nin artması istenen sözcükler se-çilmelidir.
3. Kişisel bilgilerin istendiği form-lar, nüfus cüzdan örneği, başvuruformları vb. ad soyad, anne-babaadı,  doğum yeri ve ülkesi gibi bil-gilerin istendiği materyaller kul-lanılabilir. .vb. sözcükler görsel destekle veri-lebilirاالسم، اللقب، األم، األب، البلد
5. 0-10 arası sayıların hem harfleyazılışı, hem rakamla yazılışı üze-rinde durulmalıdır.

(*)A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**)A1.1.1
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Duyduğu basit sözcüklerianlamını bilmese de seslen-dirir.
2. Duyduğu sözcükleri, vurguve tonlamasına bağlı kalarakseslendirir.
3. Dinlediklerinde geçen za-man ifadelerini belirler.
4. Günlük konuşmalarda geçenbasit sayıları belirler.
5. Duyduğu/dinlediği sözcükve söz öbeklerini birbirinebağlayan bağlaçları anlar.
6. Görsellerle desteklendiğindeduyduğu soru ifadelerininne ile ilgili olduğunu tahmineder.
7. Sınıf ortamında duyduğukısa ve basit yönergeleri ta-kip eder.

1. Bildik konularlailgili basit sorularsorar.
2. Kendisine yönelti-len basit sorularacevap verir.
3. İsteklerini sözlüolarak ifade eder.
4. Diyalog esnasındazaman ifadelerinikullanır.
5. Konuşma akışındakullanılan sayılarıtakip eder.

1. Aile bireylerini veçevresindekileri teksözcüklü ifadelerlebetimler.
2. Betimlemelerindeisim tamlamaları vesıfatlar kullanır.
3. Konuşma esnasındatemel bağlaçlarıkullanır.

1. Basit selamlaşma ifadelerinibelirler.
2. Harekelerden yararlanarakokur.
3. Görsel destekli basit bilgile-rin yer aldığı tablo, çizelgevb. içeriğini anlar.
4. Basit ifadelerle yazılmış du-yuru ve metinlerde yer alangünlük yaşama ait bildik söz-cükleri belirler.
5. Okuduklarında geçen basit vesomut günlük ihtiyaçlarla ilgi-li ifadeleri belirler.
6. Okurken temel bağlaçlarınkullanımına dikkat eder.
7. Okuduklarında görsellerledesteklenen kısa ve basit sınıfiçi yönergeleri anlar.
8. Okuduklarında geçen basitsayıları anlar.

1. Kısa mesajlar/iletiler yazar.
2. Kısa ve çok basit diyalog vemetinlerle ilgili basit, açık veanlaşılır sorulara kısa cevap-lar yazar.
3. Basit tablo ve grafikler hazır-lar.
4. Yazılarında söz öbeklerini vekısa cümleleri birbirine bağ-lamada temel bağlaçları kul-lanır.
5. Bir başkasının kişisel bilgile-rini yazar.
6. Okunulanı/Dinlediğini dikteeder.
7. Basit sayıları yazar.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A1.1.2
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Arapçanın seslerini söz-cük içerisinde duyup tek-rar etmeleri sağlanmalı-dır.
2. Öğrencilerin duyduklarıbasit sözcük öbeklerini vekısa cümleleri işitilen vur-gu ve tonlamayla, jest vemimiklerini kullanaraktekrarlamaları beklen-mektedir.
3. .vb. ifadeler üzerinde du-rulmalıdırالليلفيالمساء،فيالصباح،في
4. Yaş, miktar, telefon numa-raları vb. içerisinde kulla-nılan 10-20 arası sayılar.
5. و bağlacı üzerinde durul-malıdır.
7. Sınıf ortamında karşılaşı-lan قم/ قومي،اجلس/ اجلسي،

ُتباقرأ/ اقرئي،تعال/تعالي، الُك
أغلقمغلقة،الكتبمفتوحة/ واآلن
منأنتالباب،الباب/ أغلقي َ◌

فضلكمنفضلك/ أنتِ  ve ben-zeri basit yönergeleri uy-gulaması beklenir.

1. Okul, aile, arkadaşvb. yakın çevresi ileilgili diyaloglarüzerinde durulma-lıdır.
2. Kendisi, ailesi,arkadaşları vb. ya-kın çevresi ile ilgilitemel sorular.
3. Anlamadığı sözcü-ğün/cümlenin tek-rar edilmesi, sınıf-tan çıkma isteği,bilmediği sözcüğünaçıklamasını istemevb.
4. المساء،فيالصباح،في

الليلفي vb.
5. Yaş, miktar, telefonnumaraları vb. içe-risinde kullanılan10-20 arası sayılar

1. طويل،قصير،كبير،صغ
ير،نحيف،بدين vb.sözcükleri tektek ve çok yavaşkullanması bek-lenir.

2. Özel isimlerleyapılan somuttürden tamla-malar ve anarenklerin ya-nında diğerrenkler de kul-lanılmalıdır.
3. .bağlacı üzerin-de durulmalıdırو

1. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan selamlaşma, hâl hatır sorma,vedalaşma, özür dileme, kabul etme vb. kalıplar üzerinde du-rulmalıdır.
2. Öğrenci harekeyi yanlış okuduğunda anlamın değişip değiş-mediğine dikkat edilmeli, yanlış düzeltme stratejilerine uygundavranılmalıdır. Bu düzey kazanımda beklenen okuma sözcükve söz öbeği düzeyinde oldukça yavaş bir okumadır. Sadecegerekli durumlarda harekeleme yapılmalı, öğrenciler giderekharekesiz okumaya alıştırılmalıdır. Örneğin, uzun ünlülerdenve tâ marbûtadan önce harekelemeye gerek yoktur.
3. Fiyat çizelgeleri, menü listeleri, toplu taşıma tarifeleri,broşür vb. materyallerle çalışılabilir. Örnek:

قائمة الطعام
السعر الطعام

راتلي6 كباب 
ليرات3 أرز 

ليرة  شاي 
ليرة  قهوة 

ليرات3 عصير 
البرتقال

4. Okul panosu, el ilanı, ilan panolarında yer alan duyurular kul-lanılmalı ve istenen bilgiler, öğrencinin daha önce karşılaştığıselamlaşma, tanışma, vedalaşma, zaman ifadeleri vb. olmalı-dır.
6. و bağlacı üzerinde durulmalıdır.
7. ر/ اقرأ/ أجب/أكتب .vb. sınıf içi yönergelerكّر
8. 10-20 arası sayıların harfle ve rakamla yazılışı üzerinde du-rulmalıdır.

1. Davet, öneri vb. içerenSMS, kartpostal ve elekt-ronik postalar ile kişileregittiği yeri bildirme not-ları üzerinde çalışılabilir:
.vbفي المدرسة، في السوق، مع صديقي

4. و bağlacı üzerinde du-rulmalıdır. Bu düzey ka-zanımlarda öğrencinindüzgün ve akıcı bir yazılıanlatım sergilemesi bek-
lenmemelidir.

5. Bu düzey kazanımdaöğrenciden, oldukça ba-sit, sadece birkaç soru-dan oluşan bir bilgi for-munu doldurması iste-nebilir.
6. Çok kullanılan sözcükleriyazması beklenir. Bu düzeykazanımda öğrenci işittiğiharfi yanlış yazabilir, ya daharf bağlantılarını tama-men doğru yapamayabilir.
7. 10-20 arası sayıların harf-le ve rakamla yazılışı üze-rinde durulmalıdır.

(*)A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**)A1.1.2
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinledikleri/ izlediklerin-de geçen basit, açık ve an-laşılır bilgiyi belirler.
2. Dinlediklerinde geçen yer,zaman, kişi ve konuyu be-lirler.
3. Saat ve fiyat içeren ifadele-ri ayırt eder.
4. Dinlediği metin ile ilgiligörselleri bulur.
5. Duyduğu/dinlediği kısa vebasit metinlerde cümleleribirbirine bağlayan bağlaç-ları belirler.
6. Dinlediklerinde geçen te-mel zaman ifadelerini be-lirler.
7. Görsellerle desteklenmişbasit günlük yaşam yöner-gelerini takip eder.

1. Kendisine sorulanbasit sorulara cevapverir.
2. Başkası hakkında bilgiedinmek için basit so-rular sorar.
3. Basit günlük ilişkile-rin gerektirdiği du-rumlara uygun konu-şur.
4. Basit düzeyde açık veanlaşılır diyaloglarlakendini ifade eder.
5. Diyaloglarında neza-ket ifadelerini kulla-nır.
6. İletişim esnasındatemel zaman ifadele-rini kullanır.
7. Basit düzeyde sınıf içiyönergeler verir.

1. Günlük yaşamınailişkin olarak kendi-ni ifade eder.
2. Betimlemelerindesaat ve fiyat içerensayısal ifadeleri kul-lanır.
3. Sözlü ifade esnasındabasit isim tamlamala-rını kullanır.
4. Yaşadığı yeri ve çevresi-ni çok basit ifadelerlesözlü olarak betimler.

1. Günlük hayatta sıklıkla kullanı-lan basit sözcükleri ve söz öbek-lerini belirler.
2. Tanıdık sözcükleri ve kalıp ifade-leri harekelendirmeye ihtiyaçduymadan okur.
3. Kısa ve basit yazılı mesajlarıniçeriğini anlar.
4. Tablo, grafik, saat okur.
5. Görsellerle desteklendiğindeokuduğu metinde geçen yer, za-man, kişi ve konuyu belirler.
6. Okuduklarını kendi yaşantısıylave günlük yaşamla ilişkilendirir.
7. Okurken temel bağlaçların kul-lanımına dikkat eder.
8. Kısa, basit ve açık yazılı yöner-geleri takip eder.

1. Günlük yaşamı ile ilgilidurumları yazılı olarakifade eder.
2. Günlük ihtiyaç ve du-rumlarla ilgili basit ile-tişimsel not-lar/mesajlar yazar.
3. Çok kısa ve basit cüm-lelerle kartpostal veyamektup yazar.
4. Birini tanımaya yöne-lik basit sorular yazar.
5. Yaşadığı yeri ve çevre-sini çok basit ifadelerleyazılı olarak betimler.
6. Saat, miktar, yaş vb.sayısal bilgileri görselverilerden hareketleyazılı olarak ifadeeder.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A1.2.1
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Duyuru, ilan, afiş vb. görsellerde yada görsellerle desteklenen kısa vebasit öykü ya da diyaloglarla çalı-şılmalıdır.3. Tam saatleri okuma, sıralama vefiyat ile ilgili ifadelerin; daha önceöğrenilen yaş, miktar, telefon nu-maraları vb. basit sayılardan farklıolduğu konusunda öğrencilerinfarkındalık kazanmalarına yar-dımcı olunmalıdır. 1-12 arası sırasayılarına dikkat çekilmelidir.5. و ve .bağlaçları üzerinde durulma-lıdır.6أم اآلناليوم،نهار،ظهر، vb. öğrencininbasit söz öbekleriyle kullanabile-ceği zaman ifadeleri üzerinde du-rulmalıdır.
7. Sınıf içi yönergelerin yanı sıragünlük hayatta sık karşılaşılan ba-sit talimatları ( ،!التدخينممنوع،!انتبه

الوقوفممنوع ) temel yönleri (sağ-sol,iler-geri) vb. içeren örneklerdenyararlanılabilir.

1, 2. Kendisi, ailesi, yakın çevresivb. konularla ilgili sorular sor-ması, sorulan sorulara kısa cüm-lelerle cevap vermesi beklenir.Bu düzey kazanımda öğrenciler,beden dilini, jest ve mimikleriniiletişimde kullanmaya teşvikedilmelidir.
3. Selamlaşma, hitap etme, ricaetme, teşekkür etme, özür dile-me, hâl hatır sorma vb.
4. Sınırlı söz varlığıyla isteklerinive ihtiyaçlarını iletmesi; vurgu,tonlama ve gerekirse beden di-lini işe koşması beklenmektedir.
5. Özür dileme, teklif etme, rica vereddetme vb. ifadeler.
6. اآلناليوم،نهار،ظهر، vb. öğrencininbasit söz öbekleriyle kullanabi-leceği zaman ifadeleri üzerindedurulmalıdır
7. Daha öncesinde öğretmenindenduyduğu yönergeleri arkadaşla-rına yöneltmesi beklenir

1. Kendisi, ailesi, yakınçevresi, neler yaptı-ğı, sağlık durumu,doğum günü vb.
2. Yaş, miktar, telefonnumaraları vb. basitsayıların yanı sıra,saatleri okuma (1-12arası sıra sayıları),sıralama ve fiyat ifa-delerini de kullanır.
3. كتاب المعلم، باب 

المدرسة، نافذة الصف vb.basit belirtili isimtamlamaları tercihedilmelidir.
4. Bu düzey betimle-melerde جميل،بارد،

بعيدقريب، vb. tek söz-cüklerin ve bilinenrenklerin kullanıl-ması beklenmekte-dir.

1. ابتدائية/ أناالخير!/ مرحبا/ مدرسةصباح
إزمير من vb. selamlaşma, veda-laşma, hâl hatır sorma, kendinitanıtma ifadeleri kullanılabilir.

2. Okul panosu, el ilanı, ilan pa-noları, kartpostal, e posta,sms, davetiye vb. çağrı vemesaj içerikli metinler kulla-nılmalıdır.
3. Toplu taşıma fiyat tarifeleri,kalkış-varış saatleri, menü fi-yat listeleri, vb. sıralama ve fi-yat içeren çizelge ve tablolarkullanılmalıdır. Tam saatlerinkullanılmasına dikkat edilme-lidir.
4. İçerisinde tanıdık ifadeler bu-lunan diyalog, öykü vb. gör-sellerle desteklenmiş kısa vebasit metinler üzerinden öğ-renciler, istenen soruları so-rarak cevaplarını bulmayayönlendirilmelidir.
5. و ve أم bağlaçları üzerinde ça-lışılmalıdır.

1. Kendisi, ailesi, yakın çev-resi, sağlık durumu vb.
2. Alışveriş listesi, teşekkürnotu, özür notu, rica notuvb.
3. Bu düzey yazmada öğ-rencilerin Türkçe-Arapçaalfabetik sözlüklerdenyardım alması sağlanma-lıdır.
4. Basit kişisel bilgi formlarıhazırlaması; oturduğuyer, okuduğu okul, kardeşsayısı vb. bilgilerin so-rulması sağlanabilir.
5. Bu düzey betimlemelerde

بعيدقريب،جميل،بارد، vb.tek sözcüklerin ve bilinenrenklerin kullanılmasıbeklenmektedir.
6. Rakamla verilen görseldestekli bilgileri yazıyaaktarması beklenmekte-dir. Bu düzey kazanımdama'dud kullanılmamalı-

dır.(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A1.2.1
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen bildiğisözcüklerden hareketle anlatı-lanları anlamlandırır.2. Yavaş hızdaki net konuşmalar-da kullanılan uluslararası söz-cükler, isimler ve yerlere ilişkinbilgiyi ayırt eder.3. Görsellerden ve başlıktan hare-ketle dinlediği metnin içeriğinitahmin eder.4. Basit düzeyde açık ve anlaşılırtelefon görüşmelerini anlar.5. Dinlediklerinde geçen zamanifadelerini diğer ifadelerdenayırt eder.6. Duyduğu bir metin-de/diyalogda geçen düz cümleve soru cümlelerini birbirindenayırır.7. Dinlediklerinde geçen sayılarıanlar.

1. İhtiyaç duyduğu ko-nularda bilgi verilme-sini ister.2. Belli bir konuda bilgialışverişinde bulunur.3. Konuşmalarında kişi-yi, zamanı ve mekânıbelirtir.4. Gündelik yaşamdakidurumlara uygun ifa-deleri kullanır.5. Kişileri birbiriyle ta-nıştırır.

1. Kendisini, neler yaptığınıve nerede yaşadığını tarifeder.
2. Konuşmalarında basitbetimlemeler yapar.
3. Konuşmalarında sayısalifadeler kullanır.
4. Konuşmalarında zamanifadelerini kullanır.
5. Basit şarkılar söyler.
6. Konuşmalarında temelbağlaçları kullanır.

1. Kısa ve basit yazılı mesajlar-da verilmek istenen bilgiyibulur.2. Okuduklarında geçen önemlibilgiyi belirler.3. Bilgi edinmek için okur.4. Okuduğu kısa ve basit metin-le ilgili soruları anlar.5. Görsellerden ve başlıktanhareketle okuyacağı metniniçeriğini tahmin eder.6. Soru ifadeleri ile diğer ifade-leri okurken vurgu ve tonla-ma kullanır.7. Okuduğu metinde/diyalogdageçen zaman ifadelerini an-lar.8. Okuduklarında geçen sayısalifadeleri anlar.

1. Kısa ve basit diyalog vemetinler oluşturur.2. Yazılarında zaman ifa-delerini kullanır.3. Temel noktalama işaret-lerini kullanır.4. Yaşadığı yeri ve çevre-sini basit tariflerle yazılıolarak betimler.5. Yazılarında sözcüklerive söz öbeklerini temelbağlaçlarla bağlar.6. Sayısal bilgileri yazıylaifade eder.7. Arapçanın seslerini işi-terek yazıya aktarır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A1.2.2
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

2. Yabancı ülke, şehir ve kişiisimleri, uyruğu vb. bilgi-leri anlamaları beklenme-lidir. Örneğin;
هشامبيروت،منريمتركيا،منأنا

مارياأمريكا،منجورجالعراق،من
إيطاليا.من

4. Basit telesekreter mesaj-ları, kiminle görüştüğünüsorma, kendini tanıtma,iyi günler dileme vb.
5. Haftanın günleri ve aylarüzerinde durulmalıdır.
6. Düz cümle ile soru cümle-si arasındaki ayırımıyapmaları, vurgu ve ton-lama dışında kullanılansoru edatlarını kullanma-ları beklenir.
7. 10'lu sayılara (عقود)dikkatçekilmelidir (10-90).

1. Bir yeri veya zamanı sor-ma, yeni biriyle tanışma,hâl hatır sorma vb. temelsosyal becerileri yerinegetirmesi beklenmekte-dir.
2. Yakın çevresi, günlükeylemleri, almak istediğişeyler, gitmek istediğiyerler vb. ile ilgili.
3. Öğrencinin bağımsızcümlelerle de olsa, gün-delik ve sık kullanılanifadelerle belli bir kurgu-yu içeren anlatımlaryapması beklenmektedir.
4.

5. لميذة، هي من هذه خديجة، هي ت
وان. وهذا محمود هو تلميذ 
أيًضا. هو من أنقرة.

1. Bu düzey kazanımda öğrencinin kendi-si ve yaşadığı çevre ile ilgili bazı somutve soyut özelliklerden bahsetmesi sağ-lanmalıdır.2. Konuşma esnasında somut nesnelerinyanı sıra, olguların ve durumların çokbasit ve temel düzeyde betimlenmesibeklenmektedir. Örnek: ، أمر مسألة بسيطة
.Bu tür betimlemeleraynı zamanda birer sıfat tamlaması yada basit isim cümleleri şeklinde olabi-lir.3 .ضروري، عمل صعب Telefon numarası, yaş, saat, miktar vefiyat ifadelerini ön bilgileri düzeyindekullanması beklenmektedir. 10'lu sa-yılar (عقود) kullanması sağlanmalıdır(10-90).4. Haftanın günleri ve aylar üzerindedurulmalıdır.5. Şarkıların basit, ritmik ve düzeye uy-gun olmasına dikkat edilmelidir.6. و ve أم bağlaçlarını kullanarak sözcük-leri ve söz öbeklerini bağlamaları bek-lenmektedir.

2. Bir menüden yemekseçme, broşürdenotel seçme, sinemadauygun olan saati vekoltuğu seçme vb. du-rumsal bilgileri ayırtetmesi beklenir.3. Tanıtım broşürleri,ilanlar, reklam veyaduyuru panolarındanbilgi edinmek, kısa birhaber metninde sı-caklığın kaç dereceolacağını belirlemekvb. amaçlarına uygunbilgiler.
7. Haftanın günleri veaylar üzerinde durul-malıdır.
8. 10'lu sayılar(عقود)üzerinde durul-malıdır (10-90).

2. Haftanın günleri ve aylar üzerindedurulmalıdır.3. Arapçada sıklıkla kullanılan şu nokta-lama işaretleri üzerinde durulur:
نقطة (.)، فاصلة (،)، عالمة االستفهام (؟)، عالمة

ب  .4(!)التعّج Bu düzey tarif ve betimlemelerde على 
الشاطئ، قريب من...، بعيد عن...، في شارع
الجمهورية vb. söz öbekleri ve kalıplarınyanı sıra تحت/ فوق/ أمام/ خلف/ قرب vb.yer zarflarının kullanılması beklen-mektedir.5. و ve أم bağlaçları üzerinde çalışılma-lıdır.6. 10'lu sayılar (عقود)üzerinde durulma-lıdır (10-90)7. Çok yavaş ve tekrarlı dikte çalışmala-rı yapılmalıdır. Bu düzey kazanımdaözellikle uzun ünlülerin diktesi üze-rinde durulabilir.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A1.2.2
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinledikle-ri/izlediklerinde geçenbasit, açık ve anlaşılırbilgiyi belirler.
2. Basit, açık ve anlaşılırtariflerden görsel des-teği ile anlamlar çıka-rır.
3. Dinlediklerinde geçensebep-sonuç ifadeleri-ni fark eder.
4. Dinlediği metinle ilgiligörselleri olaylarınoluş sırasına göre sıra-lar.
5. Dinlediklerinde geçentemel bağlaçları anlar.
6. Tanıdık durumlardabasit nesnel bilgilerlesayısal verileri anlar.

1. Konuşmalarında ihtiyaç ve istek-lerini belirten ifadeler kullanır.
2. Basit düzeyde açık ve anlaşılırdiyaloglarla kendini ifade eder.
3. İletişim esnasında zaman ifade-lerini kullanır.
4. İletişimde sayısal ifadeleri kulla-nır.

1. Konuşmasında olaylarıoluş sırasına göre anlatır.
2. Konuşması esnasındabağlaçları kullanır.
3. Yapılandırılmış bir su-numu arkadaşlarına su-nar.
4. Konuşmasını görsellerledestekler.
5. Yakın çevresindeki nes-neleri basit ifadelerle ta-rif eder.

1. Bilgi edinmek için okur.
2. Okuduklarını anlamlan-dırmada görsellerden ya-rarlanır.
3. Okuduğu hikâyelerinkurgu ögelerini belirler.
4. Okuduklarında olaylarınoluş sırasını belirler.
5. Okuduklarında verilenipuçlarından yararlana-rak eksik bilgiyi tahmineder.
6. Okuduklarında geçentemel bağlaçları anlar.
7. Okuduğu diyalog ve me-tinlerdeki sebep-sonuçilişkilerini belirler.

1. Dinledikleri, okudukla-rındaki önemli bilgilerilisteler.
2. İpuçlarından yararlana-rak eksik bırakılan bilgiyitamamlar.
3. Olayları oluş sırasına gö-re yazar.
4. Yazılarında zaman ifade-lerini kullanır.
5. Görsellerden hareketleaz sözcüklü kısa ve basitcümleler yazar.
6. Yazılarında temel bağlaç-ları kullanır.
7. Yazılarında sayısal bilgilerkullanır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A.1.2.3
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Radyo ve televizyondaki basitreklamlar, hava tahmin rapor-ları vb. örnekler seçilebilir.Öğrencinin bu türleri tanımasıkazanım için yeterlidir.
2. Tariflere uyan-uymayan gör-selleri ayırma vb. etkinlikleryapılabilir.
3. ألن ifadesi üzerinde durulmalı-dır.
4. Tanıdık kalıp ifadeler ve cüm-leler içeren basit bir öykü kul-lanılabilir.
5. و ve أم bağlaçlarının yanı sıra veثم أو bağlaçları üzerinde du-rulmalıdır.
6. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal bil-gilerin bir arada bulunduğu ol-dukça kısa ve basit metin-ler/diyaloglar kullanılmalıdır.20-30 arası sayılara dikkat çe-kilmelidir.

1. أريد... / الأريد...
2. آلو، َمن معي؟ أنا محمود،وَمْن 

؟ أنتَ vb. telefon gö-rüşmeleri ile etkinlik-ler yapılabilir. Öğren-cinin farklı iletişimbağlamlarında farklıetkinlikler yapmasısağlanmalıdır (örne-ğin; hastanede, ma-navda, restoranda,okulda vb.)
3. هذااألسبوع،هذااآلن،اليوم،

.vb. üzerinde durulma-lıdırالشتاءفيالصيف،فيالشهر،
4. Yaş, saat, miktar, fiyat,telefon numarası, sıranumarası, yıl vb. 20-30arası sayılar.

1. وا،أخيرً ،أوالً  ve ثم ifadelerininkullanılması sağlanmalıdır.
2. و ve أم bağlaçlarının yanı sıra

ثُمَّ، أو bağlaçları kullanmasıbeklenmektedir.
3. Bu kazanım için kısa, basitifadelerden oluşan iletişimselbir metin (teşekkür konuş-ması, veda konuşması, bir ko-nuşmacıyı ya da misafirisunma vb.) önceden provaedilmelidir.
5. Evini, odasını, odasındaki bazınesneleri, arkadaşını, aile bi-reylerini basit söz öbekleriy-le, sıfatlarla ve kısa cümleler-le tarif etmesi beklenir. Örne-ğin: بيتي جميل، صديقتي طويلة، حديقتنا 

واسعة vb.

1. Öğrenciden bulması istenen birbilgi olmaksızın, metnin genelkonusunu belirlemesi, başkası-na aktarabileceği düzeyde bilgiedinmesi beklenmektedir.
2. Görsel desteği ile birlikte su-nulmalıdır.
3. Genel kurgunun yanı sıra birhikâyede bulunan kişi, yer, za-man, mekân ögelerini ve yanrolleri, bu rollerin özelliklerinibelirlemeleri beklenmektedir.
5. Verilen ipuçları, görsel ya dayazılı olabilir.
6. و ve أم bağlaçlarının yanı sıra veثم أو bağlacı üzerinde durulma-lıdır.
7. ألن ifadesi üzerinde durulmalı-dır.

2. Verilen görsel ya da yazılıipuçları ile liste, tablo ve-ya bulmaca tamamlamaçalışmaları yapılabilir.
3. Görsellerle desteklendi-ğinde, kısa bir öyküye aitbağımsız cümleleri sırayakoyması ve ا، و veأوال، أخيًر .ifadelerinin kullanılmasısağlanmalıdırثم
4. اليوم، اآلن، هذا األسبوع، هذا الشهر، في 

الصيف، في الشتاء vb. üzerindedurulmalıdır.
6. و ve أم bağlaçlarının yanısıra ثم ve أو bağlacı üzerin-de durulmalıdır.
7. 20-30 arası sayıların harf-le ve rakamla yazılışınıuygun yazma bağlamla-rında kullanması sağlan-malıdır.

(*) A1- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A.1.2.3
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
1. Dinlediği günlük ya-şam kalıplarının vurguve telaffuzlarına dik-kat eder.
2. Dinlediklerinde kendi-si, ailesi, çevresi vegünlük yaşamı ile ilgilirutin ifadeleri belirler.
3. Dinlediklerini anlam-landırmada görseller-den yararlanır.
4. Tanıdık durumlardabasit nesnel bilgilerlesayısal verileri anlar.
5. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belir-ler.
6. Dinlediklerinde geçentemel bağlaçları anlar.
7. Dinlediklerinde geçenzaman ifadelerini an-lar.

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM 1. Uluslararası ortak ifade-ler/sözcükler ve sıklıklatekrar eden ifadele-ri/sözcükleri içeren kısave basit metinleri anlar.
2. Görsellerden yararlana-rak okuduğunu anlar.
3. Gerekli bilgiyi bulmakamacıyla göz gezdirerekokur.
4. Okuduğu metne ilişkinsorulara cevap arar.
5. Okuduklarındaki sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
6. Okuduklarında geçentemel bağlaçları anlar.
7. Okuduklarında geçenzaman ifadelerini anlar.

1. Kişisel formları yönergelerineuygun doldurur.
2. Yazılarında kendi yaşantı-sından ve günlük hayattanörnekler verir.
3. Not alır.
4. Bilgi almak amacıyla sorularyazar.
5. Bildiği konular hakkında so-rulan sorulara cevap yazar.
6. Yazılarında sayısal bilgilerkullanır.

1. Basit düzeyde sosyalbağlantılar kurar.
2. Kişisel ihtiyaçlarınıbasit ifadelerle belir-tir.
3. Bilgi verme kamacıy-la konuşur.
4. Basit ve somut yö-nergeler verir.
5. İletişim esnasında sözöbeklerini ve basitcümleleri birbirinebağlamak için temelbağlaçları kullanır.
6. Konuşurken zamanbelirten ifadeleri kul-lanır.

1. Bilgi vermek ama-cıyla basit bir du-yuru yapar.
2. Konuşmalarındakendi yaşantısın-dan ve günlük ha-yattan örnekler ve-rir.
3. Gelecek yaşamı ileilgili planlarını an-latır.
4. Konuşmalarındasayısal ifadelerikullanır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.1
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR2. Seviyeye uygun metinler-den/diyaloglardan örneklerleöğrencilerin önceki yaşantılarınave öğrenmelerine dayalı konularele alınmalı ve görsellerle des-teklenmelidir.4. 30-40 arası sayılar ile saatlerinçeyrek, 20 dakika ve yarım peri-yodları üzerinde durulmalıdır.5. ألن bağlacının yanı sıra لذلك ve
ذنإ bağlaçları üzerinde durulma-lıdır.6. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanı sıra5. kazanımın açıklamasında be-lirtilen sebep-sonuç bağlaçlarıüzerinde durulmalıdır.7. Bu düzey kazanımda fiil kulla-nımı gerektiren ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً 

ليالً  vb. zaman zarfları üzerindedurulmalıdır.

1. Selamlaşma, hitap etme,vedalaşma, tanışma, ta-nıştırma vb.
2. Günlük alışveriş ihtiyaç-ları, günlük yaşam ihti-yaçları, okul içi ihtiyaç-lar vb. أريدأريد/ ال yapısı-nın hatırlanarak kulla-nılması sağlanmalıdır.
3. Öğrendiği bir bilgiyi ak-tarma, kendisi ya da birarkadaşının durumu ileilgili bilgi verme vb.
4. Basit sınıf içi ve dışı yö-nergeler.
5. ،لكن، ذنإلذلك،ألّن bağlaç-ları üzerinde durulmalı-dır.
6. Bu düzey kazanımda fiilkullanımı gerektiren

ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb.zaman zarfları üzerindedurulmalıdır.

1. Söz varlığını kullan-ması, öğrendiği söz-cük ve kalıp ifadelerikendi yaşantısıylabağlantılı olarak kul-lanması beklenmek-tedir.
3. Yarın, gelecek haftavb. yakın gelecektekiplanlarını paylaşmasıbeklenmektedir. Ör-nek, لى القاهرة إسأسافر 

لى البيت بعدإا/ سأذهب غدً 
الدرس vb.

4. 30-40 arası sayılarile saatlerin çeyrek,20 dakika ve yarımperiyodları üzerindedurulmalıdır.

3. Öyküden alınan bir pasajda kahra-manın adını bulma, günlerden hangigün olduğunu bulma, kelime avı yada listeden sözcük seçme vb. çalış-malarla öğrencinin göz gezdirerekokuma becerisi geliştirilmelidir.
4. Yer, zaman, kişi(ler) ile ilgili sorularsorulmalıdır.
5. إذن، لذلك vb. bağlaçlarla bağlanmışkısa cümlelerin birbiri ile anlamcasebep-sonuç ilişkisi içerisinde ol-duklarını fark etmeleri beklenmek-tedir.
6. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanı sıra 5.kazanımın açıklamasında belirtilensebep-sonuç bağlaçları üzerinde du-rulmalıdır.
7. Bu düzey kazanımda fiil kullanımıgerektiren ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb.zaman zarfları üzerinde durulmalı-dır.

1. Sayı, tarih, milliyeti, yaşı, ad-resi, doğum tarihi ya da ülke-ye geliş tarihi vb. bilgiler.
2. Okul yaşamı, günlük işleri vegüncel konular.
3. Acil kişisel ihtiyaçlarına iliş-kin kısa ve basit notlar.4,5. Gündelik bir bilgiyi edinme,kendisi ya da bir arkadaşınındurumu ile ilgili bilgi alma vb.
6. 30-40 arası sayılar ile saatle-rin çeyrek, 20 dakika ve ya-rım periyodları üzerinde du-rulmalıdır.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.1
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Basit, açık ve anlaşılırgündelik konuşmalarıtakip eder.2. Dinlediklerindeki/ izle-diklerindeki basit, açıkve anlaşılır bilgiyi belir-ler.3. Dinlediklerinde geçenhobileri belirler.4. Çevresindeki nesnelerleilgili basit yer-yön tarif-lerini anlar.5. İlgilendiği konulardakiyavaş ve net konuşma-ların konusunu tahmineder.6. Dinlediği basit ders dışıyönergeleri anlar.7. Dinlediklerinde geçensayısal bilgileri belirler.

1. Başlatılmış bir diyalo-ğu sürdürür.2. İletişim için ihtiyaçduyduğu durumu ifadeeder.3. İletişim sırasında gün-lük yaşamıyla ilgili ba-sit cümlelerle betim-lemeler yapar.4. Çeşitli sosyal ortam-larda kendisini ilgilen-diren bilgileri ister.5. İletişim esnasında te-mel bağlaçları kullanır.

1. Kısa konuşmalar yapar.
2. Konuşmalarında be-timlemeler yapar.
3. Hoşlanıp hoşlanmadık-ları hakkında konuşur.
4. Konuşmalarında hobi-lerinden bahseder.
5. Arkadaşlarını, aile bi-reylerini ve çevresin-deki nesneleri basit sözöbekleriyle ve kısacümlelerle tarif eder.
6. Konuşmalarında za-man ifadelerini kulla-nır.
7. Konuşmalarında sayı-sal ifadelerden yarar-lanır.

1. Görsel destekli kısa ve ba-sit iletileri, mesajları anlar.2. Kısa, basit hikâyeler oku-maya istek duyar.3. Okuduğu basit ve kısa birmetnin/diyaloğun konu-sunu tahmin eder.4. Okuduklarında belirtilenhobileri belirler.5. Sesli okunan bir metni ta-kip eder.6. Okuduklarında geçen sayı-sal ifadeleri anlar.

1. Çevresindeki canlıları vehoşlanıp hoşlanmadıkları-nı kısa ve basit ifadelerlebetimler.
2. Yazısına uygun başlık be-lirler.
3. Kendisi, ailesi ve çevresineilişkin yazılar yazar.
4. Geleceğe ilişkin planlarınıyazar.
5. Yazılarında temel bağlaç-ları kullanır.
6. Yazılarında zaman ifadele-rini kullanır.
7. Gördüğü kısa bir metnidoğru bir şekilde yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.1.2
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Farklı iletişim ortamlarına özgü çeşitliörneklerin sunulmasına özen gösterilme-lidir.2. TV, DVD gibi dinleme araçları aracılığıylahedef dil konuşmacıları arasındaki ko-nuşmaları içeren, sınıf içi çalışmalar içindüzenlenmiş, kaydedilmiş düzeye uygunkonuşmalar kullanılabilir. Öğrencinin ko-nuşulan her şeyi anlaması beklenmemeli-dir. Tanıdık ifadelerle verilen bazı açık venet bilgileri saptaması sağlanmalıdır.3. Hobiler, öğrencilerin ilgi gösterdiği, fizik-sel ve psikolojik gelişim düzeyine uygunaktivitelerden seçilmelidir.4. Arapça ana yön isimlerini ( جنوب،غرب،شرق،
) ve ara yön isimlerini (شمال أمام،يسار،يمين،

بجانبخلف، ) yakın çevrelerinde somut ola-rak belirlemeleri beklenmektedir.
5. İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğu konular-da hedef dilin konuşmacıları arasındaki ko-nuşmalar ile çalışılmalıdır.
6. Öğretmenin, doktorun, grup arkadaşının vb.söylediği yönergeler ve talepler üzerinde du-rulabilir.
7. 40-50 arası sayılar üzerinde durulmalıdır.

1. Kendisine sorulan soruya yada yöneltilen ifadeye karşılıkvermesi ve diyaloğu sür-dürmek için yeni bir so-ru/ifade yöneltmesi bek-lenmektedir.
2. Bu düzey kazanımda öğren-cinin; konuşandan sözünütekrar etmesini, anahtarsözcük ve cümlelerin yavaşve açık bir biçimde yinelen-mesini istemesi beklenmek-tedir.
3. Kendisi, ev kuralları (akşamyemeği saati, haftasonu kah-valtısı vb.), yaşam koşulları,eğitimi vb. kendilerini ya-kından ilgilendiren konular-da basit ifadelerle konuşma-sı beklenir.
4. Reyon sorma, hareket saat-lerini öğrenme, yer sorma,yemek saatini öğrenme vb.günlük hayat bilgileri.
5. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanısıra sebep-sonuç bağlaçları( اذنلذلك،ألن، ) üzerinde du-rulmalıdır.

2. Öğrencilerden ev, okul, iş, aile,mekânlar, eşyalar, olaylar ve sıra-dan işler hakkında zaman zamantek sözcüklü ya da sayısal olabile-cek basit betimleyici ifadeler kul-lanmaları beklenmektedir.
3. Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-vanlar, sevdiği/sevmediği sebze vemeyveler vb. konularla ilgili betim-lemeler yapar. ...)(أحبّ . .. / ال أحبّ
4. Öğrencilerin, hobileri ve ilgilerihakkında görsel destekli çok basitbilgiler vermeleri beklenir. Ayrıcasıklık bildiren ا، ا،غالًبا،أحيانًا،دائًم .vb. ifadeler üzerinde durulmalıdırيومكلأبًد
5. .vb. kalıpları kullanması sağlanmalı-dırلةهو نحيف وهي نحيفة، شعرها طويل، صديقتي جمي
6. Bu düzey kazanımda fiil kullanımıgerektiren ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb. za-man zarfları üzerinde durulmalıdır.
7. 40-50 arası sayılar üzerinde durul-malıdır.

1. Gazete, dergi, okulpanosu, kartpostal,e-posta mesajları,kişisel mektup vb.üzerinde çalışılabi-lir.3. Aile, okul, hobi,yakın çevre vb. se-viyeye uygunhikâye ve metinlerkullanılabilir.4. Düzeye ait dinle-me kazanımındabelirtilen açıklamadikkate alınmalı-dır.5. Metin yavaş veaçık okunmalıdır.Öğrencilerin metniönce gerekirse elile daha sonra iseyalnızca gözle ta-kip etmeleri sağ-lanmalıdır.6. 40-50 arası sayılarüzerinde durulma-lıdır.

1. Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-vanlar, sevdiği/sevmediği sebzeve meyveler vb. konularla ilgilibetimlemeler yapar. بّ(أحبّ ... / ال أح
(...3. Ailesi, yaşam koşulları, eğitimi,yaptığı işler vb. ile ilgili birkaçsözcüklü kısa ve basit yazılar vecümleler yazması beklenmekte-dir.4. Yarın, dersten sonra, gelecek haf-ta vb. yakın gelecekteki planlarınanlatılmasına özen gösterilmeli-dir. االقاهرةإلىسأسافر غًد vb.5. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanı sırasebep-sonuç bağlaçları ( لذلك،ألن،

ذنإ ) üzerinde durulmalıdır.6. Bu düzey kazanımda fiil kullanımıgerektiren ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb.zaman zarflarının yanı sıra saatiçeren ifadeler üzerinde durulma-lıdır.7. Yol-yer tarifleri, basit coğrafi veçevresel bilgiler vb. dikte çalışma-ları yaptırılabilir.
(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.1.2
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Yavaş ve net bir şekilde oku-nan/anlatılan kısa ve basithikâyelerdeki olayları takip eder.2. Dinlediklerinin konusunu belirler.3. Dinlediği şiirleri düz metinler-den/diyaloglardan ayırt eder.4. Dinlediği basit yön ve yol tarifle-rini kroki ya da harita üzerindegösterir.5. Dinlediklerinde günlük ilişkileringerektirdiği ifadeleri belirler.6. Dinlediği metinle ilgili görsellerive cümleleri oluş sırasına göre sı-ralar.7. Dinlediklerinde geçen bileşik za-man ifadelerini belirler.8. Dinlediklerinde geçem sayılarıanlamlandırır.

1. Karşılıklı konuşmalarıbaşlatır.2. İletişim esnasında temelkalıp ifadelerden fayda-lanır.3. Bildiği konularda yapılanaçık ve anlaşılır konuş-malara katılır.4. İhtiyaç duyduğu konu-larda taleplerini belirtir.5. İletişim esnasında du-ruma uygun vurgu vetonlamaları kullanır.6. İletişim sırasında birle-şik zaman ifadelerinikullanır.

1. Basit ve bildiği konulardakonuşmaktan zevk alır.2. Konuşmalarında betim-lemeler yapar.3. Basit şarkılar söyler.4. Konuşmalarında geçmişyaşamından örnekler ve-rir.5. Sözlü aktarımlarda temelbağlaçları kullanır.6. Konuşmalarında sayısalbilgiler verir.

1. Okuduklarının konusunubelirler.2. Metinde tanımadığı ifa-deleri anlamlandırmadabağlamdan yararlanır.3. Bilinen somut konularlailgili kısa ve basit birmetni anlar.4. Basit gündelik metinler-deki istenen somut birbilgiyi bulur.5. Okuduklarına ilişkin so-ruları cevaplar.6. Okuduğu metinde geçenolayları sıralar.7. Yakın çevresi ile ilgili ya-zılmış basit yer-yön tarif-lerini anlar.

1. Yazılarında betimlemeleryapar.2. Kısa acil durum notları veiletileri yazar.3. Yazılarında geçmiş yaşamı-na ilişkin bilgiler verir.4. Kısa diyaloglar ve metinleryazar.5. Yazılarında temel bağlaçlarıkullanır.6. Yazılarında birleşik zamanifadelerini kullanır.7. Sayısal veri içerikli bilgileryazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.3
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Güncel, basit olay akışları olanhikâyeler seçilmelidir.2. Konunun düzeyine uygun olarak gör-sellerden yararlanılabilir.4. Arapça ana yön isimlerinin ( غرب،شرق،

شمالجنوب، ) ve ara yön isimlerinin ( يمين،
بجانبخلف،أمام،يسار، ) kullanıldığı tariflerigörsel üzerinde belirlemeleri bekle-nir.5. Kabul etme, özür dileme, reddetme,davet etme, teklif etme, tanışma-tanıştırma, vedalaşma vb. gündelikrutin ifadelere dikkat çekilmelidir.6. Daha önce öğrendiği وا،أخيرً ،أوالً  ve ifadelerinin yanı sıraثم بعدهاقبلها،ف، ifade-lerini fark etmeleri beklenmektedir.7. Bu kazanımda üzerinde durulmasıgereken zaman ifadeleri, önceki dü-zeylerde verilenlerden daha karmaşıkolmalıdır. الماضي،السبتالقادم،الشهرالغد،صباح

اصباحً السابعةالساعةفيالقادم،الشتاء vb. ifadelerüzerinde durulmalıdır.8. 50-60 arası sayılar kullanılmalıdır. Budüzey kazanımda görsel destek azal-tılmalıdır.

1. Öğrencilerin, kendilerine verilenherhangi bir durumdan yola çıka-rak ikili konuşma başlatmalarıbeklenmektedir.2. Kabul etme, özür dileme, reddet-me, davet etme, teklif etme, ta-nışma-tanıştırma, vedalaşma vb.gündelik rutin ifadeleri diyalogla-rında kullanması beklenmektedir.3. Fiyat sorma, durmasını ya dagitmesini isteme, konuşucuya yö-nelik talepler vb. günlük alışverişihtiyaçları, günlük yaşam ihtiyaç-ları, okul içi ihtiyaçlar vb. yapısınmınأحتاج الى kullanılması sağlan-malıdır.4. Şaşkınlık, korku, öfke, sevinç,üzüntü vb. belirtilen ifadelerinkullanılması beklenmektedir.5. Bu kazanımda üzerinde durulma-sı gereken zaman ifadeleri, öncekidüzeylerde verilenlerden dahakarmaşık olmalıdır. الشهرالغد،صباح
الساعةفيالقادم،الشتاءالماضي،السبتالقادم،

اصباحً السابعة vb. ifadeler üzerindedurulmalıdır.

1. Öğrenciler, kendileri ya daçevreleri ile ilgili basitolayları anlatmaya teşvikedilmelidir.3. Bunlar, uluslararası dü-zeyde kullanılan tanıdıkmelodiler üzerine yazılmışArapça şarkılar kullanılabi-leceği gibi, öğrencilerinkendilerinin oluşturduğubir melodi de kullanılabilir.4. Öğrencilerden, geçen haftasonu, dün, geçen yaz tatilivb. zaman dilimlerinde ya-şadıklarıyla ilgili konuşma-lar yapmaları beklenir. Ör-neğin; الىذهبتالماضيسبتالفي
المسرح vb.5. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanısıra sebep-sonuç bağlaçları( ذنإلذلك،ألن، ) üzerinde du-rulmalıdır.6. Yaş, miktar, saat, fiyat vb.bilgilerle 50-60 arası sayı-ların kullanımı sağlanmalı-dır.

1,2. Bildiği konulardan seçilmiş kısacümleli basit metinler kullanıl-malıdır. Görsel desteği devametmelidir.3. Bu düzey kazanımda öğrencininbağlamı tamamen anlaması bek-lenmemektedir. Bu nedenle gör-sel desteği sağlanmalıdır.4. Çok bildik günlük yaşam diya-logları, kısa ve basit bilgi içeriklibir broşür veya ilandaki adresbilgisi, menüdeki belirli bir ye-mek, bir gıda maddesinin içeri-ğindeki yağ miktarı, adres defte-rindeki bir kişinin bilgileri, yol-culuk tarifesindeki belli bir ara-cın kalkış-varış bilgileri vb. bu-lunur.6. Sıralama yaparken daha önceöğrendiği وا،أخيرً ،أوالً  ve ثم ifadele-rinin yanı sıra ف، قبلها، بعدها ifade-lerinin etkisini fark etmeleribeklenmektedir.7. Arapça ana yön isimlerinin ( شرق،
شمالجنوب،غرب، ) ve ara yön isimle-rinin ( بجانبخلف،أمام،يسار،يمين، ) kul-lanıldığı tarifleri görsel üzerindebelirlemeleri beklenir.

1. İnsanları, mekânları sahip olunan-ları vb. basit ifadelerle betimleme-leri beklenir.2. Nerede olduğu, ne zaman döneceğivb. kısa bilgiler içeren notlar.3. Daha önce öğrendiği وا،أخيرً ،أوالً  ve .ifadelerini kullanarak (derse gel-meden önce, sabah uyandıktansonra, kahvaltıdan önce, kahvaltı-dan sonra vb. sıralı olayların oldu-ğu zaman dilimlerinde) yakıngeçmişte yaptıkları hakkında basitve kısa cümleler yazması beklen-mektedirثم
5. و، أم، أو، ثم bağlaçlarının yanı sırasebep-sonuç bağlaçları ( ،ألن، لذلك

ذنإ ) üzerinde durulmalıdır.
6. Bu kazanımda üzerinde durulmasıgereken zaman ifadeleri, öncekidüzeylerde verilenlerden dahakarmaşık olmalıdır. الشهرالغد،صباح

الساعةفيالقادم،الشتاءالماضي،السبتالقادم،
اصباحً السابعة vb. ifadeler üzerinde du-rulmalıdır.

7. Tarih, saat, miktar vb. içerikli kısabilgi notları vb. yazması beklen-mektedir. 50-60 arası sayılar üze-rinde durulmalıdır.(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.1.3
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen yer,zaman, kişi ve konuyu be-lirler.2. Dinlediklerinde yapabil-diklerine ilişkin sorularıdiğer ifadelerden ayırteder.3. Dinlediklerinde tercihbelirten ifadeleri saptar.4. Şiir dinlemekten zevk alır.5. Dinlediklerinde bilmediğisözcükleri anlamlandır-mada görsellerden yarar-lanır.6. Dinlediklerinde geçen ye-ni sayıları belirler.

1. Devam eden diyaloğutamamlar.2. İletişim esnasında gün-lük yaşam ifadelerinikullanır.3. Süren bir diyaloğa katı-lır.4. Bilgi almak amacıylailetişim kurar.5. Çevresindeki nesneler-le ilgili basit yer yön ta-rifleri verir.

1. Bildiği konularda ko-nuşmaya istekli olur.2. Konuşurken cümleleribirbirine bağlamada önbilgilerinden ve yeni öğ-rendiği bağlaçlardan ya-rarlanır.3. Geçmişte yaşadığı birolayı aktarır.4. Görsellerden yararlana-rak kısa ve basit sunumyapar.5. Olayları oluş sırasınagöre anlatır.6. Anlatımlarında sayısalifadeler kullanır.

1. Kişisel mektuplarda ana temayıbelirler.2. Okuduğu bir hikâyenin temelögelerini belirler.3. Okuduklarında sebep-sonuçilişkisi kurar.4. Okuduğu metinde bilmediğisözcükleri anlamlandırmadagörsellerden yararlanır.5. Okuduklarında tercih belirtenifadeleri saptar.6. Bilgi edinmek için okur.7. Şiir okumaktan zevk alır.8. Okuduklarında yapabildiklerineyönelik ifadeleri ayırt eder.

1. Basit duyuru, davetiye, ilan veafiş hazırlar.
2. Çok kısa cümlelerle kartpostalveya mektup yazar.
3. Kısa iletişimsel metinleri diya-loğa dönüştürür.
4. Basit bir şekilde öz geçmişiniyazar.
5. Basit düzeyde şiir yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.1.4
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR2. Bu düzey kazanımdagörsel desteği sınırlıolarak devam etmeli-dir.3. يمكن ...؟/ نعم، يمكن أنهل 
أن vb. yapıdaki sorular,hobiler ve özgür zamanetkinlikleri kapsamın-da kullanılmalıdır.4. لأفضّ  yapısı öğrenciyeişitsel materyalde vegünlük alışveriş, resto-ran ya da yemek seçme,film belirleme vb. bağ-lamlarda sunulmalıdır.5. Öğrencilerin zamanzaman düzeye uygunşiirler dinlemeleri sağ-lanmalıdır. Öğrencile-rin şiire ve şiir dinle-meye gösterdiği tepki-ler, ilgi ve ilgisizliklergözlenmelidir.6. 60-70 arası sayılaradikkat çekilmelidir.

2. Bu düzey kazanımda öğren-cinin, günlük iletişim kalıp-larını kullanarak bir konuş-manın sonuçlanmasını sağ-laması beklenmektedir.3. هيا بنا، كل شيء على ما يرام، 
سالمتك، كل عام وأنتم بخير vb.ifadeleri kullanmalarını sağ-lamak üzere yapılandırılmışiletişim ortamları hazırlana-bilir.4. Diyalog, basit düzeyde, açıkve anlaşıl olarak sürdürülü-yor olmalıdır. Bu düzey ka-zanımda süregiden bir can-landırmaya sonradan katılankişileri temsil eden rollerdağıtılabilir.5. Arapça ana yön isimlerini(شرق، غرب، جنوب، شمال)ve arayön isimlerini ( ،يمين، يسار
.yakın çevre-lerinde somut olarak belir-lemeleri beklenir (أمام، خلف، بجانب

2. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanmala-rına olanak tanıyan basit konular vesözcüklerin kullanımı sağlanmalıdır.öğrenciler, edindikleri söz varlıklarınısınıf içerisinde kullanmak için teşvikedilmelidir.3. ،لكن،أم،أو،ثم،، و ،ألّن إَذْن bağlaçları üze-rinde durulmalıdır.4. Öğrencilerden geçen hafta sonu, dün,geçen sene, geçen yaz tatili vb. geçmişteyaşadı bir olayla ilgili konuşmaları bek-lenmektedir.5. Öğrencinin, bir görselde betimleneneylemi veya durumu anlatan, kısa vebasit cümlelerden oluşan ve öncedenprova edilmiş bilgiler vermesi beklenir.6. Konuşmalarında daha önce öğrendiği
وا،أخيرً ،أوالً  ve ثم ifadelerinin yanı sıra ف، 

قبلها، بعدها ifadelerine de yer vermesibeklenmektedir.7. 60-70 arası sayıları kullanması sağ-lanmalıdır.

2. Kısa ve basit bir hikâyede yer alankişiler, ana ve yan karakterler, çe-şitli mekânlar, zaman dilimleri vb.kurgu öğelerini belirlemesi isten-melidir.3. ألن bağlacının yanı sıra لذلك  ve .bağlaçları üzerinde durulmalıdır.5اذن لأفضّ  yapısı öğrenciye görsel-yazılımateryalde ve günlük alışveriş, res-toran ya da yemek seçme, film be-lirleme vb. bağlamlarda sunulmalı-dır.6. Dergi, gazete, katalog, ilan vb. yazılımateryalde aranan somut bir bilgi.Bu düzey kazanımda öğrencinin"satır arası okuma" ya da "çıkarım-lar" yapması beklenmemektedir.7. Basit, kısa, bildiği sözcük ve kalıpla-rın kullanıldığı kısa şiirsel metinlerkullanılmalıdır. Öğrencilerin şiire veşiir okumaya gösterdiği tepkiler, ilgive ilgisizlikler gözlenmelidir.8. يمكن أن… yapısı üzerinde durul-malıdır.

1. Günlük konular, ihtiyaç-larla ilgili kısa ve basitduyurular3. Öğrencilerden oldukçabasit düz metinlerdendiyaloglar oluşturmasıbeklenir. Örneğin;
: "أين تتناول هسألتو جنيدرأيت 

: "أتناول العشاء أجابفالعشاء؟" 
gibi bir ifadeyiفي مطعم كبير."  

أنا: أين تتناول العشاء؟
: أتناول العشاء في جنيد

.şeklinde diyalog cümlele-rine aktarmak gibi.  Öğren-cinin ilgisini çekecekhayatın içinden, birkaçcümlelik kısa metinlerinseçilmesi önemlidirمطعم كبير.
(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.1.4
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği basit, açık veanlaşılır gündelik konuş-maları anlar.
2. Dinlediklerindeki/ izle-diklerindeki basit, açık veanlaşılır bilgiyi belirler.
3. Dinlediklerinde/ izledik-lerinde değişen konularıbelirler.
4. Dinlediklerinde karşılaş-tırma belirten ifadeleri be-lirler.
5. Dinlediklerinde geçen yer,zaman, kişi, konu, sebep-sonuç vb. kurgu ögelerinibelirler.
6. Sesli kısa mesaj ve/veyakayıtlı duyurulardakiönemli bilgileri anlar.
7. Dinlediklerinde geçen ye-ni sayıları belirler.

1. Gündelik yaşamdakidurumlara uygun ifa-deleri kullanır.
2. Geçmiş yaşamı ile ilgilibilgi paylaşımında bu-lunur.
3. Sayısal durumlarla il-gili bilgi alışverişle-rinde bulunur.
4. İletişim esnasında ter-cihlerini dile getirir.
5. İletişim esnasındakendisinin ve çevre-sindekilerin yapabil-diklerinden/ yapama-dıklarından bahseder.
6. Basit düzeyde açık veanlaşılır diyaloglarlakendini ifade eder.

1. Konuşmalarında geç-miş ve gelecek yaşa-mındaki olaylar-dan/planlardan bah-seder.
2. Hoşlanıp hoşlanma-dıkları hakkında ko-nuşur.
3. Çok kısa ve basit cüm-leleri temel bağlaçlar-la bağlar
4. Bilgi vermek amacıylakonuşur.

1. Okuduğu sözcükleri iletişimisürdürecek şekilde telaffuzeder.
2. Okuduklarındaki karşılaştırma-ları belirler.
3. Okuduklarında değişen konu-ları belirler.
4. Okuduklarında geçen yer, za-man, kişi, konu, sebep-sonuçvb. kurgu ögelerini belirler.
5. Okuduklarında geçen sayısalbilgileri anlar.

1. Yazılarında yazım ku-rallarını uygular.2. Geçmiş yaşamı ile ilgilikısa metinler oluştu-rur.3. Yazdıklarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.4. Tercihleri ve isteklerihakkında yazar.5. Kişisel bir mektup ya-zar.6. Kendisinin ve çevre-sindekilerin yapabil-diklerini/ yapamadık-larını yazılı olarak ifadeeder.

(**) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(***)A2.2.1

421



11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. Selamlaşma, hitap etme, vedalaşma,tanışma, teşekkür etme, kutlama,toplu taşıma araçlarını kullanma,izin isteme, özür dileme, ricada bu-lunma, alışveriş, okul yaşamı, yaşa-dığı yer vb. kendisi ya da ailesi ileilgili konuşmaları içeren sınıf içi ça-lışmalar için düzenlenmiş, kayıtlıkonuşmalar kullanılabilir.
2. İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğukonularda hedef dilin anadil ko-nuşmacıları arasında geçen diyalog-lar kullanılabilir.
3. Bir konuşma ya da sunum akışıiçerisinde değişen konuları farketmesi ve bunların neler olduğunubelirlemesi beklenmektedir.
4. Geçmiş bir olayla bugünkü bir olay,farklı iki nesne, mekân ya da kişigibi konularda yapılan والدي كبير ولكن 

جدي أكبر vb. karşılaştırmalara dikkatçekilmelidir.
7. 70-80 arası sayılara dikkat çekilme-lidir.

1. vb. ünlemle-rin yanı sıra, sosyal iletişim or-tamlarının gerektirdiği ifadelerikullanması beklenmektedir.
2. Öğrencilerden geçen hafta sonu,geçen yaz tatili vb. geçmişte yaşa-dı bir olaylı ya da yaptıkları bir et-kinliği basit temel cümlelerle an-latmaları beklenmektedir.
3. Öğrencilerden kaçıncı kata çıka-cağını sorma ya da söyleme, alış-veriş sırasında fiyat bilgisi vermeya da alma, bir iş için gerekli mal-zemenin miktarını söyleme ya dasorma gibi sayısal içerikli bilgialışverişlerinde bulunmaları bek-lenmektedir. 70-80 arası sayılarüzerinde durulmalıdır.
4. Öğrencinin diyaloglarında yapısınıلأفضّ  kullanması beklenmekte-dir.
5. … أنيستطيع/ ال يستطيع yapısı üzerindedurulmalıdır.

1. Öğrencinin geçmiş ve gelecekzaman ile ilgili ifadeleri aynıkonuşma içerisinde kullanmasıbeklenmektedir. Bu düzey ka-zanımda öğrencilerin olay akı-şını gözetmesi beklenmemekte-
dir.

2. Bunların çok kısa ve basit diya-loglar ve ifadeler olmasına dik-kat edilmelidir. Öte yandan nehissettiği ile ilgili çok kısa vebasit grup sohbetlerine katıl-maya yönlendirilmelidir. Buamaçla bir grup çalışması ya dabir etkinlik sonunda yapılacakolan değerlendirme tartışmala-rı kullanılabilir.
3. Önceki bilgilerine dayanarakkonuşmalarında bağlaçları kul-lanması beklenmektedir.
4. Önceden belirlediği bir konuhakkında kısa ve basit bir su-num hazırlayarak prova ettik-ten sonra izleyiciler önündesunması beklenebilir.

2. Geçmiş bir olaylabugünkü bir olay,farklı iki nesne,mekân ya da kişigibi konulardayapılan والدي كبير 
ولكن جدي أكبر vb.karşılaştırmalaradikkat çekilmeli-dir.

3. İlgi duyduğu bir-kaç konuyu içe-ren bir metin içe-risinde değişenkonuları fark et-mesi ve bunlarınneler olduğunubelirlemesi bek-lenmektedir.
5. 70-80 arası sayı-lar üzerinde du-rulmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğrencilerin harfle-rin birleşiminde, kısa ve uzun ünlülerinyazımında az düzeyde hata yapmalarıbeklenmektedir.
2. Öğrencilerden geçen hafta sonu, geçenyaz tatili vb. geçmişte yaşadı bir olaylı yada yaptıkları bir etkinliği basit temelcümlelerle anlatmaları beklenmektedir.
3. ألن bağlacının yanı sıra لذلك  ve ذنإ bağlaç-larını yazılarında kullanması beklenmek-tedir. Örneğin; ُكتبتُ واجبي، لذلك أنا سعيد / تعبت

ا  ًر .vbاليوم. إذن سأنام مبّك
4. Öğrencinin لأفضّ  ve  ، /ال أحبّ أريد/ ال أريدأحبّ ifa-delerini yazılarında kullanmaları bek-lenmektedir.
5. Bu düzey kazanımda öğrencinin kendisi,çevresi, hobileri, ilgileri, sevip sevmedik-leri, rutin işler vb. daha önceden bildiğikonularda sınırlı kısa ve basit bir mektupyazması beklenmektedir.
6. يمكن أن… yapısı üzerinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.1
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği basit birmetnin/diyaloğun anafikrini tahmin eder.
2. Dinledikleri ile ilgiliçıkarımlar yapar.
3. Dinlediği konuya uygunbaşlık belirler.
4. Bir noktadan diğerinegitmeyi sağlayacak çokbasit yol tariflerini an-lar.
5. Dinlediklerinde bilme-diği sözcüklerin anlam-larını bulur.
6. Dinlediklerinde farklısoysal rolleri ayırt eder.
7. İşittiği yeni sayılarıgörsel desteğe ihtiyaçduymadan anlar.

1. Bilgi almak amacıyla sorular so-rar.
2. İletişim sırasında başkalarınıntercih ve isteklerini dile getirir.
3. Sayılar, miktar, fiyatla ilgili ifade-leri iletişim esnasında kullanır.
4. Basit düzeyde telefon görüşmesicanlandırır.

1. Kısa ve basit sunu yapar.
2. Bilgi vermek amacıylakonuşur.
3. Konuşmalarında karşılaş-tırmalar yapar.
4. Konuşmalarında betim-lemeler yapar.
5. Konuşmasını görsel su-nuyla destekler.
6. Geçmiş, şimdiki, gelecekzamanla ilgili olayları oluşsırasına göre anlatır.
7. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

1. Okuduğu basit bir met-nin/diyaloğun ana fikrinitahmin eder.
2. Okudukları ile ilgili çıka-rımlar yapar.
3. Grafik ve tablo ile verilensomut bilgilerden anlamçıkarır.
4. Yazılı günlük yaşam yö-nergelerini takip eder.
5. Okuduklarına uygun baş-lık belirler.
6. Okuduğu basit yol tarifle-rini anlar.
7. Okuduğu metinler-de/diyaloglarda bilmediğisözcüklerin anlamlarınıbulur.

1. Yazılarında noktalama işa-retlerini doğru ve yerindekullanır.
2. Yazılarında sebep-sonuç iliş-kisi kurar.
3. Yazılarında karşılaştırmalaryapar.
4. Anlamlı ve bağlama uyguncümleler yazar.
5. Basit cümlelerle günlük tu-tar.
6. Yazılarında sayısal bilgilereyer verir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.2
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. Düzeye uygun ve önceki öğrenmeleredayalı metinlerden örnekler verilebi-lir.
2. Bu düzey kazanımda öğrencinin, veri-len somut bilginin dışındaki bazı basitbilgileri çıkarımlar yoluyla anlamlan-dırması beklenmektedir. Basit imalarkullanılabilir. Örneğin; في السنة الماضية رأيت 

األهرام ifadesinden القاهرةلى إذهبت  bilgisiniçıkarmak vb.
4. vb. daha önceden bilinenيمين، شمال، جنوب، شرق، غرب، أمام، خلف، بجانب yönler kulla-nılmalıdır.
5. Öğrencilerin bilmediği kelimeleri ne-rede bulması gerektiği üzerinde du-rulmalı, varsa ders kitabının sözlü-ğünden veya diğer Arapça alfabetiksözlüklerden kelime bulma alıştırma-ları yaptırılmalıdır. Bu aşamada öğ-renciden köke dayalı sözlüklerden ke-lime bulması beklenmemelidir.
6. السيد، السيدة، اآلنسة، األستاذ، الدكتور gibi sosyalrolleri ifade eden sözcükleri kullanma-sı beklenmelidir.
7. 80-90 arası sayılar kullanılmalıdır.

1. أين مكتب البريد، متى تسافر؟ 
أين تسكن؟ vb.

3. Bir şeyin miktarı,adedi, bir şeyin kilo-su, kaç lira olduğugibi ifadelerin kul-lanılması sağlanma-lıdır. 80-90 arası sa-yılar üzerinde du-rulmalıdır.
4. Öğrencilerin aradığıkişiyi telefona iste-me, yanlış aramaiçin özür dileme veön bilgilerini kul-lanması beklenmek-tedir.

1. İlgi duyduğu bilgi içerikli birkonuda önceden hazırlanmışve prova edilmiş bir sunuyu sı-nıf önünde sunması beklen-mektedir.
3. Öğrencilerin geçmiş bir olaylabugünkü bir olay, farklı ikinesne, mekân ya da kişi gibikonularda ön bilgilerini kulla-narak karşılaştırmalar yapma-ları sağlanmalıdır. والدي كبير ولكن

جدي أكبر vb.
4. Ev, okul, iş, aile, rutin işler,mekânlar, eşyalar ve olaylarhakkında çoğunlukla söz öbek-lerinden ve kısa cümlelerdenoluşan basit, betimleyici ifade-ler kullanması beklenmektedir.
6. Konuşmalarda بل، بعدو، ف، ثّم، ق vb.ardışıklık bildiren bağlaçla-ra/sözcüklere yer verilmesibeklenir.
7. كتبتُ واجبي، لذلك أنا سعيد / تعبتُ اليوم. إذن 

ا  ًر .vbسأنام مبّك

1. Düzeye uygun ve önceki öğrenmeleredayalı metinlerden örnekler verilebilir.
2. Bu düzey kazanımda öğrencinin, verilensomut bilginin dışındaki bazı basit bilgi-leri çıkarımlar yoluyla anlamlandırmasıbeklenmektedir. Basit imalar kullanıla-bilir. Örneğin; غالطةفي السنة الماضية رأيت برج  ifa-desinden اسطنبوللى إذهبت  bilgisini çıkarmakvb.
3. Basit bilgi ve yönerge içerikli levhalar,basit oran ve sayı içerikli grafik ve tablo-lar, tarife çizelgeleri, sınıflandırma tab-loları vb.
4. Alışveriş merkezi, postane, hastane vb.sosyal alanlarda departmanları belirtenlevhalar, kullanma talimatları, krokilervb. kullanılabilir.
6. الوقوفممنوعيميًنا،نعطفا،!انتبه،!قف vb.
7. Öğrencilerin bilmediği kelimeleri neredebulması gerektiği üzerinde durulmalı,varsa ders kitabının sözlüğünden veyadiğer Arapça alfabetik sözlüklerden ke-lime bulma alıştırmaları yaptırılmalıdır.Bu aşamada öğrenciden köke dayalı söz-lüklerden kelime bulması beklenmeme-

lidir.

1. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin yazdıkları ifadelerde vur-gulamak istedikleri durumu(soru, şaşkınlık vb.) noktalamaişaretleri ile aktarmaları bek-lenmektedir.
2. كتبتُ واجبي، لذلك أنا سعيد / تعبتُ اليوم. إذن 

ا س ًر أنام مبّك vb.
3. Öğrencilerin geçmiş bir olaylabugünkü bir olay, farklı ikinesne, mekân ya da kişi gibikonularda ön bilgilerini kulla-narak karşılaştırmalar yapma-ları sağlanmalıdır. والدي كبير ولكن

.vbجدي أكبر
4. Öğrencilerin, kurdukları cüm-lelerin anlamlı olup olmadığı-na, eğer güdümlü yazma çalış-ması yapılmışsa, bağlama uy-gun olup olmadığına bakılma-lıdır.
6. Yaş, miktar, saat vb. bilgilerinyanı sıra 80-90 arası sayılarınharfle ve rakamla yazılışı üze-rinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.2
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği basit bir met-nin/ diyaloğun ana fikrinibelirler.
2. Dinlediği, günlük hayattasık kullanılan somut, bildikkonularla ilgili kısa, basitmetinleri anlar.
3. Dinlendiklerine ilişkinkarşılaştırmalar yapar.
4. Dinlediği kısa ve basithikâyelerin kurgusunu be-lirler.
5. Dinlediklerinde duygu be-lirten ifadeleri saptar.
6. İşittiği sayısal bilgileri an-lar.

1. Bir diyaloğun başlangı-cında, sürdürülmesindeve sonlandırılmasında et-kin rol alır.
2. Basit düzeyde açık ve an-laşılır olarak gerçekleşti-rilen konuşmaya katılır.
3. Telefon görüşmesi esna-sında çok basit ifadelerlenerede bulunduğunu yada nereye gideceğini tarifeder.
4. Bilgi sahibi olduğu konu-larla ilgili açık ve anlaşılırkonuşmalarda değişeniçeriğe uygun olarak ko-nuşmayı sürdürür.
5. Üstlendiği role uygun ifa-deler kullanır.

1. Basit ve somut yönerge-ler verir.
2. Bildiği durumlarda ra-kamlar içeren bilgilerisözlü olarak ifade eder
3. Özgür zaman etkinliklerihakkında konuşur.
4. Dinlediği/okuduğu basitiçerikli kısa bir hikâye-yi/olayı aktarır.
5. Konuşurken cümleleribirbirine bağlamada önbilgilerinden ve yeni öğ-rendiği bağlaçlardan ya-rarlanır.

1. Okuduğu basit bir metnin/diyaloğun ana fikrini belirler.
2. Okuduklarına ilişkin karşılaş-tırmalar yapar.
3. Akıcı okur.
4. Okuduğu kısa ve basit hikâye-lerin kurgusunu belirler.
5. Okuduklarında duygu belirtenifadeleri belirler.
6. Rakamla belirtilen sayısal ifa-deleri okur.

1. Gerçek ya da hayali biyografiyazar.
2. Konuya ve duruma uygun ola-rak kalıp ifadeleri kullanır.
3. Basit ve somut yönergeler ya-zar.
4. Basit bilgi içerikli işitsel ya dayazılı bir metni tablo ve grafik-lerle ifade eder.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.3
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Seviyeye uygun hikâyeler kullanı-labilir veya işitsel bir araçtan ya-rarlanılabilir. Bu düzey kazanımdakullanılacak hikâyelerde olay akışı,kazanımın önceki düzeylerine göredaha karışık olabilir, ancak kullanı-lan ifadeler yine tanıdık olmalı,cümleler kısa tutulmalıdır.
3. Daha önce öğrenilen karşılaştırmaifadeleri, dinlenen met-nin/diyaloğun çeşitli işitsel özellik-leri (daha sesli, daha sessiz, dahahızlı, kadın sesi, erkek sesi, üzgün,mutlu vb.) ile ilgili olabilir.
4. Öğrenciler; dinledikleri öykü-de/diyalogda verilen kurguyla ilgi-li olarak "ne, nerede, ne zaman, ni-çin, kim (5N1K) sorularını cevap-lamaya yönlendirilmelidir. Bu dü-zey kazanımda öğrenci, daha önceöğrenmiş olduğu soru biçimlerininyanı sıra sebep-sonuç ilişkisi kur-ma becerisini de işe koşmalıdır.
5. أنا أشعر بــ yapısına işitsel materyaldeyer verilmeli ve öğrencilerin dik-kati çekilmelidir.
6. Önbilgilerinin yanı sıra 90-100arası sayılara dikkat çekilmelidir.

1. Tanıdık ifadelerin kullanıldığıgünlük yaşam diyaloglarıyla ça-lışılmalıdır.
2. Öğrenciye konuşma sırasında,ihtiyaç duyduğunda yardım edi-lebilir. Konuşma konularınınözellikle öğrencilerin ilgi alan-larına göre belirlenmesine dik-kat edilmelidir.
4. Basit düzeyde başlatılan birdiyaloğun yine basit düzeydedevamının sağlanması gerek-mektedir. Bu akış içerisinde öğ-retmen, anahtar sözcükler vere-rek ya da anahtar sorular sora-rak akış içerisinde konuyu de-ğiştirebilir.
5. Çeşitli sosyal rollere ait ifadebiçimlerini basit düzeyde kul-lanması beklenmektedir. Bu ka-zanım için canlandırma ve roloynama etkinlikleri yapılabilir.

1. Bir noktadan diğerine git-me, sipariş verme vb.
2. Öğrencilerin sayı, miktar,para, saat, tarih, telefonnumarası, fiyat, ölçü vb.rakamsal ifadeleri kullan-maları beklenmektedir.90-100 arası sayılar üze-rinde durulmalıdır.
3. Bu düzey kazanımda öğ-renci, gerekirse anahtarsözcükler verilerek destek-lenmelidir. Ayrıca sıklıkbildiren ا، كل  ا، أحيانًا، غالًبا، أبًد دائًم

ميو  vb. ifadeler üzerinde sık-ça durulmalıdır.
4. Bu düzey kazanımda tanı-dık ifadelerin yer aldığı,basit bir kurgusu olanhikâyeler kullanılmalıdır.

1. Seviyeye uygun hikâyeler kullanı-labilir veya işitsel bir araçtan yarar-lanılabilir. Bu düzey kazanımda kul-lanılacak hikâyelerde olay akışı, ka-zanımın önceki düzeylerine göredaha karışık olabilir, ancak kullanı-lan ifadeler yine tanıdık olmalı,cümleler kısa tutulmalıdır.
2. Okuduğu iki farklı hikâyede-ki/diyalogdaki kahramanların özel-likleri, yer, zaman, uzunluk, kısalıkvb. somut özellikleri karşılaştırmasıbeklenmektedir.
3. Öğrencinin, daha önce sıklıkla oku-duğu ve bildiği konularda yazılmışkısa metin ve diyalogları akıcı bi-çimde okuması beklenmektedir
4. İlgili kazanımın dinleme becerisisütunundaki açıklama dikkatealınmalıdır.
5. أنا أشعر بــ yapısına yazılı materyaldeyer verilmeli ve öğrencilerin dikkatiçekilmelidir.
6. Bu düzey kazanımda 90-100 arasısayılar öğrenciye harfle yazılışı ol-maksızın sunulmalıdır.

1. Bu kazanım ile ilgili olaraköğrencinin birbirine anlam-ca sıkı sıkıya bağlı cümleleryazması beklenmemelidir.
2. Yazılarında selamlaşma, veda-laşma, özür, kabul, ret vb.sosyal kalıp ifadelerin yanı sı-ra هيا بنا، كل شيء على ما يرام، سالمتك، كل 

عام وأنتم بخير vb. ifadeleri kul-lanmaları sağlanmalıdır. Bukazanım için de sıkı bir bağ-lam bütünlüğü aranmamalı-
dır.

3. Bir noktadan diğerine gitme,sipariş verme vb.
4. Bir restoranda yenen yemek-lerin fiyat çizelgesi, Toplu ta-şım araçları ile ilgili tarifelervb.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.3
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Yavaş ve net bir şekildeokunan/dinlenen kısa vebasit şiirlerin konusunutahmin eder.2. Dinlediği olayın devamınıve sonucunu tahmin eder.3. Dinlediklerinde/ izledikle-rinde hedef dilin kültürüneait bilgileri ayırt eder.4. İşittiği sayısal verileri gör-sel destek olmaksızın an-lar.

1. Basit ve bildiği konulardailetişimde bulunur.
2. Sözcük ve sözcük grupla-rını yerinde ve anlamınauygun kullanır.
3. İletişim esnasında duyguve düşüncelerini basit veyalın ifadelerle belirtir.
4. Bir randevu ya da görüş-me düzenler.

1. Günlük işler, uğraşları vealışkanlıkları hakkındakonuşur.
2. Geçmişte yaptıkları vegelecekte yapacaklarınıbir plan dâhilinde sunar.
3. Anlatılar esnasında kurguögelerini kullanır.
4. Cümleler dizisi şeklindekonuşur.
5. Dinlediği/ okuduğu kur-gulanmış bir metni kendiifadeleriyle özetler.

1. Okuduğu hikâyenin ögelerinibelirler.
2. Okuduğu olayın devamını vesonucunu tahmin eder.
3. Okuduğu kısa ve basit bir şii-rin konusunu tahmin eder.
4. Gündelik ve sosyal konularlailgili yazılmış metinleri anlar.
5. Rakamsal olarak belirtilensayısal bilgileri okur.

1. Günlük işler, uğraşları ve alış-kanlıkları hakkında yazar.
2. Basit duyuru, reklam, davetiye,slogan yazar.
3. Dinlediği basit sözcük ve cüm-leleri yazıya aktarır.
4. Yazılarında kurgu öğelerinikullanır.
5. Yazdıklarının doğruluğunu veuygunluğunu gözden geçirir.
6. Bir olay ya da durumla ilgiliduygu ve düşüncelerini basit veyalın ifadelerle yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.4
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. Düzeye uygun yalınve basit ifadelerinkullanıldığı, yoğunsanatsal öğelerinbulunmadığı şiir-lerden örnekler se-çilebilir.
3. Hedef kültürün öneçıkan ve bilinmesigereken bazı temelözelliklerine (gi-yim, yeme-içme,sosyal alışkanlıklarvb.) dikkat çekilme-lidir.
4. 100'ün katları olansayılar (100-900)üzerinde durulma-lıdır.

1. Öğrencilerin kısıtlı sözvarlıklarını kullanarakiletişime geçmelerisağlanmalıdır. Bu ka-zanımda öğrencileringönüllülüğü ve istekli-liği gözlemlenmelidir.
3. أنا أشعر بــ yapısı kullanı-larak, basit düzeydeduyguların ifadesisağlanmalıdır.
4. Öğrencilerin telefonlaya da yüz yüze birrandevu alma ya daverme, röportaj içingün ve saat ayarlama,seyahat için yerayırtma vb. hakkındakarşılıklı konuşma-larda yer almalarıbeklenmektedir.

1. اعام، أبدً يوم، كلّ ا، تارة، كلّ ا، غالبً أحيانً  vb. sıklıkbildiren ifadelerin yanı sıra, ا،ظهرً ا،صباحً 
مساء vb. temel zaman dilimlerini vesaatleri de kullanması sağlanmalıdır.

2. Öğrencilerin çocukluk dönemlerineve ilerideki hedeflerine (okul vemeslek seçimi vb.) ilişkin konuşma-ları sağlanmalıdır.
3. Öğrenciler konuşma esnasında bellibir bağlam oluşturmalıdır. Bununiçin ise önceden hazırlanıp yapacak-ları kısa ve basit konuşmalarda yeri,zamanı, mekânı, kişileri, neden vesonuçları (5N1K) belirlemeye yön-lendirilmelidir. Yine de bu düzey ka-zanımda akıcı bir bağlam ve olay akı-şı beklenmemelidir.4,5. Konuşma ve sunumlar esnasındaöğrencinin tüm cümleleri belli birbağlam içerisinde kullanması bek-

lenmemelidir. Öğrenci çoğunluklabağımsız olan ve bağdaşık olmayancümleler kullanabilir.

3. Düzeye uygun yalın vebasit ifadelerin kullanıl-dığı, yoğun sanatsal öğe-lerin bulunmadığı şiirlerseçilmelidir.
4. Gazete, dergi vb. yayınorganlarında geçen çoktanıdık ve güncel bazıolayları görsellerden ha-reketle anlamlandırmasıbeklenmektedir. Bu dü-zey kazanımda ilgili ko-nunun yerli basında daişlenmiş olmasına ve öğ-rencinin ilgisini çekenbir konu olmasına dik-kat edilmelidir.
5. 100'ün katları olan sayı-lar (100-900) üzerindedurulmalıdır.

1. اعام، أبدً يوم، كلّ ا، تارة، كلّ ا، غالبً أحيانً  vb.sıklık bildiren ifadelerin yanısıra, ا، مساءا، ظهرً صباحً  vb. temelzaman dilimlerini ve saatleri dekullanması sağlanmalıdır.
2. Herhangi bilgi içerikli bir yazılımateryali (afiş, davetiye, ilan,duyuru vb.) örnek alarak, veri-len mesajı değiştirmesi ve yenibir ürün oluşturması beklen-mektedir.
5. Öğrencinin, öz değerlendirmeyetisini artırmak amacıylakendi yazdığı bir ürünü (diya-log, hikâye, reklam, afiş, şiirvb.) noktalama, imla vb. tek-nik yönlerden değerlendir-mesi istenmelidir. İfadelerindoğruluğunu değerlendirme is-

tenmemelidir.
6. أنا أشعر بــ yapısı kullanılarak, basitdüzeyde duyguların ifadesisağlanmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.4
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Açık ve anlaşılır bir şe-kilde yapılan konuşmala-rı genel hatlarıyla anlar.2. Dinlediklerinde gelecek-le ilgili planları belirler.3. Dinlediklerinde nezaketkurallarını ayırt eder.4. Dinlediklerinde farklısosyal rolleri belirler.5. Dinledikleri-ni/izlediklerini anlam-landırmada görsellerdenyararlanır.6. Dinlediklerinde anlama-dıkları ile ilgili açıklamaisteğini belirtir.7. Tanıdık durumlardakibasit nesnel bilgilerle sa-yısal verileri anlar.

1. Bilgi almak amacıylasorular sorar.2. Bilgi vermek amacıylakonuşur.3. Basit düzeyde açık veanlaşılır olarak gerçek-leştirilen konuşmayakatılır.4. Diyalog esnasında kar-şısındakinden açıklamaister.

1. Bilgi vermek amacıyla du-yuru yapar.2. Gündelik yaşamdaki du-rumlara uygun ifade ve ka-lıpları kullanır.3. Konuşurken cümleleri bir-birine bağlamada ön bilgi-lerinden yararlanır.4. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkisi kurar.

1. Bilgi edinmek içinokur.2. Okuduklarının içeri-ğindeki nezaket kural-larını ayırt eder.3. Okuduklarında farklısosyal rolleri belirler.4. Okuduklarına gelecek-le ilgili planları ayırteder.5. Okuduklarını anlam-landırmada görseller-den yararlanır.6. Ön bilgilerini kullana-rak okuduğunu anlar.7. Sesli okumada vurguve tonlamalara dikkateder.

1. Yazılarında yazım kuralla-rını uygular.2. Öğrendiği basit ve sınırlıdilbilgisi ve cümle kalıpla-rını doğru kullanır.3. Günlük ihtiyaçlarını karşı-lamak için sözcükleri ye-rinde ve anlamlarına uy-gun kullanır.4. Mantıksal bütünlük içindeyazar.5. Duyduğu ve okuduğu ba-sit cümleleri yazılı olarakaktarır.6. Dinlediği/okuduğu kurgu-lanmış bir metni kendiifadeleriyle özetler.
(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.1
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. İlgilendiği ya da bilgi sahibiolduğu konularda hedef di-lin konuşmacıları arasındagerçekleştirilen konuşmala-ra yer verilmelidir.2. Uzak gelecek bildiren .yapısına dikkat çekilmelidirسوف
4. Resmi ve resmi olmayanhitap biçimleri, farklı sosyalortamlara özgü konuşmakuralları vb.
5. Bu düzey kazanımda görseldesteği azaltılmış olarak de-vam etmelidir.
6. Örneğin, konuştuğu kişidensözlerini tekrarlamasını ricaeder: نعم؟، ماذا؟ مرة ثانية من 

فضلك!
7. Fiyat, tarih, saat vb. sayısalifadelerin geçtiği diyaloglarve metinlerin yanı sıra 0-100 arası sayılar kullanılma-lıdır.

1, 2.Çeşitli sosyal or-tamlarda ya da ku-rumlarda (market,okul, müşteri hiz-metleri vb.) ihtiya-cı olan bilgi alışve-rişini kısıtlı olaraksağlaması bek-lenmektedir.3. Başlamış bir ko-nuşmanın akışıiçerisinde konuş-maya katılmak ko-nusunda kendinegüvenli ve gönüllüolması beklenmek-tedir.4. Örneğin, konuştu-ğu kişiden sözleri-ni tekrarlamasınırica eder: نعم؟، ماذا؟ 
مرة ثانية من فضلك!

1. Öğrencilerin daha öncekidüzeylerde tanıdıklarıduyuru, ilan, afiş vb. ma-teryallerde geçmiş konu-lardan esinlenerek sınıfiçerisinde basit duyuru-lar yapmaları beklen-mektedir.2.
ا، لو سمحت كل شىء  على ما،  عفًو

جمل الجّو اليوم!أيرام، ما  vb. ka-lıpları kullanması bek-lenmektedir.3. ،لكن،،أمأو،ثم،و، .bağlaçları üzerinde du-rulmalıdır.4إَذنْ ألّن Konuşmalarda و، ف، ثّم، 
قبل، بعد vb. ardışıklık bildi-ren bağlaçla-ra/sözcüklere yer veril-mesi beklenir.

1. Bilgi içerikli bir yazılı ma-teryalden (ilan, afiş, rek-lam, bilgi notu, vb.) ihti-yacı olan bilgiyi çıkarmasıistenebileceği gibi, kısa vebasit bir hikâyeden bilgiçıkarımı yapması da iste-nebilir.3. Resmi ve resmi olmayanhitap biçimleri, farklısosyal ortamlara özgükonuşma kuralları vb.4. Uzak gelecek bildiren .yapısına dikkat çekilme-lidir.5سوف Bu düzey kazanımda gör-sel desteği azaltılmış ola-rak devam etmelidir.6. Bu düzey kazanımda öğ-rencilerin önceki öğren-melerini tekrar ve hatır-lama niteliğinde okumaöncesi etkinliklere yerverilmelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğrencilerinArap harflerinin yazım kuralları-na ve noktalama işaretlerinin is-tenilen anlamı ifade edecek bi-çimde kullanılmasına dikkat ede-rek yazmaları beklenmektedir.2, 3. Kullanılan ifade ve kalıpların ak-tarılmak istenen mesaja uygunkullanılması beklenmektedir.4. Daha önce öğrendiği ا، و veأوًال، أخيًر
ثم ifadelerinin yanı sıra .ifadelerini kullandığı kısa ve basitcümlelerden oluşan ve belli birolaylar dizisi içeren kısa bir metinyazmaları beklenmektedir (birgününü anlatma, hikâye yazma,hayali bir tatilin planını anlatmavb.).6ف، قبلها، بعدها Öğrencinin tüm cümleleri belli birbağlam içerisinde kullanması bek-
lenmemelidir. Öğrenci çoğunluklabağımsız olan ve bağdaşık olma-yan cümleler kullanabilir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.1
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediği basit, açık veanlaşılır gündelik ko-nuşmaları anlar.2. Dinlediklerinde/ izledik-lerinde değişen konularıbelirler.3. Tanıdık durumlardakibasit nesnel bilgilerlesayısal verileri anlar.4. Dinlediklerini anlamlan-dırmada önbilgilerinikullanır.5. Dinlediklerinde kişiselgörüşlerin bildirildiğiifadeleri saptar.

1. Sosyal bağlantılarkurar.2. Günlük ilişkilerin ge-rektirdiği farklı du-rumlara uygun konu-şur3. Basit düzeyde açık veanlaşılır olarak ger-çekleştirilen konuş-maya katılır.4. Kısa, açık ve anlaşılırtelefon görüşmesiyapar.5. Diyaloglarında gün-delik nezaket ve hi-tap biçimlerini kulla-nır.

1. Kısa ve basit sunu yapar.2. Sunularında içeriğe uy-gun görseller kullanır.3. Konuşmalarında vurgu,tonlama ve telaffuza dik-kat eder.4. Konu dışına çıkmadankonuşur.5. Basit düzeyde bir şiiriizleyici önünde seslendi-rir.

1. Okuduklarında ge-çen bilmediği söz-cüklerin anlamlarınıbulur.2. Okuduklarını günlükhayattan örneklerleilişkilendirir.3. Kısa ve basit kişiselmektupları anlar.4. Gazete ve dergi okur.5. Süreli yayınlarıokumaya istek du-yar.6. Okuduklarında kişi-sel görüşlerin belir-tildiği ifadeleri belir-ler.

1. Olay örgüsü içeren ba-sit bir metin yazar.2. Yazılarında gelecekleilgili planlarından bah-seder.3. Kısa kişisel mektuplaryazar.4. Yazılarında nezaketifadelerini kullanır.5. Öz geçmişini yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.2

432



12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Bilinen, tanıdık ifa-deleri çoğunlukta ol-duğu, anadil konuşu-cuları tarafından ya-pılan kısa ve basitmetinler/ diyaloglarkullanılmalıdır.2. Konuşmanın akışıiçerisinde değişenkonuları takip etme-leri sağlanmalıdır.3. Fiyat, tarih, saat vb.sayısal ifadeleringeçtiği diyaloglar vemetinler kullanılma-lıdır.5. أعتقد أن yapısına dik-kat çekilmelidir.

1. Yeni biriyle tanışma,kişileri tanıştırma, birdiyaloğu başlatma ya dasüren diyaloğa katılmavb. sosyal bağlantılarkurması beklenmektedir.Bu düzey kazanımdagerçek iletişim ortamla-rının hazırlanması önem-lidir.4. Öğrencilerin aradığı kişi-yi telefona isteme, yanlışarama için özür dilemeve ön bilgilerini kullan-ması beklenmektedir.5. Resmî ve resmî olmayandurumlara özgü nezaket,saygı, samimiyet vb. sos-yal biçimleri iletişimeyansıtması beklenmek-tedir. Bu tür kazanımla-rın elde edilmesi için ya-pılandırılmış iletişim or-tamları kullanmaya özengösterilmelidir.

1. İlgilendiği bir konuyu öğretmenle bir-likte belirleyerek önceden prova edil-miş kısa bir sunuyu sınıf arkadaşlarınasunması beklenmektedir. Bu düzey ka-zanımda öğretmenin öğrenciye süreklirehberlik etmesi önemlidir. Sunum sı-rasında duraksamalar, baştan başla-malar ve yardım isteği beklenmekte-dir.2. Resim, gerçek nesne, afiş, gazete, tablo,grafik vb. ifadeyi kolaylaştırıcı ve güç-lendirici materyalin gerektiğinde öğ-retmen rehberliğinde sağlanması vesunularda kullanılması beklenmekte-dir.3. Vurgu ve tonlamanın anlamda yol açtı-ğı değişiklikler hatırlatılmalıdır.4. Konuşmanın akışı içerisinde mantıksalbir bütünlük sağlaması beklenmekte-dir.5. İçerik ve dil olarak düzeye uygun, ge-nelde tanıdık sözcüklerin kullanıldığıbasit şiirler ya da maniler kullanılma-lıdır.

1. Öğrencilerin bilmediğikelimeleri nerede bul-ması gerektiği üzerindedurulmalı, varsa ders ki-tabının sözlüğünden ve-ya diğer Arapça alfabe-tik sözlüklerden kelimebulma alıştırmaları yap-tırılmalıdır. Bu aşamadaöğrenciden köke dayalısözlüklerden kelimebulması beklenmemeli-dir.4. Bu düzey kazanımdakullanılacak gazete vedergilerin görsel açıdanzengin olması, öğrenci-nin kendine güven du-yarak ve gönüllü olarakokumasını sağlamakaçısından önemlidir.5. أعتقد أن yapısına dikkatçekilmelidir.

1. 5N1K sorularının cevap-larını içeren kısa bir öyküyazması beklenmektedir.Kurgu öğelerinin kulla-nımı sağlanmalıdır.2. Uzak gelecek bildiren .yapısını yazılarında kul-lanması beklenmektedir.4سوف Yazdığı mektuplarda vediğer yazılarda resmî veresmî olmayan durumla-ra özgü nezaket, saygı,samimiyet vb. sosyal bi-çimleri yazılarına yansıt-ması beklenmektedir. Butür kazanımların eldeedilmesi için durumsaldrama etkinlikleri kulla-nılabilir.5. Öğrenciden otobiyografi-sini kısa bir paragrafhâlinde yazması istenebi-lir.(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.2
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlendiklerinde yapılanbetimlemeleri karşılaştı-rır.2. Dinlediklerini anlamlan-dırmada bağlamdan ya-rarlanır.3. Dinlediklerinde geçenbilmediği sözcüklerinanlamlarını bulur.4. Dinlediklerine ilişkinbilgileri belirler.5. Dinlediklerinde hedefdilin kültürüne ait bilgi-leri belirler.

1. Sayılar, miktar, fiyat-la ilgili ifadeleri ileti-şim esnasında kulla-nır.2. İletişim esnasındakonuyla ilgili görüş-lerini açıklar.3. Diyaloglarında gele-cekteki planlarınıpaylaşır.4. Üstlendiği role uygunifadeler kullanır.

1. Duyduğu ve okuduğubasit cümleleri akta-rır.2. Cümleler dizisi şek-linde konuşur.3. Konu dışına çıkmadankonuşur.4. Geleceğe ilişkin plan-larını bir plan dâhilin-de sunar.

1. Okuduklarını an-lamlandırmadabağlamdan yarar-lanır.2. Okuduklarında ya-pılan betimlemelerikarşılaştırır.3. Dinlediklerindehedef dilin kültü-rüne ait bilgileribelirler.4. Metnin anahtarsözcüklerini çıka-rır.5. Okuduklarındakibir etkinliğin ya daişin aşamalarınıuygular.

1. Gelen dönütler doğrultu-sunda yazısını yenidendüzenler.2. Bir konu ile ilgili kişiselgörüşlerini yazar.3. Kısa ve basit biyografileryazar.4. Çevresindeki/ailesindekikişilerle ilgili kısa ve basitşiirler yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.3
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Dinlenen metinde/diyalogdayapılan çeşitli betimlemelerinkarşılaştırılmasında uygun dilyapılarının kullanılması bek-lenmektedir.3. Öğrencilerin bilmediği keli-meleri nerede bulması gerek-tiği üzerinde durulmalı, varsaders kitabının sözlüğündenveya diğer Arapça alfabetiksözlüklerden kelime bulmaalıştırmaları yaptırılmalıdır.Bu aşamada öğrenciden kökedayalı sözlüklerden kelimebulması beklenmemelidir.4. Dinlediği metne ilişkin veri-len bilgiler içerisinde metneuygun olanları belirlemesibeklenmektedir. Bu düzeykazanımda yazılı bilgiler ve-rilmeli ve sayısal ifadeler dekullanılmalıdır (metinde an-latılan zaman dilimini, tarihi,fiyatı, kişilerin yaşlarını vb.belirleme).

1. Öğrencilerin dahaönce öğrendiklerisayısal bilgileri diya-log esnasında işekoşmaları beklen-mektedir.2. Öğrencilerin yapısınıأنأعتقد iletişim sı-rasında kullanmala-rı beklenmektedir.3. Uzak gelecek bildi-ren سوف yapısını ile-tişim sırasında kul-lanması beklenmek-tedir.4. Çeşitli sosyal rollereait ifade biçimlerinibasit düzeyde kul-lanması beklenmek-tedir. Bu kazanımiçin canlandırma verol oynama etkinlik-leri yapılabilir.

1. Öğrencilerin, kısa, basit ve netifadeleri kendi söz varlıklarıylagerektiğinde beden dilini kulla-narak aktarmaları beklenmek-tedir.2. Konuşma ve sunumlar esnasın-da öğrencinin tüm cümleleribelli bir bağlam içerisinde kul-lanması beklenmemelidir. Öğ-renci çoğunlukla bağımsız, bağ-daşık olmayan cümleler kulla-nabilir.3. Öğrencilerin bağımsız ve yapı-sal olarak bütünlük içerisindeolmayan cümleler kullanması-nın yanı sıra, konu açısından birbütün oluşturan ifadeler kul-lanmaları beklenmektedir.4. Öğrencilerin, uzak ve yakın ge-lecekteki planlarını ön hazırlıklısunumlar şeklinde sunmalarıbeklenmektedir.

1. Dinlenen metin-de/diyalogda yapılançeşitli betimlemelerinkarşılaştırılmasındauygun dil yapılarınınkullanılması beklen-mektedir.2. Okuduğu metnin anakonusunu ortaya ko-yan anahtar sözcük veifadeleri belirlemesibeklenmektedir.5. Bir etkinliğin ya dakademeli/ sıralı olaraktamamlanabilen birişin aşamalarının yazı-lı olduğu düzeye uy-gun materyaller (basityemek tarifi, kullanımkılavuzu vb.) kullanıl-malıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğ-retmen değerlendirmesiyoluyla öğrencilerin kendidilsel düzeylerini ve dilvarlıklarını fark etmelerinisağlamak amaçlanmakta-dır.2. Öğrencilerin أنأعتقد yapısınıyazılarında kullanmalarıbeklenmektedir.3. Öğrencilerin tanıdıkları yada hayal etikleri bir kişininbiyografisini kısa bir pa-ragraf halinde yazmalarıbeklenmektedir. Bu düzeykazanımda ifadede yapısalolarak bütünlük aranmasada anlam açısından bütün-lük hedeflenmektedir.4. Hece ölçüsü, uyak vb. özel-likler gözetilmemelidir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.3
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçensayısal ifadeleri anlar.2. Dinledikleri ile ilgili çı-karımda bulunur.3. Dinlediklerinde geçenolayları kendi ifadeleriy-le aktarır.4. Dinlediklerinden anlamlıbilgiler çıkarır.

1. Bilgi sahibi olduğu ko-nularla ilgili açık ve an-laşılır konuşmalardadeğişen içeriğe uygunolarak konuşmayı sür-dürür.2. Öneriler sunar.3. Sunulan önerilere ce-vap verir.4. Sayılar, miktar, fiyatlailgili ifadeleri iletişimesnasında kullanır.

1. Konuşmalarında yaşantı-sından ve günlük hayat-tan örnekler verir.2. Konuşmalarında karşılaş-tırmalar yapar.3. Bir etkinliğin ya da birişin aşamalarını anlatanyönergeler verir.4. Kısa hikâyeler anlatır.5. Kendine güvenerek ko-nuşur.

1. Okuduklarındakiolayın devamını vesonucunu tahmineder.2. Not alarak okur.3. İzlediği düzeyine uy-gun bir filmdeki alt-yazıları takip eder.4. Okuduklarında ge-çen olayları kendiifadeleriyle aktarır.

1. Yazılarında yaşantısın-dan ve günlük hayattanörnekler verir.2. Yazılarında karşılaştır-malar yapar.3. Yazdıklarının uygunlu-ğunu gözden geçirir.4. Basit yazılı bir metninanahtar sözcük ve cüm-lelerini seçerek yeni birmetin oluşturur.5. Dinledikle-ri/okuduklarındaki ola-yın devamını ve sonucu-nu yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.4
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR2. Bu düzey kazanımda öğrencinin,verilen somut bilginin dışındakibazı basit bilgileri çıkarımlar yo-luyla anlamlandırması beklen-mektedir. Basit imalar kullanıla-bilir. Örneğin; السنةاألهرامزرت
الماضية ifadesinden .bilgisini çıkarmak vb. bunun ya-nı sıra sayısal çıkarımlar da kul-lanılabilir.3مصرالىذهبت Bu düzey kazanımda öğrenci,dinledikleri ile ilgili istediği bi-çimde ifadede bulunabilir. Sözlüifadede çoğunlukla yapısal ola-rak bağımsız cümleler kullanabi-lir. Ancak içerik akışı açısındanbağdaşıklık aranmaktadır. Bu-nun dışında konuyla ilgili can-landırma, resim yapma, bedendili (mim) ile aktarma, yazma vb.ifade biçimlerinden herhangi bi-ri öğrenci tarafından seçilebilir.4. Görsellerden, anahtar sözcük-lerden, bağlamdan ve ön bilgi-lerden yararlanarak dinlediğinianlamlandırması beklenmekte-dir.

2, 3. Öğrencinin duyguve düşüncelerinibelirterek konuy-la ilgili yeni gö-rüşler sunması vebunlara cevapvermesi beklen-mektedir.

2. Daha önce öğrenilen karşılaştırmaifadeleri, dinlenen met-nin/diyaloğun çeşitli işitsel özellik-leri (daha sesli, daha sessiz, dahahızlı, kadın sesi, erkek sesi, üzgün,mutlu vb.) ile ilgili olabilir.3. Bir etkinliğin ya da kademeli/sıralıolarak tamamlanabilen bir işinaşamalarının yazılı olduğu düzeyeuygun materyaller (basit yemek ta-rifi, kullanım kılavuzu vb.) kulla-nılmalıdır.4. Sınırlı söz varlığının kullanıldığı,yapısal olarak kopuk ancak bağlamolarak bağdaşık 3-4 cümlelik, basitve kendi oluşturduğu bir hikâyeyianlatması beklenmektedir. Gerekir-se bunun için ön hazırlık yapılabilir.5. Öğrencilerin konuşmaktan çekin-meyecekleri güdüleyici bir öğrenmeortamı sağlanmalıdır. Sözcük seçi-minde ve akıcı konuşmada zorlana-bilir, ancak ifadeyi tamamlamasıbeklenmektedir.

2. Bulmayı amaçladığı bir bil-giyi, okuduğu konu ile ilgilisonradan hatırlaması gere-ken önemli noktaları vb.not alması beklenmektedir.3. Seviyeye uygun, çok basityazılmış ve oldukça yavaşakan altyazılar kullanılma-lıdır.4. Bu düzey kazanımda öğrenci,okudukları ile ilgili istediği bi-çimde ifadede bulunabilir.Sözlü ifadede çoğunlukla ya-pısal olarak bağımsız cümle-ler kullanabilir. Ancak içerikakışı açısından bağdaşıklıkaranmaktadır. Bunun dışındakonuyla ilgili canlandırma, re-sim yapma, beden dili (mim)ile aktarma, yazma vb. ifadebiçimlerinden herhangi biriöğrenci tarafından seçilebilir.

2. Yazılarında şubağlaçları kul-lanması sağlana-bilir:
،...ف.... أمابينما،
.3...منرغملاعلى Kendi yazdığı birhikâyeyi/ diyalo-ğu/metni yazımkuralları, dil veanlam açısındandeğerlendirmesisağlanmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.4
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

1. Dinlediği günlük yaşamkalıplarının vurgu ve telaf-fuzlarına dikkat eder.
2. Dinlediklerinde kendisi,ailesi, çevresi ve günlükyaşamı ile ilgili rutin ifade-leri belirler.
3. Dinlediklerini anlamlan-dırmada görsellerden ya-rarlanır.
4. Tanıdık durumlarda basitnesnel bilgilerle sayısal ve-rileri anlar.
5. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
6. Dinlediklerinde geçen te-mel bağlaçları anlar.
7. Dinlediklerinde geçen za-man ifadelerini anlar.

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM 1. Uluslararası ortak ifade-ler/sözcükler ve sıklıklatekrar eden ifadele-ri/sözcükleri içeren kısa vebasit metinleri anlar.
2. Görsellerden yararlanarakokuduğunu anlar.
3. Gerekli bilgiyi bulmakamacıyla göz gezdirerekokur.
4. Okuduğu metne ilişkin so-rulara cevap arar.
5. Okuduklarındaki sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
6. Okuduklarında geçen temelbağlaçları anlar.
7. Okuduklarında geçen zamanifadelerini anlar.

1. Kişisel formları yönergele-rine uygun doldurur.
2. Yazılarında kendi yaşan-tısından ve günlük ha-yattan örnekler verir.
3. Not alır.
4. Bilgi almak amacıyla so-rular yazar.
5. Bildiği konular hakkındasorulan sorulara cevapyazar.
6. Yazılarında sayısal bilgi-ler kullanır.

1. Basit düzeyde sosyal bağ-lantılar kurar.
2. Kişisel ihtiyaçlarını basitifadelerle belirtir.
3. Bilgi verme kamacıyla ko-nuşur.
4. Basit ve somut yönergelerverir.
5. İletişim esnasında sözöbeklerini ve basit cümle-leri birbirine bağlamakiçin temel bağlaçları kulla-nır.
6. Konuşurken zaman belir-ten ifadeleri kullanır.

1. Bilgi vermek amacıy-la basit bir duyuruyapar.
2. Konuşmalarındakendi yaşantısındanve günlük hayattanörnekler verir.
3. Gelecek yaşamı ileilgili planlarını anla-tır.
4. Konuşmalarında sayısalifadeleri kullanır.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.1
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR2. Seviyeye uygun metinler-den/diyaloglardan örneklerleöğrencilerin önceki yaşantılarınave öğrenmelerine dayalı konularele alınmalı ve görsellerle des-teklenmelidir.4. 30-40 arası sayılar ile saatlerinçeyrek, 20 dakika ve yarım peri-yodları üzerinde durulmalıdır.5. ألن bağlacının yanı sıra لذلك ve
اذن bağlaçları üzerinde durulma-lıdır.6. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanı sıra5. kazanımın açıklamasında be-lirtilen sebep-sonuç bağlaçlarıüzerinde durulmalıdır.7. Bu düzey kazanımda fiil kulla-nımı gerektiren ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً 
.vb. zaman zarfları üzerindedurulmalıdırليالً 

1. Selamlaşma, hitap etme,vedalaşma, tanışma, ta-nıştırma vb.
2. Günlük alışveriş ihtiyaç-ları, günlük yaşam ihti-yaçları, okul içi ihtiyaç-lar vb. أريدأريد/ ال yapısı-nın hatırlanarak kulla-nılması sağlanmalıdır.
3. Öğrendiği bir bilgiyi ak-tarma, kendisi ya da birarkadaşının durumu ileilgili bilgi verme vb.
4. Basit sınıf içi ve dışı yö-nergeler.
5. ،لكن، ذنإلذلك،ألّن bağlaç-ları üzerinde durulmalı-dır.
6. Bu düzey kazanımda fiilkullanımı gerektiren

ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb.zaman zarfları üzerindedurulmalıdır.

1. Söz varlığını kullan-ması, öğrendiği söz-cük ve kalıp ifadelerikendi yaşantısıylabağlantılı olarak kul-lanması beklenmek-tedir.
3. Yarın, gelecek haftavb. yakın gelecektekiplanlarını paylaşmasıbeklenmektedir. Ör-nek: لى القاهرة إسأسافر 

لى البيت بعدإا/ سأذهب غدً 
الدرس vb.

4. 30-40 arası sayılarile saatlerin çeyrek,20 dakika ve yarımperiyodları üzerindedurulmalıdır.

1. Öyküden alınan bir pasajda kahra-manın adını bulma, günlerden hangigün olduğunu bulma, kelime avı yada listeden sözcük seçme vb. çalış-malarla öğrencinin göz gezdirerekokuma becerisi geliştirilmelidir.
2. Yer, zaman, kişi(ler) ile ilgili sorularsorulmalıdır.
3. إذن، لذلك vb. bağlaçlarla bağlanmışkısa cümlelerin birbiri ile anlamcasebep-sonuç ilişkisi içerisinde ol-duklarını fark etmeleri beklenmek-tedir.
4. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanı sıra 5.kazanımın açıklamasında belirtilensebep-sonuç bağlaçları üzerinde du-rulmalıdır.
5. Bu düzey kazanımda fiil kullanımıgerektiren ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb.zaman zarfları üzerinde durulmalı-dır.

1. Sayı, tarih, milliyeti, yaşı,adresi, doğum tarihi ya daülkeye geliş tarihi vb. bilgi-ler.
2. Okul yaşamı, günlük işlerive güncel konular.
3. Acil kişisel ihtiyaçlarınailişkin kısa ve basit notlar.4,5.Gündelik bir bilgiyi edinme,kendisi ya da bir arkadaşı-nın durumu ile ilgili bilgialma vb.
6. 30-40 arası sayılar ile saat-lerin çeyrek, 20 dakika veyarım periyodları üzerindedurulmalıdır.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.1
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Basit, açık ve anlaşılırgündelik konuşmalarıtakip eder.2. Dinlediklerindeki/ iz-lediklerindeki basit,açık ve anlaşılır bilgiyibelirler.3. Dinlediklerinde geçenhobileri belirler.4. Çevresindeki nesneler-le ilgili basit yer-yöntariflerini anlar.5. İlgilendiği konulardakiyavaş ve net konuşma-ların konusunu tahmineder.6. Dinlediği basit ders dışıyönergeleri anlar.7. Dinlediklerinde geçensayısal bilgileri belirler.

1. Başlatılmış bir diyalo-ğu sürdürür.2. İletişim için ihtiyaçduyduğu durumu ifadeeder.3. İletişim sırasında gün-lük yaşamıyla ilgili ba-sit cümlelerle betim-lemeler yapar.4. Çeşitli sosyal ortam-larda kendisini ilgilen-diren bilgileri ister.5. İletişim esnasında te-mel bağlaçları kullanır.

1. Kısa konuşmalar yapar.
2. Konuşmalarında be-timlemeler yapar.
3. Hoşlanıp hoşlanmadık-ları hakkında konuşur.
4. Konuşmalarında hobi-lerinden bahseder.
5. Arkadaşlarını, aile bi-reylerini ve çevresin-deki nesneleri basit sözöbekleriyle ve kısacümlelerle tarif eder.
6. Konuşmalarında za-man ifadelerini kulla-nır.
7. Konuşmalarında sayı-sal ifadelerden yarar-lanır.

1. Görsel destekli kısa ve ba-sit iletileri, mesajları anlar.2. Kısa, basit hikâyeler oku-maya istek duyar.3. Okuduğu basit ve kısa birmetnin/diyaloğun konu-sunu tahmin eder.4. Okuduklarında belirtilenhobileri belirler.5. Sesli okunan bir metni ta-kip eder.6. Okuduklarında geçen sayı-sal ifadeleri anlar.

1. Çevresindeki canlıları vehoşlanıp hoşlanmadıklarınıkısa ve basit ifadelerle be-timler.
2. Yazısına uygun başlık belir-ler.
3. Kendisi, ailesi ve çevresineilişkin yazılar yazar.
4. Geleceğe ilişkin planlarınıyazar.
5. Yazılarında temel bağlaçla-rı kullanır.
6. Yazılarında zaman ifadele-rini kullanır.
7. Gördüğü kısa bir metnidoğru bir şekilde yazar.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.2
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Farklı iletişim ortamlarına özgü çeşitliörneklerin sunulmasına özen gösteril-melidir.2. TV, DVD gibi dinleme araçları aracılığıy-la hedef dil konuşmacıları arasındakikonuşmaları içeren, sınıf içi çalışmalariçin düzenlenmiş, kaydedilmiş düzeyeuygun konuşmalar kullanılabilir. Öğren-cinin konuşulan her şeyi anlaması bek-lenmemelidir. Tanıdık ifadelerle verilenbazı açık ve net bilgileri saptaması sağ-lanmalıdır.3. Hobiler, öğrencilerin ilgi gösterdiği,fiziksel ve psikolojik gelişim düzeyineuygun aktivitelerden seçilmelidir.4. Arapça ana yön isimlerini ( جنوب،غرب،شرق،
) ve ara yön isimlerini (شمال أمام،يسار،يمين،

بجانبخلف، ) yakın çevrelerinde somut ola-rak belirlemeleri beklenmektedir.
5. İlgilendiği ya da bilgi sahibi olduğu konu-larda hedef dilin konuşmacıları arasındakikonuşmalar ile çalışılmalıdır.
6. Öğretmenin, doktorun, grup arkadaşınınvb. söylediği yönergeler ve talepler üzerin-de durulabilir.
7. 40-50 arası sayılar üzerinde durulmalıdır.

1. Kendisine sorulan soruya yada yöneltilen ifadeye karşılıkvermesi ve diyaloğu sürdür-mek için yeni bir soru/ifadeyöneltmesi beklenmektedir.
2. Bu düzey kazanımda öğren-cinin; konuşandan sözünütekrar etmesini, anahtar söz-cük ve cümlelerin yavaş veaçık bir biçimde yinelenme-sini istemesi beklenmektedir.
3. Kendisi, ev kuralları (akşamyemeği saati, haftasonu kah-valtısı vb.), yaşam koşulları,eğitimi vb. kendilerini yakın-dan ilgilendiren konulardabasit ifadelerle konuşmasıbeklenir.
4. Reyon sorma, hareket saatle-rini öğrenme, yer sorma, ye-mek saatini öğrenme vb. gün-lük hayat bilgileri.
5. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanısıra sebep-sonuç bağlaçları( ذنإلذلك،ألن، ) üzerinde du-rulmalıdır.

1. Öğrencilerden ev, okul, iş, aile,mekânlar, eşyalar, olaylar ve sıradanişler hakkında zaman zaman teksözcüklü ya da sayısal olabilecek ba-sit betimleyici ifadeler kullanmalarıbeklenmektedir.
2. Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-vanlar, sevdiği/sevmediği sebze vemeyveler vb. konularla ilgili betim-lemeler yapar. (... (أحبّ ... / ال أحبّ
3. Öğrencilerin, hobileri ve ilgilerihakkında görsel destekli çok basitbilgiler vermeleri beklenir. Ayrıcasıklık bildiren ا، ا،غالًبا،أحيانًا،دائًم .vb. ifadeler üzerinde durulmalıdırيومكلأبًد
4. .vb. kalıpları kullanması sağlanmalı-dırهو نحيف وهي نحيفة، شعرها طويل، صديقتي جميلة
5. Bu düzey kazanımda fiil kullanımıgerektiren ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb. za-man zarfları üzerinde durulmalıdır.
6. 40-50 arası sayılar üzerinde durul-malıdır.

1. Gazete, dergi, okulpanosu, kartpostal,e-posta mesajları,kişisel mektup vb.üzerinde çalışılabi-lir.3. Aile, okul, hobi,yakın çevre vb. se-viyeye uygun hikâyeve metinler kullanı-labilir.4. Düzeye ait dinlemekazanımında belirti-len açıklama dikkatealınmalıdır.5. Metin yavaş ve açıkokunmalıdır. Öğren-cilerin metni öncegerekirse el ile, dahasonra ise yalnızcagözle takip etmelerisağlanmalıdır.6. 40-50 arası sayılarüzerinde durulmalı-dır.

1. Öğrenciler korktuğu/sevdiği hay-vanlar, sevdiği/sevmediği sebze vemeyveler vb. konularla ilgili betim-lemeler yapar.(... .3(أحبّ ... / ال أحبّ Ailesi, yaşam koşulları, eğitimi,yaptığı işler vb. ile ilgili birkaçsözcüklü kısa ve basit yazılar vecümleler yazması beklenmektedir.4. Yarın, dersten sonra, gelecek haftavb. yakın gelecekteki planların an-latılmasına özen gösterilmelidir.
االقاهرةإلىسأسافر غًد vb.5. ثمأو،أم،و، bağlaçlarının yanı sırasebep-sonuç bağlaçları ( ذنإلذلك،ألن، )üzerinde durulmalıdır.6. Bu düzey kazanımda fiil kullanımıgerektiren ليالً ا،ظهرً مساًء،ا،صباحً  vb. za-man zarflarının yanı sıra saat içe-ren ifadeler üzerinde durulmalıdır.7. Yol-yer tarifleri, basit coğrafi veçevresel bilgiler vb. dikte çalışma-ları yaptırılabilir.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.2
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Yavaş ve net bir şekilde oku-nan/anlatılan kısa ve basithikâyelerdeki olayları takipeder.2. Dinlediklerinin konusunu belir-ler.3. Dinlediği şiirleri düz metinler-den/diyaloglardan ayırt eder.4. Dinlediği basit yön ve yol tarif-lerini kroki ya da harita üzerin-de gösterir.5. Dinlediklerinde günlük ilişkile-rin gerektirdiği ifadeleri belir-ler.6. Dinlediği metinle ilgili görselle-ri ve cümleleri oluş sırasına gö-re sıralar.7. Dinlediklerinde geçen bileşikzaman ifadelerini belirler.8. Dinlediklerinde geçem sayılarıanlamlandırır.

1. Karşılıklı konuşmalarıbaşlatır.2. İletişim esnasında te-mel kalıp ifadelerdenfaydalanır.3. Bildiği konularda yapı-lan açık ve anlaşılır ko-nuşmalara katılır.4. İhtiyaç duyduğu konu-larda taleplerini belir-tir.5. İletişim esnasında du-ruma uygun vurgu vetonlamaları kullanır.6. İletişim sırasında birle-şik zaman ifadelerinikullanır.

1. Basit ve bildiği konulardakonuşmaktan zevk alır.2. Konuşmalarında betimle-meler yapar.3. Basit şarkılar söyler.4. Konuşmalarında geçmişyaşamından örnekler ve-rir.5. Sözlü aktarımlarda temelbağlaçları kullanır.6. Konuşmalarında sayısalbilgiler verir.

1. Okuduklarının konu-sunu belirler.2. Metinde tanımadığıifadeleri anlamlandır-mada bağlamdan ya-rarlanır.3. Bilinen somut konular-la ilgili kısa ve basit birmetni anlar.4. Basit gündelik metin-lerdeki istenen somutbir bilgiyi bulur.5. Okuduklarına ilişkinsoruları cevaplar.6. Okuduğu metinde ge-çen olayları sıralar.7. Yakın çevresi ile ilgiliyazılmış basit yer-yöntariflerini anlar.

1. Yazılarında betimlemeleryapar.2. Kısa acil durum notları veiletileri yazar.3. Yazılarında geçmiş yaşa-mına ilişkin bilgiler verir.4. Kısa diyaloglar ve metinleryazar.5. Yazılarında temel bağlaç-ları kullanır.6. Yazılarında birleşik zamanifadelerini kullanır.7. Sayısal veri içerikli bilgileryazar.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**) A2.1.3
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Güncel, basit olay akışları olanhikâyeler seçilmelidir.2. Konunun düzeyine uygun olarakgörsellerden yararlanılabilir.4. Arapça ana yön isimlerinin ( شرق،

شمالجنوب،غرب، ) ve ara yön isimleri-nin ( بجانبخلف،أمام،يسار،مين،ي ) kulla-nıldığı tarifleri görsel üzerinde be-lirlemeleri beklenir.5. Kabul etme, özür dileme, reddetme,davet etme, teklif etme, tanışma-tanıştırma, vedalaşma vb. gündelikrutin ifadelere dikkat çekilmelidir.6. Daha önce öğrendiği وا،أخيرً ،أوالً  ve ifadelerinin yanı sıraثم .ifadelerini fark etmeleri beklen-mektedir.7بعدهاقبلها،ف، Bu kazanımda üzerinde durulmasıgereken zaman ifadeleri, öncekidüzeylerde verilenlerden dahakarmaşık olmalıdır. الشهرالغد،صباح
الساعةفيالقادم،تاءالشالماضي،السبتالقادم،

اصباحً السابعة vb. ifadeler üzerinde du-rulmalıdır.8. 50-60 arası sayılar kullanılmalıdır.Bu düzey kazanımda görsel destekazaltılmalıdır.

1. Öğrencilerin, kendilerineverilen herhangi bir durum-dan yola çıkarak ikili konuşmabaşlatmaları beklenmektedir.2. Kabul etme, özür dileme, red-detme, davet etme, teklif et-me, tanışma-tanıştırma, veda-laşma vb. gündelik rutin ifade-leri diyaloglarında kullanmasıbeklenmektedir.4. Fiyat sorma, durmasını ya dagitmesini isteme, konuşucuyayönelik talepler vb. günlükalışveriş ihtiyaçları, günlükyaşam ihtiyaçları, okul içi ihti-yaçlar vb. لىإأحتاج  yapısının kul-lanılması sağlanmalıdır.5. Şaşkınlık, korku, öfke, sevinç,üzüntü vb. belirtilen ifadelerinkullanılması beklenmektedir.6. Bu kazanımda üzerinde du-rulması gereken zaman ifade-leri, önceki düzeylerde veri-lenlerden daha karmaşık ol-malıdır. السبتالقادم،الشهرالغد،صباح
السابعةالساعةفيالقادم،الشتاءالماضي،

اصباحً  vb. ifadeler üzerinde du-rulmalıdır.

1. Öğrenciler, kendileri yada çevreleri ile ilgili basitolayları anlatmaya teşvikedilmelidir.3. Bunlar, uluslararası dü-zeyde kullanılan tanıdıkmelodiler üzerine yazıl-mış Arapça şarkılar kul-lanılabileceği gibi, öğren-cilerin kendilerinin oluş-turduğu bir melodi dekullanılabilir.4. Öğrencilerden, geçenhafta sonu, dün, geçen yaztatili vb. zaman dilimle-rinde yaşadıklarıyla ilgilikonuşmalar yapmalarıbeklenir. Örneğin; السبتفي
المسرحلىإذهبتالماضي vb.5. ثمأو،أم،و، bağlaçlarınınyanı sıra sebep-sonuçbağlaçları ( ذنإلذلك،ألن، )üzerinde durulmalıdır.6. Yaş, miktar, saat, fiyat vb.bilgilerle 50-60 arası sa-yıların kullanımı sağlan-malıdır.

1,2. Bildiği konulardan seçilmiş kısacümleli basit metinler kullanıl-malıdır. Görsel desteği devametmelidir.3. Bu düzey kazanımda öğrencininbağlamı tamamen anlaması bek-lenmemektedir. Bu nedenle gör-sel desteği sağlanmalıdır.4. Çok bildik günlük yaşam diya-logları, kısa ve basit bilgi içeriklibir broşür veya ilandaki adresbilgisi, menüdeki belirli bir ye-mek, bir gıda maddesinin içeri-ğindeki yağ miktarı, adres defte-rindeki bir kişinin bilgileri, yol-culuk tarifesindeki belli bir ara-cın kalkış-varış bilgileri vb. bu-lunur.6. Sıralama yaparken daha önceöğrendiği وا،أخيرً ،أوالً  ve ثم ifadele-rinin yanı sıra ف، قبلها، بعدها ifade-lerinin etkisini fark etmeleribeklenmektedir.7. Arapça ana yön isimlerinin ( شرق،
شمالجنوب،غرب، ) ve ara yön isimle-rinin ( بجانبخلف،أمام،يسار،يمين، ) kul-lanıldığı tarifleri görsel üzerindebelirlemeleri beklenir.

1. İnsanları, mekânları sahip olunanlarıvb. basit ifadelerle betimlemeleribeklenir.2. Nerede olduğu, ne zaman döneceği vb. kısa bilgiler içeren notlar.3. Daha önce öğrendiği وا،أخيرً ،أوالً  ve .ifadelerini kullanarak (derse gelme-den önce, sabah uyandıktan sonra,kahvaltıdan önce, kahvaltıdan sonravb. sıralı olayların olduğu zaman di-limlerinde) yakın geçmişte yaptıkla-rı hakkında basit ve kısa cümleleryazması beklenmektedirثم
5. و، أم، أو، ثم bağlaçlarının yanı sıra se-bep-sonuç bağlaçları (ألن، لذلك، اذن)üzerinde durulmalıdır.
6. Bu kazanımda üzerinde durulmasıgereken zaman ifadeleri, önceki dü-zeylerde verilenlerden daha karma-şık olmalıdır. السبتالقادم،الشهرالغد،صباح

اصباحً السابعةالساعةفيالقادم،الشتاءالماضي، vb.ifadeler üzerinde durulmalıdır.
7. Tarih, saat, miktar vb. içerikli kısabilgi notları vb. yazması beklenmek-tedir. 50-60 arası sayılar üzerindedurulmalıdır.

(*)A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**)A2.1.3
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen yer,zaman, kişi ve konuyu be-lirler.2. Dinlediklerinde yapabil-diklerine ilişkin sorularıdiğer ifadelerden ayırteder.3. Dinlediklerinde tercihbelirten ifadeleri saptar.4. Şiir dinlemekten zevk alır.5. Dinlediklerinde bilmediğisözcükleri anlamlandır-mada görsellerden yarar-lanır.6. Dinlediklerinde geçen ye-ni sayıları belirler.

1. Devam eden diyaloğutamamlar.2. İletişim esnasında gün-lük yaşam ifadelerinikullanır.3. Süren bir diyaloğa katı-lır.4. Bilgi almak amacıylagörüşmeler yapar.5. Çevresindeki nesneler-le ilgili basit yer yön ta-rifleri verir.

1. Bildiği konularda ko-nuşmaya istekli olur.2. Konuşurken cümleleribirbirine bağlamada önbilgilerinden ve yeni öğ-rendiği bağlaçlardan ya-rarlanır.3. Geçmişte yaşadığı birolayı aktarır.4. Görsellerden yararlana-rak kısa ve basit sunumyapar.5. Olayları oluş sırasınagöre anlatır.6. Anlatımlarında sayısalifadeler kullanır.

1. Kişisel mektuplarda ana temayıbelirler.2. Okuduğu bir hikâyenin temelögelerini belirler.3. Okuduklarında sebep-sonuçilişkisi kurar.4. Okuduğu metinde bilmediğisözcükleri anlamlandırmadagörsellerden yararlanır.5. Okuduklarında tercih belirtenifadeleri saptar.6. Bilgi edinmek için okur.7. Şiir okumaktan zevk alır.8. Okuduklarında yapabildiklerineyönelik ifadeleri ayırt eder.

1. Basit duyuru, dave-tiye, ilan ve afiş ha-zırlar.
2. Çok kısa cümlelerlekartpostal veyamektup yazar.
3. Kısa iletişimsel me-tinleri diyaloğa dö-nüştürür.
4. Basit bir şekilde özgeçmişini yazar.

(*) A2-Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Ortak Kazanımları(**) A2.1.4

446



9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Bu düzey kazanımdagörsel desteği sınırlıolarak devam etmeli-dir.2. يمكن ...؟/ نعم، يمكن أنهل 
أن vb. yapıdaki sorular,hobiler ve özgür zamanetkinlikleri kapsamın-da kullanılmalıdır.3. .yapısı öğrenciyeişitsel materyalde vegünlük alışveriş, resto-ran ya da yemek seçme,film belirleme vb. bağ-lamlarda sunulmalıdır.4 "أفضل" Öğrencilerin zamanzaman düzeye uygunşiirler dinlemeleri sağ-lanmalıdır. Öğrencile-rin şiire ve şiir dinle-meye gösterdiği tepki-ler, ilgi ve ilgisizliklergözlenmelidir.6. 60-70 arası sayılaradikkat çekilmelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğren-cinin, günlük iletişim kalıpla-rını kullanarak bir konuşma-nın sonuçlanmasını sağlama-sı beklenmektedir.2. هيا بنا، كل شيء على ما يرام، 
سالمتك، كل عام وأنتم بخير vb. ifa-deleri kullanmalarını sağla-mak üzere yapılandırılmışiletişim ortamları hazırlana-bilir.3. Diyalog, basit düzeyde, açıkve anlaşıl olarak sürdürülü-yor olmalıdır. Bu düzey ka-zanımda süregiden bir can-landırmaya sonradan katılankişileri temsil eden roller da-ğıtılabilir.5. Arapça ana yön isimlerini(شرق، غرب، جنوب، شمال)ve arayön isimlerini ( ،يمين، يسار، أمام
.yakın çevrele-rinde somut olarak belirle-meleri beklenir (خلف، بجانب

1. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanma-larına olanak tanıyan basit konular vesözcüklerin kullanımı sağlanmalıdır.öğrenciler, edindikleri söz varlıklarınısınıf içerisinde kullanmak için teşvikedilmelidir.2. ،لكن،أم،أو،ثم،، و ،ألّن إَذْن bağlaçlarıüzerinde durulmalıdır.3. Öğrencilerden geçen hafta sonu, dün,geçen sene, geçen yaz tatili vb. geç-mişte yaşadı bir olayla ilgili konuşma-ları beklenmektedir.4. Öğrencinin, bir görselde betimleneneylemi veya durumu anlatan, kısa vebasit cümlelerden oluşan ve öncedenprova edilmiş bilgiler vermesi bekle-nir.5. Konuşmalarında daha önce öğrendiği
وا،أخيرً ،أوالً  ve ثم ifadelerinin yanı sıra

ف، قبلها، بعدها ifadelerine de yer ver-mesi beklenmektedir.6. 60-70 arası sayıları kullanması sağ-lanmalıdır.

1. Kısa ve basit bir hikâyede yeralan kişiler, ana ve yan karakter-ler, çeşitli mekânlar, zaman dilim-leri vb. kurgu öğelerini belirleme-si istenmelidir.3. ألن bağlacının yanı sıra لذلك  ve
اذن bağlaçları üzerinde durulmalıdır5. لأفضّ  yapısı öğrenciye görsel-yazılı materyalde ve günlük alış-veriş, restoran ya da yemek seç-me, film belirleme vb. bağlamlar-da sunulmalıdır.6. Dergi, gazete, katalog, ilan vb.yazılı materyalde aranan somutbir bilgi. Bu düzey kazanımda öğ-rencinin "satır arası okuma" ya da"çıkarımlar" yapması beklenme-

mektedir.7. Basit, kısa, bildiği sözcük ve kalıp-ların kullanıldığı kısa şiirsel me-tinler kullanılmalıdır. Öğrencilerinşiire ve şiir okumaya gösterdiğitepkiler, ilgi ve ilgisizlikler göz-lenmelidir.8. يمكن أن… yapısı üzerinde durul-malıdır.

1. Günlük konular, ihtiyaçlarlailgili kısa ve basit duyurular3. Öğrencilerden oldukça basitdüz metinlerden diyaloglaroluşturması beklenir. Örne-ğin;
: "أين تتناول هسألتو جنيدرأيت 

أجاب: "أتناول فالعشاء؟" 
العشاء في مطعم كبير."  

gibi bir ifadeyi
أنا: أين تتناول العشاء؟

: أتناول العشاء في مطعم  جنيد
كبير.

şeklinde diyalog cümlele-rine aktarmak gibi.  Öğ-rencinin ilgisini çekecekhayatın içinden, birkaçcümlelik kısa metinlerinseçilmesi önemlidir.(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımlar(**) A2.1.4
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği basit, açık veanlaşılır gündelik konuş-maları anlar.
2. Dinlediklerindeki/ izle-diklerindeki basit, açık veanlaşılır bilgiyi belirler.
3. Dinlediklerinde/ izledik-lerinde değişen konularıbelirler.
4. Dinlediklerinde karşılaş-tırma belirten ifadeleri be-lirler.
5. Dinlediklerinde geçen yer,zaman, kişi, konu, sebep-sonuç vb. kurgu ögelerinibelirler.
6. Sesli kısa mesaj ve/veyakayıtlı duyurulardakiönemli bilgileri anlar.
7. Dinlediklerinde geçen ye-ni sayıları belirler.

1. Gündelik yaşamdakidurumlara uygun ifa-deleri kullanır.
2. Geçmiş yaşamı ile ilgilibilgi paylaşımında bu-lunur.
3. Sayısal durumlarla il-gili bilgi alışverişle-rinde bulunur.
4. İletişim esnasında ter-cihlerini dile getirir.
5. İletişim esnasındakendisinin ve çevre-sindekilerin yapabil-diklerinden/ yapama-dıklarından bahseder.
6. Basit düzeyde açık veanlaşılır diyaloglarlakendini ifade eder.

1. Konuşmalarında geç-miş ve gelecek yaşa-mındaki olaylar-dan/planlardan bah-seder.
2. Hoşlanıp hoşlanma-dıkları hakkında ko-nuşur.
3. Çok kısa ve basit cüm-leleri temel bağlaçlar-la bağlar
4. Bilgi vermek amacıylakonuşur.

1. Okuduğu sözcükleri iletişimisürdürecek şekilde telaffuzeder.
2. Okuduklarındaki karşılaştırma-ları belirler.
3. Okuduklarında değişen konu-ları belirler.
4. Okuduklarında geçen yer, za-man, kişi, konu, sebep-sonuçvb. kurgu ögelerini belirler.
5. Okuduklarında geçen sayısalbilgileri anlar.

1. Yazılarında yazım kuralları-nı uygular.2. Geçmiş yaşamı ile ilgili kısametinler oluşturur.3. Yazdıklarında sebep-sonuçilişkisi kurar.4. Tercihleri ve istekleri hak-kında yazar.5. Kişisel bir mektup yazar.6. Kendisinin ve çevresindeki-lerin yapabildiklerini/ ya-pamadıklarını yazılı olarakifade eder.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.1
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. Selamlaşma, hitap etme, veda-laşma, tanışma, teşekkür etme,kutlama, toplu taşıma araçları-nı kullanma, izin isteme, özürdileme, ricada bulunma, alışve-riş, okul yaşamı, yaşadığı yervb. kendisi ya da ailesi ile ilgilikonuşmaları içeren sınıf içi ça-lışmalar için düzenlenmiş, ka-yıtlı konuşmalar kullanılabilir.
2. İlgilendiği ya da bilgi sahibiolduğu konularda hedef dilinanadil konuşmacıları arasındageçen diyaloglar kullanılabilir.
3. Bir konuşma ya da sunum akışıiçerisinde değişen konularıfark etmesi ve bunların nelerolduğunu belirlemesi beklen-mektedir.
4. Geçmiş bir olayla bugünkü birolay, farklı iki nesne, mekânya da kişi gibi konularda yapı-lan والدي كبير ولكن جدي أكبر vb.karşılaştırmalara dikkat çe-kilmelidir.
7. 70-80 arası sayılara dikkat çe-kilmelidir.

1. vb.ünlemlerin yanı sıra, sosyaliletişim ortamlarının gerek-tirdiği ifadeleri kullanmasıbeklenmektedir.
2. Öğrencilerden geçen haftasonu, geçen yaz tatili vb. geç-mişte yaşadı bir olaylı ya dayaptıkları bir etkinliği basittemel cümlelerle anlatmalarıbeklenmektedir.
3. Öğrencilerden kaçıncı kataçıkacağını sorma ya da söy-leme, alışveriş sırasında fiyatbilgisi verme ya da alma, bir işiçin gerekli malzemenin mik-tarını söyleme ya da sormagibi sayısal içerikli bilgi alış-verişlerinde bulunmaları bek-lenmektedir. 70-80 arası sayı-lar üzerinde durulmalıdır.
4. Öğrencinin diyaloglarında

لأفضّ  yapısını kullanması bek-lenmektedir.
5. … أنيستطيع/ال يستطيع yapısı üze-rinde durulmalıdır.

1. Öğrencinin geçmiş ve gele-cek zaman ile ilgili ifadeleriaynı konuşma içerisinde kul-lanması beklenmektedir. Budüzey kazanımda öğrencile-rin olay akışını gözetmesi
beklenmemektedir.

2. Bunların çok kısa ve basitdiyaloglar ve ifadeler olma-sına dikkat edilmelidir. Öteyandan ne hissettiği ile ilgiliçok kısa ve basit grup soh-betlerine katılmaya yönlen-dirilmelidir. Bu amaçla birgrup çalışması ya da bir et-kinlik sonunda yapılacakolan değerlendirme tartış-maları kullanılabilir.
3. Önceki bilgilerine dayanarakkonuşmalarında bağlaçlarıkullanması beklenmektedir.
4. Önceden belirlediği bir konuhakkında kısa ve basit birsunum hazırlayarak provaettikten sonra izleyicilerönünde sunması beklenebi-lir.

2. Geçmiş bir olaylabugünkü bir olay,farklı iki nesne,mekân ya da kişigibi konulardayapılan دي كبير وال
ولكن جدي أكبر vb.karşılaştırmalaradikkat çekilmeli-dir.

3. İlgi duyduğubirkaç konuyuiçeren bir metiniçerisinde deği-şen konuları farketmesi ve bunla-rın neler olduğu-nu belirlemesibeklenmektedir.
5. 70-80 arası sayı-lar üzerinde du-rulmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğrencilerin harf-lerin birleşiminde, kısa ve uzun ünlüle-rin yazımında az düzeyde hata yapma-ları beklenmektedir.
2. Öğrencilerden geçen hafta sonu, geçenyaz tatili vb. geçmişte yaşadı bir olaylıya da yaptıkları bir etkinliği basit temelcümlelerle anlatmaları beklenmektedir.
3. ألن bağlacının yanı sıra لذلك  ve اذن bağ-laçlarını yazılarında kullanması bek-lenmektedir. Örneğin; كتبتُ واجبي، لذلك أنا

ا  ًر .vbسعيد / تعبتُ اليوم. إذن سأنام مبّك
4. Öğrencinin أفضل ve  ، /ال أحبّ أريد/ ال ، أحبّ

أريد ifadelerini yazılarında kullanmalarıbeklenmektedir.
5. Bu düzey kazanımda öğrencinin kendisi,çevresi, hobileri, ilgileri, sevip sevme-dikleri, rutin işler vb. daha önceden bil-diği konularda sınırlı kısa ve basit birmektup yazması beklenmektedir.
6. يمكن أن… yapısı üzerinde durulmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.1
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği basit bir met-nin/diyaloğun ana fik-rini tahmin eder.
2. Dinledikleri ile ilgili çı-karımlar yapar.
3. Dinlediği konuya uygunbaşlık belirler.
4. Bir noktadan diğerinegitmeyi sağlayacak çokbasit yol tariflerini anlar.
5. Dinlediklerinde bilmedi-ği sözcüklerin anlamla-rını bulur.
6. Dinlediklerinde farklısoysal rolleri ayırt eder.
7. İşittiği yeni sayıları gör-sel desteğe ihtiyaç duy-madan anlar.

1. Bilgi almak amacıyla sorularsorar.
2. İletişim sırasında başkalarınıntercih ve isteklerini dile getirir.
3. Sayılar, miktar, fiyatla ilgili ifa-deleri iletişim esnasında kulla-nır.
4. Basit düzeyde telefon görüşme-si canlandırır.

1. Kısa ve basit sunu yapar.
2. Bilgi vermek amacıylakonuşur.
3. Konuşmalarında karşılaş-tırmalar yapar.
4. Konuşmalarında betim-lemeler yapar.
5. Konuşmasını görsel su-nuyla destekler.
6. Geçmiş, şimdiki, gelecekzamanla ilgili olayları oluşsırasına göre anlatır.
7. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar.

1. Okuduğu basit bir met-nin/diyaloğun ana fikrinitahmin eder.
2. Okudukları ile ilgili çıka-rımlar yapar.
3. Grafik ve tablo ile verilensomut bilgilerden anlamçıkarır.
4. Yazılı günlük yaşam yö-nergelerini takip eder.
5. Okuduklarına uygun baş-lık belirler.
6. Okuduğu basit yol tarifle-rini anlar.
7. Okuduğu metinler-de/diyaloglarda bilmediğisözcüklerin anlamlarınıbulur.

1. Yazılarında noktalama işa-retlerini doğru ve yerindekullanır.
2. Yazılarında sebep-sonuçilişkisi kurar.
3. Yazılarında karşılaştırma-lar yapar.
4. Anlamlı ve bağlama uyguncümleler yazar.
5. Basit cümlelerle günlüktutar.
6. Yazılarında sayısal bilgilereyer verir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.2
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. Düzeye uygun ve önceki öğrenmeleredayalı metinlerden örnekler verilebi-lir.
2. Bu düzey kazanımda öğrencinin, veri-len somut bilginin dışındaki bazı basitbilgileri çıkarımlar yoluyla anlamlan-dırması beklenmektedir. Basit imalarkullanılabilir. Örneğin; في السنة الماضية 

األهرامرأيت  ifadesinden .bilgisini çıkarmak vbالقاهرةلى إذهبت 
4. يمين، شمال، جنوب، شرق، غرب، أمام، خلف، 

بجانب vb. daha önceden bilinen yönlerkullanılmalıdır.
5. Öğrencilerin bilmediği kelimeleri ne-rede bulması gerektiği üzerinde du-rulmalı, varsa ders kitabının sözlü-ğünden veya diğer Arapça alfabetiksözlüklerden kelime bulma alıştırma-ları yaptırılmalıdır. Bu aşamada öğ-renciden köke dayalı sözlüklerden ke-lime bulması beklenmemelidir.
6. السيد، السيدة، اآلنسة، األستاذ، الدكتور gibisosyal rolleri ifade eden sözcüklerikullanması beklenmelidir.
7. 80-90 arası sayılar kullanılmalıdır.

1. أين مكتب البريد، متى 
تسافر؟ أين تسكن؟ vb.

3. Bir şeyin miktarı,adedi, bir şeyinkilosu, kaç lira ol-duğu gibi ifadele-rin kullanılmasısağlanmalıdır. 80-90 arası sayılarüzerinde durul-malıdır.
4. Öğrencilerin ara-dığı kişiyi telefo-na isteme, yanlışarama için özürdileme ve ön bil-gilerini kullanma-sı beklenmekte-dir.

1. İlgi duyduğu bilgi içerikli birkonuda önceden hazırlanmışve prova edilmiş bir sunuyusınıf önünde sunması bek-lenmektedir.
3. Öğrencilerin geçmiş bir olay-la bugünkü bir olay, farklı ikinesne, mekân ya da kişi gibikonularda ön bilgilerini kul-lanarak karşılaştırmalaryapmaları sağlanmalıdır. والدي

كبير ولكن جدي أكبر vb.
4. Ev, okul, iş, aile, rutin işler,mekânlar, eşyalar ve olaylarhakkında çoğunlukla sözöbeklerinden ve kısa cümle-lerden oluşan basit, betimle-yici ifadeler kullanması bek-lenmektedir.
6. Konuşmalarda ،و، ف، ثّم، قبل

بعد vb. ardışıklık bildiren bağ-laçlara/sözcüklere yer veril-mesi beklenir.
7. كتبتُ واجبي، لذلك أنا سعيد / تعبتُ 

ا  ًر .vbاليوم. إذن سأنام مبّك

1. Düzeye uygun ve önceki öğrenmeleredayalı metinlerden örnekler verilebi-lir.
2. Bu düzey kazanımda öğrencinin, veri-len somut bilginin dışındaki bazı basitbilgileri çıkarımlar yoluyla anlamlan-dırması beklenmektedir. Basit imalarkullanılabilir. Örneğin; في السنة الماضية

غالطةرأيت برج  ifadesinden لى إذهبت 
اسطنبول bilgisini çıkarmak vb.

3. Basit bilgi ve yönerge içerikli levhalar,basit oran ve sayı içerikli grafik ve tab-lolar, tarife çizelgeleri, sınıflandırmatabloları vb.
4. Alışveriş merkezi, postane, hastane vb.sosyal alanlarda departmanları belir-ten levhalar, kullanma talimatları,krokiler vb. kullanılabilir.
6. الوقوفممنوعيميًنا،انعطف،!انتبه،!قف vb.
7. Öğrencilerin bilmediği kelimeleri neredebulması gerektiği üzerinde durulmalı, var-sa ders kitabının sözlüğünden veya diğerArapça alfabetik sözlüklerden kelime bul-ma alıştırmaları yaptırılmalıdır. Bu aşa-mada öğrenciden köke dayalı sözlükler-den kelime bulması beklenmemelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin yazdıkları ifadelerdevurgulamak istedikleri du-rumu (soru, şaşkınlık vb.)noktalama işaretleri ile ak-tarmaları beklenmektedir.
2. سعيد / تعبتُ كتبتُ واجبي، لذلك أنا

ا  ًر .vbاليوم. إذن سأنام مبّك
3. Öğrencilerin geçmiş bir olay-la bugünkü bir olay, farklı ikinesne, mekân ya da kişi gibikonularda ön bilgilerini kul-lanarak karşılaştırmalaryapmaları sağlanmalıdır. والدي

.vbكبير ولكن جدي أكبر
4. Öğrencilerin, kurdukları cüm-lelerin anlamlı olup olmadı-ğına, eğer güdümlü yazma ça-lışması yapılmışsa, bağlamauygun olup olmadığına ba-kılmalıdır.
6. Yaş, miktar, saat vb. bilgilerinyanı sıra 80-90 arası sayılarınharfle ve rakamla yazılışıüzerinde durulmalıdır.(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.2
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği basit bir met-nin/ diyaloğun ana fik-rini belirler.
2. Dinlediği, günlük hayattasık kullanılan somut,bildik konularla ilgili kı-sa, basit metinleri anlar.
3. Dinlendiklerine ilişkinkarşılaştırmalar yapar.
4. Dinlediği kısa ve basithikâyelerin kurgusunubelirler.
5. Dinlediklerinde duygubelirten ifadeleri saptar.
6. İşittiği sayısal bilgilerianlar.

1. Bir diyaloğun başlangı-cında, sürdürülmesindeve sonlandırılmasında et-kin rol alır.
2. Basit düzeyde açık ve an-laşılır olarak gerçekleşti-rilen konuşmaya katılır.
3. Telefon görüşmesi esna-sında çok basit ifadelerlenerede bulunduğunu yada nereye gideceğini tarifeder.
4. Bilgi sahibi olduğu konu-larla ilgili açık ve anlaşılırkonuşmalarda değişeniçeriğe uygun olarak ko-nuşmayı sürdürür.
5. Üstlendiği role uygun ifa-deler kullanır.

1. Basit ve somut yönerge-ler verir.
2. Bildiği durumlarda ra-kamlar içeren bilgilerisözlü olarak ifade eder
3. Özgür zaman etkinliklerihakkında konuşur.
4. Dinlediği/okuduğu basitiçerikli kısa bir hikâye-yi/olayı aktarır.
5. Konuşurken cümleleribirbirine bağlamada önbilgilerinden ve yeni öğ-rendiği bağlaçlardan ya-rarlanır.

1. Okuduğu basit bir metnin/diyaloğun ana fikrini belirler.
2. Okuduklarına ilişkin karşılaş-tırmalar yapar.
3. Akıcı okur.
4. Okuduğu kısa ve basit hikâye-lerin kurgusunu belirler.
5. Okuduklarında duygu belirtenifadeleri belirler.
6. Rakamla belirtilen sayısal ifa-deleri okur.

1. Gerçek ya da hayali biyografiyazar.
2. Konuya ve duruma uygun ola-rak kalıp ifadeleri kullanır.
3. Basit ve somut yönergeler ya-zar.
4. Basit bilgi içerikli işitsel ya dayazılı bir metni tablo ve grafik-lerle ifade eder.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**) A2.2.3
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Seviyeye uygun hikâyeler kullanı-labilir veya işitsel bir araçtan yarar-lanılabilir. Bu düzey kazanımda kul-lanılacak hikâyelerde olay akışı, ka-zanımın önceki düzeylerine göredaha karışık olabilir, ancak kullanı-lan ifadeler yine tanıdık olmalı,cümleler kısa tutulmalıdır.
3. Daha önce öğrenilen karşılaştırmaifadeleri, dinlenen met-nin/diyaloğun çeşitli işitsel özellik-leri (daha sesli, daha sessiz, dahahızlı, kadın sesi, erkek sesi, üzgün,mutlu vb.) ile ilgili olabilir.
4. Öğrenciler; dinledikleri öykü-de/diyalogda verilen kurguyla ilgiliolarak "ne, nerede, ne zaman, niçin,kim (5N1K) sorularını cevaplamayayönlendirilmelidir. Bu düzey kaza-nımda öğrenci, daha önce öğrenmişolduğu soru biçimlerinin yanı sırasebep-sonuç ilişkisi kurma beceri-sini de işe koşmalıdır.
5. أنا أشعر بــ yapısına işitsel materyaldeyer verilmeli ve öğrencilerin dikkatiçekilmelidir.
6. Önbilgilerinin yanı sıra 90-100 ara-sı sayılara dikkat çekilmelidir.

1. Tanıdık ifadelerin kullanıldığıgünlük yaşam diyaloglarıyla ça-lışılmalıdır.
2. Öğrenciye konuşma sırasında,ihtiyaç duyduğunda yardım edi-lebilir. Konuşma konularınınözellikle öğrencilerin ilgi alanla-rına göre belirlenmesine dikkatedilmelidir.
4. Basit düzeyde başlatılan birdiyaloğun yine basit düzeydedevamının sağlanması gerek-mektedir. Bu akış içerisinde öğ-retmen, anahtar sözcükler vere-rek ya da anahtar sorular sora-rak akış içerisinde konuyu de-ğiştirebilir.
5. Çeşitli sosyal rollere ait ifadebiçimlerini basit düzeyde kul-lanması beklenmektedir. Bu ka-zanım için canlandırma ve roloynama etkinlikleri yapılabilir.

1. Bir noktadan diğerine git-me, sipariş verme vb.
2. Öğrencilerin sayı, miktar,para, saat, tarih, telefonnumarası, fiyat, ölçü vb.rakamsal ifadeleri kullan-maları beklenmektedir.90-100 arası sayılar üze-rinde durulmalıdır.
3. Bu düzey kazanımda öğ-renci, gerekirse anahtarsözcükler verilerek destek-lenmelidir. Ayrıca sıklıkbildiren ا، كل  ا، أحيانًا، غالًبا، أبًد دائًم

.vb. ifadeler üzerinde sık-ça durulmalıdırيوم
4. Bu düzey kazanımda tanı-dık ifadelerin yer aldığı,basit bir kurgusu olanhikâyeler kullanılmalıdır.

1. Seviyeye uygun hikâyeler kullanılabi-lir veya işitsel bir araçtan yararlanı-labilir. Bu düzey kazanımda kullanı-lacak hikâyelerde olay akışı, kazanı-mın önceki düzeylerine göre daha ka-rışık olabilir, ancak kullanılan ifade-ler yine tanıdık olmalı, cümleler kısatutulmalıdır.
2. Okuduğu iki farklı hikâyede-ki/diyalogdaki kahramanların özel-likleri, yer, zaman, uzunluk, kısalıkvb. somut özellikleri karşılaştırmasıbeklenmektedir.
3. Öğrencinin, daha önce sıklıkla oku-duğu ve bildiği konularda yazılmış kı-sa metin ve diyalogları akıcı biçimdeokuması beklenmektedir
4. İlgili kazanımın dinleme becerisi sü-tunundaki açıklama dikkate alınmalı-dır.
5. أنا أشعر بــ yapısına yazılı materyalde yerverilmeli ve öğrencilerin dikkati çe-kilmelidir.
6. Bu düzey kazanımda 90-100 arasısayılar öğrenciye harfle yazılışı ol-maksızın sunulmalıdır.

1. Bu kazanım ile ilgiliolarak öğrencinin birbi-rine anlamca sıkı sıkıyabağlı cümleler yazması
beklenmemelidir.

2. Yazılarında selamlaşma,vedalaşma, özür, kabul,ret vb. sosyal kalıp ifade-lerin yanı sıra هيا بنا، كل شيء 
على ما يرام، سالمتك، كل عام وأنتم
بخير vb. ifadeleri kullan-maları sağlanmalıdır. Bukazanım için de sıkı birbağlam bütünlüğü aran-
mamalıdır.

3. Bir noktadan diğerinegitme, sipariş verme vb.
4. Bir restoranda yenenyemeklerin fiyat çizelge-si, Toplu taşım araçlarıile ilgili tarifeler vb.

(*) A2- Giriş/Keşif Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.3
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Yavaş ve net bir şekildeokunan/dinlenen kısa vebasit şiirlerin konusunutahmin eder.2. Dinlediği olayın devamı-nı ve sonucunu tahmineder.3. Dinlediklerinde/ izledik-lerinde hedef dilin kül-türüne ait bilgileri ayırteder.4. İşittiği sayısal verilerigörsel destek olmaksızınanlar.

1. Basit ve bildiği konulardailetişimde bulunur.
2. Sözcük ve sözcük grupla-rını yerinde ve anlamınauygun kullanır.
3. İletişim esnasında duyguve düşüncelerini basit veyalın ifadelerle belirtir.
4. Bir randevu ya da görüş-me düzenler.

1. Günlük işler, uğraşları vealışkanlıkları hakkındakonuşur.
2. Geçmişte yaptıkları vegelecekte yapacaklarınıbir plan dâhilinde sunar.
3. Anlatılar esnasında kurguögelerini kullanır.
4. Cümleler dizisi şeklindekonuşur.
5. Dinlediği/ okuduğu kur-gulanmış bir metni kendiifadeleriyle özetler.

1. Okuduğu hikâyenin ögelerinibelirler.
2. Okuduğu olayın devamını vesonucunu tahmin eder.
3. Okuduğu kısa ve basit bir şii-rin konusunu tahmin eder.
4. Gündelik ve sosyal konularlailgili yazılmış metinleri an-lamlandırır.
5. Okuduklarında rakamsal ola-rak belirtilen sayısal bilgileriokur.

1. Günlük işler, uğraşları ve alış-kanlıkları hakkında yazar.
2. Basit duyuru, reklam, davetiye,slogan yazar.
3. Dinlediği basit sözcük ve cüm-leleri yazıya aktarır.
4. Yazılarında kurgu öğelerinikullanır.
5. Yazdıklarının doğruluğunu veuygunluğunu gözden geçirir.
6. Bir olay ya da durumla ilgiliduygu ve düşüncelerini basit veyalın ifadelerle yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.4
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. Düzeye uygun yalınve basit ifadelerinkullanıldığı, yoğunsanatsal öğelerinbulunmadığı şiirler-den örnekler seçile-bilir.
3. Hedef kültürün öneçıkan ve bilinmesigereken bazı temelözelliklerine (giyim,yeme-içme, sosyalalışkanlıklar vb.)dikkat çekilmelidir.
4. 100'ün katları olansayılar (100-900)üzerinde durulma-lıdır.

1. Öğrencilerin kısıtlısöz varlıklarını kul-lanarak iletişimegeçmeleri sağlanma-lıdır. Bu kazanımdaöğrencilerin gönül-lülüğü ve istekliliğigözlemlenmelidir.
3. أنا أشعر بــ yapısı kulla-nılarak, basit düzey-de duyguların ifade-si sağlanmalıdır.
4. Öğrencilerin telefon-la ya da yüz yüze birrandevu alma ya daverme, röportaj içingün ve saat ayarla-ma, seyahat için yerayırtma vb. hakkın-da karşılıklı konuş-malarda yer almalarıbeklenmektedir.

1. ادً عام، أبيوم، كلّ ا، تارة، كلّ ا، غالبً أحيانً  vb. sıklıkbildiren ifadelerin yanı sıra,
صباحا،ظهرا،مساء vb. temel zaman di-limlerini ve saatleri de kullanmasısağlanmalıdır.

2. Öğrencilerin çocukluk dönemlerineve ilerideki hedeflerine (okul vemeslek seçimi vb.) ilişkin konuşma-ları sağlanmalıdır.
3. Öğrenciler konuşma esnasında bellibir bağlam oluşturmalıdır. Bununiçin ise önceden hazırlanıp yapa-cakları kısa ve basit konuşmalardayeri, zamanı, mekânı, kişileri, ne-den ve sonuçları (5N1K) belirleme-ye yönlendirilmelidir. Yine de budüzey kazanımda akıcı bir bağlamve olay akışı beklenmemelidir.4,5. Konuşma ve sunumlar esnasındaöğrencinin tüm cümleleri belli birbağlam içerisinde kullanması bek-

lenmemelidir. Öğrenci çoğunluklabağımsız olan ve bağdaşık olmayancümleler kullanabilir.

3. Düzeye uygun yalın vebasit ifadelerin kullanıl-dığı, yoğun sanatsal öğe-lerin bulunmadığı şiirlerseçilmelidir.
4. Gazete, dergi vb. yayınorganlarında geçen çoktanıdık ve güncel bazıolayları görsellerden ha-reketle anlamlandırmasıbeklenmektedir. Bu dü-zey kazanımda ilgili ko-nunun yerli basında daişlenmiş olmasına ve öğ-rencinin ilgisini çekenbir konu olmasına dikkatedilmelidir.
5. 100'ün katları olan sayı-lar (100-900) üzerindedurulmalıdır.

3. اعام، أبدً يوم، كلّ ا، تارة، كلّ ا، غالبً أحيانً  vb.sıklık bildiren ifadelerin yanı sı-ra, ا، مساءا، ظهرً احً صب vb. temel zamandilimlerini ve saatleri de kul-lanması sağlanmalıdır.
4. Herhangi bilgi içerikli bir yazılımateryali (afiş, davetiye, ilan,duyuru vb.) örnek alarak, veri-len mesajı değiştirmesi ve yenibir ürün oluşturması beklen-mektedir.
5. Öğrencinin, öz değerlendirmeyetisini artırmak amacıylakendi yazdığı bir ürünü (diya-log, hikâye, reklam, afiş, şiirvb.) noktalama, imla vb. teknikyönlerden değerlendirmesi is-tenmelidir. İfadelerin doğrulu-ğunu değerlendirme istenmeme-

lidir.
6. أنا أشعر بــ yapısı kullanılarak, basitdüzeyde duyguların ifadesi sağ-lanmalıdır.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.2.4
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Açık ve anlaşılır bir şe-kilde yapılan konuşmala-rı genel hatlarıyla anlar.2. Dinlediklerinde gelecek-le ilgili planları belirler.3. Dinlediklerinde nezaketkurallarını ayırt eder.4. Dinlediklerinde farklısosyal rolleri belirler.5. Dinledikleri-ni/izlediklerini anlam-landırmada görsellerdenyararlanır.6. Dinlediklerinde anlama-dıkları ile ilgili açıklamaisteğini belirtir.7. Tanıdık durumlardakibasit nesnel bilgilerle sa-yısal verileri anlar.

1. Bilgi almakamacıyla soru-lar sorar.2. Bilgi vermekamacıyla konu-şur.3. Basit düzeydeaçık ve anlaşılırolarak gerçek-leştirilen ko-nuşmaya katılır.4. Diyalog esna-sında karşısın-dakinden açık-lama ister.

1. Bilgi vermek amacıyladuyuru yapar.2. Gündelik yaşamdakidurumlara uygun ifadeve kalıpları kullanır.3. Konuşurken cümleleribirbirine bağlamadaön bilgilerinden yarar-lanır.4. Konuşmalarında se-bep-sonuç ilişkisi ku-rar.

1. Bilgi edinmek içinokur.2. Okuduklarının içeri-ğindeki nezaket ku-rallarını ayırt eder.3. Okuduklarında farklısosyal rolleri belir-ler.4. Okuduklarına gele-cekle ilgili planlarıayırt eder.5. Okuduklarını anlam-landırmada görsel-lerden yararlanır.6. Ön bilgilerini kulla-narak okuduğunuanlar.7. Sesli okumada vurguve tonlamalara dik-kat eder.

1. Yazılarında yazım kurallarını uy-gular.2. Öğrendiği basit ve sınırlı dilbilgisive cümle kalıplarını doğru kulla-nır.3. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakiçin sözcükleri yerinde ve anlam-larına uygun kullanır.4. Mantıksal bütünlük içinde ya-zar.5. Duyduğu ve okuduğu basit cümle-leri yazılı olarak aktarır.6. Dinlediği/okuduğu kurgulanmışbir metni kendi ifadeleriyle özet-ler.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**) A2.3.1
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. İlgilendiği ya da bilgi sahibiolduğu konularda hedef dilinkonuşmacıları arasında ger-çekleştirilen konuşmalarayer verilmelidir.2. Uzak gelecek bildiren .yapısına dikkat çekilmelidirسوف
4. Resmi ve resmi olmayan hi-tap biçimleri, farklı sosyal or-tamlara özgü konuşma kural-ları vb.
5. Bu düzey kazanımda görseldesteği azaltılmış olarak de-vam etmelidir.
6. Örneğin, konuştuğu kişidensözlerini tekrarlamasını ricaeder: نعم؟، ماذا؟ مرة ثانية من فضلك!
7. Fiyat, tarih, saat vb. sayısalifadelerin geçtiği diyaloglarve metinlerin yanı sıra 0-100arası sayılar kullanılmalıdır.

1, 2.Çeşitli sosyal or-tamlarda ya dakurumlarda(market, okul,müşteri hizmetle-ri vb.) ihtiyacıolan bilgi alışveri-şini kısıtlı olaraksağlaması bek-lenmektedir.3. Başlamış bir ko-nuşmanın akışıiçerisinde ko-nuşmaya katıl-mak konusundakendine güvenlive gönüllü olmasıbeklenmektedir.4. Örneğin, konuş-tuğu kişiden söz-lerini tekrarlama-sını rica eder: نعم؟، 
ماذا؟ مرة ثانية من فضلك!

1. Öğrencilerin daha öncekidüzeylerde tanıdıkları du-yuru, ilan, afiş vb. mater-yallerde geçmiş konular-dan esinlenerek sınıf içeri-sinde basit duyurularyapmaları beklenmekte-dir.2.
كل شىء  على ما يرام، ما،  لو سمحت

جمل الجّو اليوم!أ vb. kalıplarıkullanması beklenmekte-dir.3. ،لكن،،أمأو،ثم،و، إَذنْ ألّن bağ-laçları üzerinde durulma-lıdır.4. Konuşmalarda و، ف، ثّم، قبل، 
بعد vb. ardışıklık bildirenbağlaçlara/sözcüklere yerverilmesi beklenir.

1. Bilgi içerikli bir yazılı mater-yalden (ilan, afiş, reklam, bilginotu, vb.) ihtiyacı olan bilgiyiçıkarması istenebileceği gibi,kısa ve basit bir hikâyedenbilgi çıkarımı yapması da is-tenebilir.3. Resmi ve resmi olmayan hi-tap biçimleri, farklı sosyal or-tamlara özgü konuşma kural-ları vb.4. Uzak gelecek bildiren .yapısına dikkat çekilmelidir.5سوف Bu düzey kazanımda görseldesteği azaltılmış olarak de-vam etmelidir.6. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin önceki öğrenmelerinitekrar ve hatırlama niteliğin-de okuma öncesi etkinliklereyer verilmelidir.

1. Bu düzey kazanımda öğrencilerinArap harflerinin yazım kurallarınave noktalama işaretlerinin isteni-len anlamı ifade edecek biçimdekullanılmasına dikkat ederek yaz-maları beklenmektedir.2, 3. Kullanılan ifade ve kalıplarınaktarılmak istenen mesaja uygunkullanılması beklenmektedir.5. Daha önce öğrendiği ا، و veأوًال، أخيًر ifadelerinin yanı sıraثم .ifadelerini kullandığı kısa ve basitcümlelerden oluşan ve belli birolaylar dizisi içeren kısa bir metinyazmaları beklenmektedir (bir gü-nünü anlatma, hikâye yazma, haya-li bir tatilin planını anlatma vb.).6ف، قبلها، بعدها Öğrencinin tüm cümleleri belli birbağlam içerisinde kullanması bek-
lenmemelidir. Öğrenci çoğunluklabağımsız olan ve bağdaşık olmayancümleler kullanabilir.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.1
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediği basit, açıkve anlaşılır gündelikkonuşmaları anlar.2. Dinlediklerinde/ iz-lediklerinde değişenkonuları belirler.3. Tanıdık durumlar-daki basit nesnel bil-gilerle sayısal verile-ri anlar.4. Dinlediklerini anlam-landırmada önbilgi-lerini kullanır.5. Dinlediklerinde kişi-sel görüşlerin bildi-rildiği ifadeleri sap-tar.

1. Sosyal bağlantılarkurar.2. Günlük ilişkilerin ge-rektirdiği farklı du-rumlara uygun konu-şur3. Basit düzeyde açık veanlaşılır olarak ger-çekleştirilen konuş-maya katılır.4. Kısa, açık ve anlaşılırtelefon görüşmesiyapar.5. Diyaloglarında gün-delik nezaket ve hi-tap biçimlerini kulla-nır.

1. Kısa ve basit sunu yapar.2. Sunularında içeriğe uy-gun görseller kullanır.3. Konuşmalarında vurgu,tonlama ve telaffuza dik-kat eder.4. Konu dışına çıkmadankonuşur.5. Basit düzeyde bir şiiriizleyici önünde seslendi-rir.

1. Okuduklarında ge-çen bilmediği söz-cüklerin anlamlarınıbulur.2. Okuduklarını günlükhayattan örneklerleilişkilendirir.3. Kısa ve basit kişiselmektupları anlar.4. Gazete ve dergi okur.5. Süreli yayınlarıokumaya istek du-yar.6. Okuduklarında kişi-sel görüşlerin belir-tildiği ifadeleri belir-ler.

1. Olay örgüsü içeren basitbir metin yazar.2. Yazılarında gelecekle ilgi-li planlarından bahseder.3. Kısa kişisel mektuplaryazar.4. Yazılarında nezaket ifa-delerini kullanır.5. Öz geçmişini yazar.

(*) A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.2
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Bilinen, tanıdıkifadeleri çoğunluk-ta olduğu, anadilkonuşucuları tara-fından yapılan kısave basit metinler/diyaloglar kulla-nılmalıdır.2. Konuşmanın akışıiçerisinde değişenkonuları takip et-meleri sağlanmalı-dır.3. Fiyat, tarih, saatvb. sayısal ifadele-rin geçtiği diyalog-lar ve metinlerkullanılmalıdır.6. أعتقد أن yapısınadikkat çekilmeli-dir.

1. Yeni biriyle tanışma,kişileri tanıştırma, birdiyaloğu başlatma ya dasüren diyaloğa katılmavb. sosyal bağlantılarkurması beklenmektedir.Bu düzey kazanımdagerçek iletişim ortamla-rının hazırlanması önem-lidir.4. Öğrencilerin aradığı kişi-yi telefona isteme, yanlışarama için özür dilemeve ön bilgilerini kullan-ması beklenmektedir.5. Resmî ve resmî olmayandurumlara özgü nezaket,saygı, samimiyet vb. sos-yal biçimleri iletişimeyansıtması beklenmek-tedir. Bu tür kazanımla-rın elde edilmesi için ya-pılandırılmış iletişim or-tamları kullanmaya özengösterilmelidir.

1. İlgilendiği bir konuyu öğretmenlebirlikte belirleyerek önceden provaedilmiş kısa bir sunuyu sınıf arkadaş-larına sunması beklenmektedir. Budüzey kazanımda öğretmenin öğren-ciye sürekli rehberlik etmesi önemli-dir. Sunum sırasında duraksamalar,baştan başlamalar ve yardım isteğibeklenmektedir.2. Resim, gerçek nesne, afiş, gazete, tab-lo, grafik vb. ifadeyi kolaylaştırıcı vegüçlendirici materyalin gerektiğindeöğretmen rehberliğinde sağlanmasıve sunularda kullanılması beklen-mektedir.3. Vurgu ve tonlamanın anlamda yolaçtığı değişiklikler hatırlatılmalıdır.4. Konuşmanın akışı içerisinde mantık-sal bir bütünlük sağlaması beklen-mektedir.5. İçerik ve dil olarak düzeye uygun,genelde tanıdık sözcüklerin kullanıl-dığı basit şiirler ya da maniler kulla-nılmalıdır.

1. Öğrencilerin bilmediğikelimeleri nerede bulma-sı gerektiği üzerinde du-rulmalı, varsa ders kita-bının sözlüğünden veyadiğer Arapça alfabetiksözlüklerden kelime bul-ma alıştırmaları yaptırıl-malıdır. Bu aşamada öğ-renciden köke dayalı söz-lüklerden kelime bulmasıbeklenmemelidir.4. Bu düzey kazanımda kul-lanılacak gazete ve dergi-lerin görsel açıdan zenginolması, öğrencinin kendi-ne güven duyarak ve gö-nüllü olarak okumasınısağlamak açısındanönemlidir.6. أعتقد أن yapısına dikkatçekilmelidir.

1. 5N1K sorularının cevapla-rını içeren kısa bir öyküyazması beklenmektedir.Kurgu öğelerinin kullanımısağlanmalıdır.2. Uzak gelecek bildiren .yapısını yazılarında kul-lanması beklenmektedir.4سوف Yazdığı mektuplarda vediğer yazılarda resmî veresmî olmayan durumlaraözgü nezaket, saygı, sami-miyet vb. sosyal biçimleriyazılarına yansıtması bek-lenmektedir. Bu tür kaza-nımların elde edilmesi içindurumsal drama etkinlik-leri kullanılabilir.5. Öğrenciden otobiyografisi-ni kısa bir paragraf hâlindeyazması istenebilir.
(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.2

460



11. SINIF

461



11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlendiklerinde ya-pılan betimlemelerikarşılaştırır.2. Dinlediklerini anlam-landırmada bağlam-dan yararlanır.3. Dinlediklerinde ge-çen bilmediği söz-cüklerin anlamlarınıbulur.4. Dinlediklerine ilişkinbilgileri belirler.5. Dinlediklerinde he-def dilin kültürüneait bilgileri belirler.

1. Sayılar, miktar, fiyat-la ilgili ifadeleri ileti-şim esnasında kulla-nır.2. İletişim esnasındakonuyla ilgili görüş-lerini açıklar.3. Diyaloglarında gele-cekteki planlarınıpaylaşır.4. Üstlendiği role uygunifadeler kullanır.

1. Duyduğu ve okuduğubasit cümleleri aktarır.2. Cümleler dizisi şeklindekonuşur.3. Konu dışına çıkmadankonuşur.4. Geleceğe ilişkin planla-rını bir plan dâhilindesunar.

1. Okuduklarını anlam-landırmada bağlam-dan yararlanır.2. Okuduklarında yapı-lan betimlemelerikarşılaştırır.3. Dinlediklerinde he-def dilin kültürüneait bilgileri belirler.4. Metnin anahtar söz-cüklerini çıkarır.5. Okuduklarındaki biretkinliğin ya da işinaşamalarını uygular.

1. Gelen dönütler doğrultu-sunda yazısını yeniden dü-zenler.2. Bir konu ile ilgili kişisel gö-rüşlerini yazar.3. Kısa ve basit biyografileryazar.4. Çevresindeki/ailesindekikişilerle ilgili kısa ve basitşiirler yazar.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.3
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Dinlenen metinde/diyalogdayapılan çeşitli betimlemele-rin karşılaştırılmasında uy-gun dil yapılarının kullanıl-ması beklenmektedir.3. Öğrencilerin bilmediği keli-meleri nerede bulması ge-rektiği üzerinde durulmalı,varsa ders kitabının sözlü-ğünden veya diğer Arapça al-fabetik sözlüklerden kelimebulma alıştırmaları yaptırıl-malıdır. Bu aşamada öğren-ciden köke dayalı sözlükler-den kelime bulması beklen-memelidir.4. Dinlediği metne ilişkin veri-len bilgiler içerisinde metneuygun olanları belirlemesibeklenmektedir. Bu düzeykazanımda yazılı bilgiler ve-rilmeli ve sayısal ifadeler dekullanılmalıdır (metinde an-latılan zaman dilimini, tarihi,fiyatı, kişilerin yaşlarını vb.belirleme).

1. Öğrencilerin daha ön-ce öğrendikleri sayısalbilgileri diyalog esna-sında işe koşmalarıbeklenmektedir.2. Öğrencilerin yapısınıأنأعتقد iletişim sıra-sında kullanmalarıbeklenmektedir.3. Uzak gelecek bildiren
سوف yapısını iletişimsırasında kullanmasıbeklenmektedir.4. Çeşitli sosyal rollereait ifade biçimlerinibasit düzeyde kullan-ması beklenmektedir.Bu kazanım için can-landırma ve rol oyna-ma etkinlikleri yapıla-bilir.

1. Öğrencilerin, kısa, basit ve netifadeleri kendi söz varlıklarıy-la gerektiğinde beden dilinikullanarak aktarmaları bek-lenmektedir.2. Konuşma ve sunumlar esna-sında öğrencinin tüm cümlele-ri belli bir bağlam içerisindekullanması beklenmemelidir.Öğrenci çoğunlukla bağımsız,bağdaşık olmayan cümlelerkullanabilir.3. Öğrencilerin bağımsız ve yapı-sal olarak bütünlük içerisindeolmayan cümleler kullanması-nın yanı sıra, konu açısındanbir bütün oluşturan ifadelerkullanmaları beklenmektedir.4. Öğrencilerin, uzak ve yakıngelecekteki planlarını ön ha-zırlıklı sunumlar şeklindesunmaları beklenmektedir.

2. Dinlenen metin-de/diyalogda yapılançeşitli betimlemelerinkarşılaştırılmasında uy-gun dil yapılarının kul-lanılması beklenmekte-dir.3. Okuduğu metnin anakonusunu ortaya koyananahtar sözcük ve ifade-leri belirlemesi beklen-mektedir.5. Bir etkinliğin ya da ka-demeli/ sıralı olaraktamamlanabilen bir işinaşamalarının yazılı ol-duğu düzeye uygun ma-teryaller (basit yemektarifi, kullanım kılavuzuvb.) kullanılmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğ-retmen değerlendirmesi yo-luyla öğrencilerin kendi dil-sel düzeylerini ve dil varlık-larını fark etmelerini sağ-lamak amaçlanmaktadır.2. Öğrencilerin أنأعتقد yapısınıyazılarında kullanmalarıbeklenmektedir.3. Öğrencilerin tanıdıkları yada hayal etikleri bir kişininbiyografisini kısa bir parag-raf halinde yazmaları bek-lenmektedir. Bu düzey ka-zanımda ifadede yapısalolarak bütünlük aranmasada anlam açısından bütün-lük hedeflenmektedir.4. Hece ölçüsü, uyak vb. özel-likler gözetilmemelidir.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.3
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde ge-çen sayısal ifadelerianlar.2. Dinledikleri ile ilgiliçıkarımda bulunur.3. Dinlediklerinde ge-çen olayları kendiifadeleriyle aktarır.4. Dinlediklerinden an-lamlı bilgiler çıkarır.

1. Bilgi sahibi olduğu ko-nularla ilgili açık ve an-laşılır konuşmalardadeğişen içeriğe uygunolarak konuşmayı sür-dürür.2. Öneriler sunar.3. Sunulan önerilere ce-vap verir.4. Sayılar, miktar, fiyatlailgili ifadeleri iletişimesnasında kullanır.

1. Konuşmalarında yaşantısın-dan ve günlük hayattan ör-nekler verir.2. Konuşmalarında karşılaş-tırmalar yapar.3. Bir etkinliğin ya da bir işinaşamalarını anlatan yöner-geler verir.4. Kısa hikâyeler anlatır.5. Kendine güvenerek konu-şur.

1. Okuduklarındakiolayın devamını vesonucunu tahmineder.2. Not alarak okur.3. İzlediği düzeyine uy-gun bir filmdeki alt-yazıları takip eder.4. Okuduklarında ge-çen olayları kendiifadeleriyle aktarır.

1. Yazılarında yaşantısın-dan ve günlük hayattanörnekler verir.2. Yazılarında karşılaştır-malar yapar.3. Yazdıklarının uygunlu-ğunu gözden geçirir.4. Basit yazılı bir metninanahtar sözcük ve cümle-lerini seçerek yeni birmetin oluşturur.5. Dinledikle-ri/okuduklarındaki ola-yın devamını ve sonucu-nu yazar.
(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.4
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
ONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Bu düzey kazanımda öğrencinin,verilen somut bilginin dışındaki ba-zı basit bilgileri çıkarımlar yoluylaanlamlandırması beklenmektedir.Basit imalar kullanılabilir. Örneğin;
الماضيةالسنةاألهرامزرت ifadesinden

مصرالىذهبت bilgisini çıkarmak vb.bunun yanı sıra sayısal çıkarımlarda kullanılabilir.2. Bu düzey kazanımda öğrenci, din-ledikleri ile ilgili istediği biçimdeifadede bulunabilir. Sözlü ifadedeçoğunlukla yapısal olarak bağımsızcümleler kullanabilir. Ancak içerikakışı açısından bağdaşıklık aran-maktadır. Bunun dışında konuylailgili canlandırma, resim yapma,beden dili (mim) ile aktarma, yaz-ma vb. ifade biçimlerinden herhan-gi biri öğrenci tarafından seçilebilir.3. Görsellerden, anahtar sözcükler-den, bağlamdan ve ön bilgilerdenyararlanarak dinlediğini anlamlan-dırması beklenmektedir.

2, 3. Öğrencinin duy-gu ve düşünce-lerini belirterekkonuyla ilgiliyeni görüşlersunması ve bun-lara cevap ver-mesi beklen-mektedir.

2. Daha önce öğrenilen karşılaştırmaifadeleri, dinlenen metnin/diyaloğunçeşitli işitsel özellikleri (daha sesli,daha sessiz, daha hızlı, kadın sesi,erkek sesi, üzgün, mutlu vb.) ile ilgiliolabilir.3. Bir etkinliğin ya da kademeli/sıralıolarak tamamlanabilen bir işin aşa-malarının yazılı olduğu düzeye uy-gun materyaller (basit yemek tarifi,kullanım kılavuzu vb.) kullanılmalı-dır.4. Sınırlı söz varlığının kullanıldığı, ya-pısal olarak kopuk ancak bağlamolarak bağdaşık 3-4 cümlelik, basitve kendi oluşturduğu bir hikâyeyianlatması beklenmektedir. Gerekirsebunun için ön hazırlık yapılabilir.5. Öğrencilerin konuşmaktan çekinme-yecekleri güdüleyici bir öğrenme or-tamı sağlanmalıdır. Sözcük seçimin-de ve akıcı konuşmada zorlanabilir,ancak ifadeyi tamamlaması beklen-mektedir.

2. Bulmayı amaçladığı birbilgiyi, okuduğu konu ileilgili sonradan hatırlamasıgereken önemli noktalarıvb. not alması beklenmek-tedir.3. Seviyeye uygun, çok basityazılmış ve oldukça yavaşakan altyazılar kullanılma-lıdır.4. Bu düzey kazanımda öğrenci,okudukları ile ilgili istediğibiçimde ifadede bulunabilir.Sözlü ifadede çoğunlukla ya-pısal olarak bağımsız cümle-ler kullanabilir. Ancak içerikakışı açısından bağdaşıklıkaranmaktadır. Bunun dışındakonuyla ilgili canlandırma,resim yapma, beden dili(mim) ile aktarma, yazma vb.ifade biçimlerinden herhangibiri öğrenci tarafından seçi-lebilir.

2. Yazılarında şu bağ-laçları kullanmasısağlanabilir:
رغملاعلى،...ف.... أمابينما،

.3...من Kendi yazdığı birhikâyeyi/ diyalo-ğu/metni yazımkuralları, dil ve an-lam açısından de-ğerlendirmesi sağ-lanmalıdır.

(*)  A2- Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Kazanımları(**)A2.3.4
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

1. Normal hızdaki açık veanlaşılır konuşmalarınkonusunu belirler.
2. Dinlediği açık ve anla-şılır telefon görüşme-sini anlar.
3. Dinlediklerinde anla-madıklarıyla ilgili açık-lama isteğini belirtir.
4. Dinlediği metnin başlı-ğından içeriği tahmineder.
5. Dinlediklerinde sebep-sonuç ilişkileri kurar.
6. Dinlediklerinde geçensayısal verileri anlar.

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM 1. İzlediği düzeyine uygun birfilmdeki altyazıları takipeder.2. Okuduklarının konusunu be-lirler.3. Grafik ve tablo ile verilenleriyorumlar.4. Uluslararası ortak ifade-ler/sözcükler ve sıklıkla tek-rar eden ifadeleri/sözcükleriiçeren kısa ve basit metinlerianlar.5. Okuduklarında geçen sayısalverileri anlar.

1. Yazım kurallarını uygular.
2. Noktalama işaretleriniuygun biçimde kullanır.
3. Yazılarında karşılaştırma-lar yapar.
4. Yazılarında sayısal bilgilerverir.

1. Sözcüklerin sesletimi-ni anlaşılır derecedeyapar.2. Karşılıklı bir konuş-mayı takip eder.3. Vurgu ve tonlamayadikkat ederek konu-şur.4. Bildiği ve ilgi duyduğubir konuda yapılan birsohbete katılır.5. İletişim esnasındasayısal içerikli bilgialışverişinde bulunur.

1. Konuşmalarında karşılaştır-malar yapar.2. Dinlediklerinin/okuduklarınınkonusunu belirtir.3. Bildiği ve ilgi duyduğu birkonuda önceden hazırlanmışkısa bir sunum yapar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.1
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Öğrencilerin ilgisiniçeken ve bildiği konu-lardaki açık ve anlaşılırkonuşmalar.2. Aranan kişiyi telefonaisteme, yanlış aramaiçin özür dileme vb.basit kısa konuşmalar.3. Düzeye uygun ve ta-nıdık ifadelerin sıkçayer aldığı metinlerkullanılmalıdır.5. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، 
عندما vb. bağlaçlaradikkat çekilmelidir.6. Fiyat, tarih, saat vb.sayısal ifadelerin geç-tiği diyaloglar ve me-tinlerin yanı sıra 0-100 arası sayılar kul-lanılmalıdır.

2. Bildiği ve ilgi duyduğu konu-larda karşılıklı gerçekleştiri-len sohbetler sırasında kar-şıdakinin söylediklerini takipetmesi beklenmektedir. Budüzey kazanımda öğrenci ba-zen sözcük seçiminde veyadoğru ifadeyi bulmada zorla-nabilir.3. Vurgu ve tonlamadan kay-naklanan iletişim hatalarınadikkat çekilmelidir.4. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin süregiden bir diyalogakatılmalarını sağlamanın ya-nı sıra, katılım sürecindekitutumları izlenmelidir.5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısalifadelerin geçtiği diyaloglarve metinlerin yanı sıra 0-100arası sayılar kullanılmalıdır.

1. Daha önce öğrenilen karşılaş-tırma ifadeleri, dinlenenmetnin/diyaloğun çeşitli işit-sel özellikleri (daha sesli, da-ha sessiz, daha hızlı, kadınsesi, erkek sesi, üzgün, mutluvb.) ile ilgili olabilir.2. İzlediği bir filmin ya da oku-duğu bir kitabın/hikâyeninkonusunu genel hatlarıylapaylaşması beklenmektedir.3. Bu düzey kazanımda hazırlıksürecinde öğretmen rehber-liği önem kazanmaktadır.Yapılan sunumun tek bir ko-nuyu kapsamasına dikkatedilmelidir.

1. Seviyeye uygun, basit yazılmış veyavaş akan altyazılar kullanılmalı-dır.2. Düzeye uygun metinlerde başlık-tan, az sayıda kullanılan görselyardımcılardan yararlanması bek-lenmektedir.3. Hedef dilde hazırlanmış grafiklerdeya da tablolarda şekillerle ya da sa-yılarla verilen bilgileri anlamlan-dırması beklenmektedir. Bu düzeykazanım için grafik ve tablolardanhareketle tamamlanacak alıştırma-lar ve etkinlikler kullanılabilir.4. وكيوطنيويورك،تلفزيون،فاكس، vb. tanıdıksözcük ve isimlerin yanı sıra ulus-lararası kısaltmalara da yer veril-melidir.5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal ifadele-rin geçtiği diyaloglar ve metinlerinyanı sıra 0-100 arası sayılar kulla-nılmalıdır.

3. Daha önce öğrenilenkarşılaştırma ifadeleri,dinlenen met-nin/diyaloğun çeşitliişitsel özellikleri (dahasesli, daha sessiz, dahahızlı, kadın sesi, erkeksesi, üzgün, mutlu vb.)ile ilgili olabilir.4. Fiyat, tarih, saat vb.sayısal ifadelerin geçti-ği diyaloglar ve metin-lerin yanı sıra 0-100arası sayılar kullanıl-malıdır.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.1
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği konular arasındakiilişkiyi belirler.
2. Sesli kısa mesaj ve/veyakayıtlı duyurulardaki önemliögeleri belirler.
3. Yavaş ve açık konuşma akışıesnasında radyo/TV prog-ramlarının ana konusunutahmin eder.
4. Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmde deği-şen olayları belirler.
5. Dinlediklerindeki sayısalbilgileri anlar.

1. Konuşmalarında karşı-laştırmalar yapar.
2. Açık, anlaşılır ve akıcışekilde telefon ko-nuşması yapar.
3. Nezaket kurallarınauygun konuşur.
4. Bir diyaloğu başlatır.
5. Bir diyaloğu sürdürür.

1. Olayları oluş sırasınagöre anlatır.
2. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar.
3. Konuşmalarında sayısalverileri/ifadeleri kullanır.
4. Mantık bütünlüğü içindekonuşur.

1. Okuduklarında sebep-sonuçilişkileri kurar.2. Bireysel ilgi alanlarında yazıl-mış bir metni anlar.3. Serbest okuma yapar.4. Gerekli bilgiyi bulmak amacıy-la göz gezdirerek okur.5. Okuduklarında değişen olaylarısaptar.

1. Yazılarında karşılaştırmalaryapar.2. Yazılarında sebep-sonuçilişkileri kurar.3. Yazılarında sayısal verileri/ifadeleri kullanır.4. Yazılarında nezaket ifadele-rini kullanır.5. Mantık bütünlüğü içindeyazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.2
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

3. Konuya ve düze-ye uygun radyoprogramlarındaseçilerek kayde-dilmiş yayınlarlaile ilgili olarakyapılacak etkin-liklerde az sayıdagörsel desteğeyer verilebilir.
5. 0-100 arası sayı-lar ile saatlerinçeyrek, 20 dakikave yarım periyod-ları üzerinde du-rulmalıdır.

1. أنا أطول منك، البيت أبعد من

المدرسة  vb. basit karşı-laştırmalar.2. Aranan kişiyi telefonaisteme, yanlış aramaiçin özür dileme vb.basit kısa konuşma-lar.3. لو سمحت، من فضلك vb.

1. Günlük hayatta karşılaşılangerçek bir olayın kullanıl-ması, somut anlatım açısın-dan önemlidir. Hayali olay-ların kurgulanması ve anla-tılması, öğrencide dikkat bö-lünmesine yol açabilir.2. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما vb.bağlaçları kullanması bek-lenmektedir.3. 0-100 arası sayılar ile saat-lerin çeyrek, 20 dakika veyarım periyodları üzerindedurulmalıdır.4. Bildiği ve ilgilendiği konu-larda yalın bir biçimde, du-raksamalarla ve yapısal ola-rak kopuk ifadeler kullanı-labilmekle birlikte, akış çiz-gisi içerisinde bağlantılı biranlatım beklenmektedir.

1. مابسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عند vb.bağlaçlara dikkat çekilmelidir.2. Öğrencilerin tercihine göre ilgialanına giren ya da konusundanhoşlanılan basit hikâyeler ya dagüncel metinler kullanılmalıdır.3. Dersin belli bir bölümünde yada serbest zaman etkinliği ola-rak öğrencilerin ilgi duyduklarıbir hikâyeden 10-15 satır ser-best okuma yapmaları sağlan-malıdır.4. İlanlarda uygun olanları belir-leme, güncel veya ilgi alanına gi-ren konulardaki orta uzunlukta-ki metinlerde istediği bilgileriaraştırma.5. Anlaşılır biçimde kurgulanmışkısa bir hikâyenin içinde geçençeşitli olayları fark etmesi bek-lenmektedir.

1. .vb. basit karşılaştırmalarأنا أطول منك، البيت أبعد من المدرسة
2. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما vb.bağlaçları yazısında kullan-ması beklenmektedir.
3. 0-100 arası sayılar ile saatle-rin çeyrek, 20 dakika ve ya-rım periyodları üzerinde du-rulmalıdır.
4. لو سمحت، من فضلك vb.
5. Bildiği ve ilgilendiği konu-larda yalın bir biçimde, du-raksamalarla ve yapısal ola-rak kopuk ifadeler kullanıla-bilmekle birlikte, akış çizgisiiçerisinde bağlantılı bir anla-tım beklenmektedir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.2
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12. SINIF
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen basitsayısal işlemleri belirler.2. Yavaş ve açık konuşmaakışı esnasında radyo/TVprogramlarının ana konu-sunu belirler.3. Hedef dil konuşucularıarasında geçen konuşma-larda öngörülen somut bil-giyi belirler.4. Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmde deği-şen olayları belirler.5. Dinlediklerinde Arapçakonuşulan ülkelerin kültürdeğerleri ile ilgili bilgiyi be-lirler.

1. Bildiği konulardarahat/akıcı konuşur.2. Bir diyaloğu uygunbiçimde sonlandırır.3. Bireysel ilgi alanla-rında yazılmış birmetnin içeriğini ak-tarır.4. İletişim sırasındakonuşmayı mantıkbütünlüğü içindesürdürür.

1. Deneyim ve anılarınıanlatır.
2. Bir reklam sunar.
3. Kendi kültürü ile hedefkültürü belli özellikleraçısından karşılaştırır.
4. Basit düzeyde hikâyeanlatır.
5. Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmdedeğişen olayları dilegetirir.

1. Kısa hikâyeleri sesli okur.
2. Gazete ve dergi okur.
3. Okuduklarındaki karşılaştır-maları yorumlar.
4. Şiir okumaktan zevk alır.
5. Basit sayısal işlemleri okuma-da matematik terimlerini kul-lanır.
6. Okuduklarında değişen olay-ları dile getirir.
7. Okuduklarında Arapça konu-şulan ülkelerin kültür değer-leri ile ilgili bilgiyi belirler.

1. Deneyim ve anılarını yazılıolarak ifade eder.
2. Basit düzeyde şiir yazar.
3. Kısa metinler yazmaktanzevk alır.
4. Basit düzeyde hikâyeleryazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.3
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Basit dört işlem ifade-leri geçen ( ناقص،زائد،

يساويتقسيم ،ضرب، ) işit-sel içerik sağlanmalı-dır.
2. Radyo programları ileilgili olarak yapılacaketkinliklerde az sayı-da görsel desteğe yerverilebilir.
3. Normal akışta, açık venet bir konuşma sıra-sında istenen somutbilgiyi saptaması bek-lenmektedir. لم olum-suzluk edatına yerverilen konuşmalarkullanılmalıdır.

1. Önceki düzeylere oranla, sıkçakarşılaştığı ve fikir sahibi oldu-ğu konularda daha rahat ve öz-güvenli konuşması beklenmek-tedir.
2. Nezaket kurallarına uygun ko-nuşma, vedalaşma vb. sosyaliletişim durumlarına dikkatedilmelidir.
3. Okuduğu bir metnin/hikâyeniniçeriğini genel hatlarıyla ve ha-tırladığı kadarıyla muhatabınaanlatması beklenmektedir. Budüzey kazanımda duraksama-lar ve tekrarlarla yardım isteğiolasıdır.
4. Bildik ve ilgilendiği konularda,duraksamalarla birlikte yapısalolarak bağlantısız ancak akışolarak tutarlı cümleler bek-lenmektedir.

1. Anlatılarında kendi hayatındanverdiği örneklerle konuyla ilgilideneyim ve anılarını paylaşmasıbeklenmektedir.
2. Bu düzey kazanımda ortak ilgiduyulan konu ve kişiler öğret-menle birlikte belirlenerek, öğ-rencilerin birer konuyu seçmesive konu ile ilgili yapılacak rekla-mın önceden hazırlanması ge-rekmektedir.
3. Bu düzey kazanımda önemli olanhedef kültürü ile kendi kültürünükarşılaştırabilecek düzeyde farketmesidir. Bu nedenle bu kaza-nım için anadil kullanımı konu-sunda esnek davranılmalıdır.
4. Belli bir olay örgüsü ve akışıolan, daha önceden bilinen birhikâyeyi anlatması beklenmek-tedir.
5. Akış içerisinde değişen çeşitliolayların hangileri olduğunu sı-ralaması beklenmektedir.

1. Konusundan hoşlandığı,kendi seçtiği kısa birhikâyeyi sınıf önündeokumak için gönüllü ol-ması beklenmektedir.
2. Tanıdık ve güncel konu-lar, ilanlar ve reklamlargibi gazetelerin renkli bö-lümleri kullanılabilir. .olumsuzluk edatına dik-kat çekilmelidirلم Bu ka-zanımda öğrencilerin sü-rece aktif katılımda gös-terdikleri gönüllülük göz-lenmelidir.
4. Mani ya da tekerleme gibibasit uyakları bulunan şi-irleri gönüllü olarakokuması beklenmektedir.
5. Basit dört işlem ifadeleriiçeren ( تقسيم ضرب،ناقص،زائد،

يساوي، ) yazılı/basılı içeriksağlanmalıdır.

1. Yazılarında kendihayatından verdiğiörneklerle konuylailgili deneyim veanılarını paylaşma-sı beklenmektedir.
2. Ölçüsüz, basit kafi-yeli kısa şiirleryazması beklen-mektedir.
4. Hikâye öğeleriniuygun biçimde kul-lanması beklen-mektedir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.3
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1.Dinlediklerinde duygu-larla ilgili yapılan betim-lemeleri ayırt eder.
2.Açık bir dille seslendi-rilmiş somut ve soyutiçeriğe dayanan metin-lerden anlam çıkarır.
3.Hedef dilde kısa hikâye-ler dinler.
4.Dinlediklerinde anlam-landıramadığı sözcükle-rin anlamını tahmineder.
5.Dinlediklerindevurgulanan bilgileri be-lirler.

1.Bilgi sahibi olduğu birkonuda açık ve anlaşı-lır olarak yapılan kar-şılıklı tartışmaya katı-lır.
2.Kendine güvenerekkonuşur.
3.Günlük diyaloglarakatılır.
4.Başkasından aldığı birbilgiyi sözlü olarakpaylaşır.
5.Önceki öğrenmelerineilişkin yapıları sözlüiletişimde kullanır.

1.Hedef dil konuşucuları ara-sında geçen konuşmalardaöngörülen somut bilgiyi ak-tarır.
2.Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmde deği-şen olayları betimler.
3.Arapça konuşulan ülkelerinkültür değerleri hakkındakonuşur.
4.Okuduğu bir metni sözlü ola-rak özetler.
5.Basit matematik işlemleriiçeren sayısal bilgiler sunar.

1. Serbest okuma yapar.
2.Okuduklarında duygularla il-gili yapılan betimlemeleriayırt eder.
3.Okuduklarında değişen olay-ları betimler.
4.Metin içerisinde anlamlandı-ramadığı sözcüklerin anlamınıtahmin eder.
5.Metinde sıralanmış halde ve-rilen bilgileri yorumlar.
6.Okuduklarında vurgulananbilgileri belirler.

1.Bireysel ilgi alanları ile ilgilikısa bir metin yazar.
2.Yazdığı konu ile ilgili dene-yimlerinden bahseder.
3.Başkasından aldığı bir bilgiyiyazılı olarak paylaşır.
4.Yazısına uygun başlık belir-ler.
5.Gelen dönütler doğrultusun-da yazısını yeniden düzenler.
6.Kendi kültürü ile hedef kül-türü belli özellikler açısındanyazılı olarak karşılaştırır.
7.Basit matematik işlemleriiçeren sayısal bilgileri sem-bollerle yazar.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.4
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. ركبته./ فيبألمشعرفعليسقط
الباب / عندحزنفيالكلبيجلس

! .vb. duygu ifadeleriفرحتُ
2. Bu düzey kazanımda soyut yada somut net ve gerçek bilgi-ler içeren işitsel materyalkullanılmalıdır. Öğrencilerinher sözcüğü anlamaları bek-

lenmemeli, genel kapsamınanlaşılması sağlanmalıdır.
3. Öğrencilerin, canlı okuyucu(öğretmen, sınıf arkadaşı vb.)tarafından seslendirilen hi-kayeleri dinlemeye istekliolmaları beklenmektedir.
4. Görsel desteği hariç dahaönce öğrendiği tüm becerileri(başlıktan hareket etme, bağ-lamdan çıkarma, alfabetiksözlükte araştırma vb.) işekoşması beklenmektedir.
5. .edatına dikkat çekilmelidirإنّ 

1. Bilgi sahibi olduğu konular se-çilmelidir. Örneğin birbirinebenzer ya da zıt özellikteki konu-larda sunum yapmış öğrencilerindiyaloğa girmeleri sağlanabilir,küçük grup tartışmaları düzen-lenebilir. .vb.yapıları kullanılabilirفي رأيي...، أعتقد أنّ 
2. Bazen sözcük seçiminde veyadoğru ifadeyi bulmada zorlana-bilir, duraksamalar yaşayabilir.Ancak ifadesini tamamlamasıbeklenmektedir. Bu kazanımdaöğrencinin diyaloğa kendi iste-ğiyle katılması esas alınmalıdır.
4. Bir konu ya da ilgi duyulan birkişi hakkındaki gerçek ve gerçekdışı bilgiler. Bu kazanım için ba-sit düzeyde "dedikodu halkası"tekniği kullanılabilir.
5. Kısa, hatırlanabilir net bilgilerolmalıdır. Gerçek ya da hayalibilgiler kullanılabilir. Önce kü-çük gruplar halinde, ardındanbüyük grupla "kulaktan kulağa"oyunu oynanabilir.

1. Normal akışta, açık ve netbir konuşma sırasındasaptanan somut bilgininaktarılması beklenmekte-dir.
2. Basit, söz öbeği ve kısacümleler düzeyinde be-timlemeler.
3. Bu düzey kazanımda he-def kültüre dair algı vebilgi durumu gözden geçi-rilmektedir. Bu nedenleseçtiği kültürel bir konuhakkında kısa bir paragrafhazırlayıp sunması bek-lenmektedir.
4. Konu dışına çıkmaması veakışa uygun konuşmasıbeklenmektedir. Tümmetnin ayrıntılı özeti is-

tenmemelidir, genel hatlargözetilmelidir.
5. Basit dört işlem ifadelerigeçen ( ،زائد، ناقص، ضرب، تقسيم

.bilgileri sözlü olarakanlatması beklenmekte-dir (يساوي

1. Dersin belli bir bölümündeya da serbest zaman etkin-liği olarak öğrencilerin ilgiduydukları bir hikaye-den15-20 satır serbestokuma yapmaları sağlan-malıdır.
2. ركبته./ فيبألمشعرفعليسقط

الباب / عندحزنفيالكلبيجلس
! .vb. duygu ifadeleriفرحتُ

4. Görsel desteği hariç dahaönce öğrendiği tüm beceri-leri (başlıktan hareket et-me, bağlamdan çıkarma, al-fabetik sözlükte araştırmavb.) işe koşması beklen-mektedir.
5. Metin içerisinde sıralanmışbilgilerin öğrenci tarafın-dan dile getirilerek ne ileilgili olduklarını, ne işe ya-radıklarını vb. ifade etmesibeklenmektedir.
6. .edatına dikkatçekilmelidirإنّ 

2. Kendi seçimi olan herhangi bir konu-daki yazısında kendi geçmişindendeneyimlere yer vermesi sağlanma-lıdır.
3. Önemli bir bilgiyi SMS ile gönderme,e-posta yazma vb. etkinlikler yapıla-bilir.
5. Yazılan yazıların öğretmen tarafın-dan gözden geçirildikten sonra tek-rar öğrenciye verilmesi ve yenidendüzenlenmesi sağlanmalıdır.
6. Bu düzey kazanımda önemli olanhedef kültürü ile kendi kültürünükarşılaştırabilecek düzeyde fark et-mesidir. Bu nedenle öğrencilerdenuzun ve doğru cümle yapıları bek-lenmemeli, öğrencilerin kendi seçtik-leri bir yöntemle (paragraf, tablo, hi-kaye vb.) karşılaştırma yapmalarısağlanmalıdır.
7. Harflerle ve sayılarla ifade edilensayısal bilgileri sembollerle ifade et-mesi beklenmektedir. Örneğin: أربعة

تسعةيساويخمسةزائد ifadesini 4+5=9olarak yazma, bunun aksi vb.
(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.4
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. İzlediği/dinlediği birolay hakkındaki betim-lemeleri anlar.
2. İzlediği basit ve açıkanlatımlı bir filmin ge-nel akışından anlam çı-karır.
3. Hedef dil konuşucularıarasında süregiden ke-sintisiz bir konuşmanınana noktalarını takipeder.
4. Sınıf içerisinde yapılanbir sunumu takip eder.
5. Dinlediği bir metni söz-lü olarak özetler.
6. Dinlediklerindeki sayı-sal ifadeleri anlar.

1. Diyalog esnasında dü-zeltme/açıklama iste-ğinde bulunur.2. Diyalog esnasında dü-zeltme/ açıklama istek-lerine yanıt verir.3. İletişim esnasında akı-şın koptuğu yeri belir-ler.4. Bir konuşmada/ tar-tışmada söz hakkı ister.5. Tartışmaya katılır.

1. Mevcut kuralları başka-larına açıklar.2. Kısa sunu yapar.3. Konuşmasında, önem-sediği bilgileri vurgular.4. Konuşmasında, önem-sediği bilgileri vurgular.5. Günlük yaşamda karşı-laştığı ilginç bir durumusınıf önünde anlatır.6. Konuşmalarında sayısalifadeleri kullanır.

1. Okuduklarında geçen çeşitliduygu ifadelerini/türlerini belir-ler.
2. Kaynaklardan yararlanarak su-num yapar.
3. Okuduklarında geçen sayısalifadeleri/verileri anlar.
4. Okuduklarında geçen olay vedurum betimlemelerini belirler.
5. Kişisel mektuplarda yer alandilekleri ayırt eder.
6. Gündelik ihtiyaçlar için kullanı-lan basit aletlerin kullanma ta-limatındaki yazılı yönergeleriuygular.
7. Okuduklarındaki sayısal ifadele-ri anlar.

1. Sunum dosyası hazırlar.
2. Önceki öğrenmelerine iliş-kin yapıları yazılarında kul-lanır.
3. Yazısını değerlendirir.
4. Okuduğu bir metni yazılıolarak özetler.
5. Ayrıntılı yol tariflerini izler.
6. Sayısal içerikli sözlü anla-tımları rakamla ifade eder.
7. Sayısal içerikli anlatımlarıharflerle ifade eder.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.5
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. İşitsel materyalde yapı-lan betimlemeler, somutveya soyut olabilir.
2. Görsellerin filmin akışınıgenel olarak ortaya koy-duğu, düzeye uygun tanı-dık içerikli filmler kulla-nılmalıdır. Altyazı veril-

memelidir.
3. Sunular, yayınlar vb. ya-vaş ve anlaşılır akıştakikonuşmalar.
4. Öğretmenin ders konu-suyla ilgili yaptığı ya dasınıf arkadaşının ilgi du-yulan bir konu hakkındayaptığı sunumlar.
5. Tanıdık ifadelerin çoğun-lukta olduğu yavaş ve an-laşılır hızdaki hikâyelerkullanılmalıdır. Diyalog

kullanılmamalıdır.
6. Saatlerle ilgili 10 kala, 5geçe gibi ifadelere dikkatçekilmelidir. Ma'dud ko-nusu ele alınmamalıdır.

1,2.  Yanlış anladığı/ anlaşıldığıya da anlayamadığı/ anlaşı-lamadığı durumlarda ifadeyitekrar etme, farklı bir şekil-de söyleme ya da açıklamaihtiyacını dile getirmesi vebuna tepki vermesi beklen-mektedir. Örneğin: ة  ا؟، مّر عفُو
ر؟ ثانية من فضلك؟، هل يمكن أن تكّر

3. Anlaşılamadığını ya da yan-lış anlaşıldığını muhatabınuyarısıyla ya da uyarı al-maksızın fark etmesi bek-lenmektedir.
4. Süregiden bir konuşmadasöz almak üzere uygun bircümle ya da ifade ile arayagirmesi beklenmektedir.
5. Bildik bir konuda süregidenbir tartışma içerisinde fikri-ni paylaşması beklenmekte-dir. Bu düzey kazanımda öğ-rencinin tartışmanın birparçası olması beklenmeme-

lidir, cümlesini söyleyip tar-tışmadan çıkması olasıdır.

1. Herkesin bildiği genel kurallar (trafik,sağlık vb.), okulda uyulması gerekenkurallar (teneffüs kuralları, ders ku-ralları vb.) ya da öğrencilerin hayalibir mekân ile ilgili kendi oluşturacak-ları kuralları açıklamaları beklenmek-tedir.2. Yakın çevresi (ailesi, okul arkadaşları,vb.) yaşadığı yer gibi kendisini ilgi-lendiren ve bildiği konularda sunuyapması istenebilir. Sunu için şunlaradikkat edilmelidir:- Öğrencilere önceden hazırlık yapmasüresi verilmeli- Sözlü sununun kelimesi kelimesineanlatılması istenmemelidir.
4. Vurgu ve tonlama değişikliklerininanlam üzerindeki etkisinin yanı sıra .edatı üzerinde de durulmalıdırإنّ 
5. Duraksamalar ve yardım isteği bek-lenmektedir. Bu düzey kazanımın ar-dından ders başlarında öğrencilerdengelecek paylaşımlara yer vermek uy-gun olabilir.
6. Saatlerle ilgili 10 kala, 5 geçe gibi ifa-delerin kullanımı sağlanmalıdır.Ma'dud konusu ele alınmamalıdır.

1. Okuduğu metnin türünü belir-lemek açısından bir hazırlık nite-liğinde, metinde somut olarakgeçen duygu değişimlerini belir-lemesi beklenmektedir.
2. Öğretmen rehberliği gerekmek-tedir. Bu kazanımda öğrencininfarklı kaynakları okuması esas-tır. Hazırlanan sunum, sınıfönünde sunulmayabilir, dosyaolarak alınabilir. Yazma becerisibu kazanımda değerlendirilme-

melidir.
4. Somut ve gerçek betimlemelerkullanılmalıdır.
5. Kişiler arası özel dilek paylaşım-larına (Örn. في اإلمتحان/  التوفيقأتمنى لك 

كل عام وأنتم بخير/ سالمتك! vb.) dikkatçekilmelidir.
6. Öğrenci için tanıdık sözcük veifadelerin çoğunlukta olduğu,unuttuğunda dönüp bakabileceğiyazılı talimatlar kullanılmalıdır.Basit maket yapımı, ankesörlütelefon kullanımı vb.)
7. Saatlerle ilgili 10 kala, 5 geçe gibiifadelere dikkat çekilmelidir.Ma'dud konusu ele alınmamalı-

dır.

1. Kendi sunumunu dosya-laması beklenmektedir.Sözlükten ve farklı kay-naklardan yararlanabilir.
2. Öğrencilerin daha önceöğrendikleri dil yapılarınıhatırlamaları sağlanmalı-dır.
3. Kendi yazdığı bir hikâye-yi/diyaloğu/metni yazımkuralları, dil ve anlam açı-sından değerlendirmesisağlanmalıdır.
4. Sınırlı dil varlığıyla, oriji-nal metne dönmedenözetlemeleri sağlanmalı-dır.
5. Öğrencilerin, yazılı olarakverilen yol tariflerini ilgilimateryal üzerinde gös-termeleri beklenmektedir.6, 7. Tam saatler, çeyrek, ya-rım ve 20 dakikalık peri-yodların yanı sıra 10 kala,5 geçe gibi ifadeleri harf-lerden rakamlara aktara-rak yazması ve aksi sağ-lanmalıdır. Ma'dud konu-su ele alınmamalıdır.(*)  B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.5
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediklerinde/izlediklerinde top-lum içerisinde belirlidurum ve mekânlaraözgü konuşma kalıp-larını belirler.
2. İşittiği ayrıntılı yö-nergeleri takip eder.
3. Ayrıntılı tarifleri kro-ki üzerinde gösterir.
4. Dinlediklerinde hedefkültür ögelerini belir-ler.
5. Dinlediklerinde yeralan dilek ifadelerinibelirler.
6. Dinlediklerinde ge-çen sayısal verilerianlar.

1. Bilgi alışverişinde bulunur.
2. Konuşma sırasında veyasonrasında anlamadıkları ileilgili açıklama isteğini belir-tir.
3. Çeşitli duyguları sözlü olarakifade eder.
4. Kopan iletişim akışını yeni-den başlatır.
5. Devam eden bir konuşmayaön hazırlık yapmaksızın katı-lır.

1. Konuşmalarını destekle-yecek örnekler verir.
2. Kısa konuşmalar yapar.
3. İzlediği/dinlediği birolayla ilgili yapılan be-timlemeleri aktarır.
4. İzlediği bir fil-min/okuduğu bir hikâye-nin kendisinde bıraktığıduyguyu tek tek sözcük-lerle ifade eder.

1. Okurken önemli gör-düğü yerleri belirgin-leştirir.2. Okuduklarını arkadaş-larıyla paylaşır.3. Kişisel mektuplardayer alan dilekleri belir-ler.4. Okuduklarında toplumiçerisinde belirli du-rum ve mekânlara öz-gü konuşma kalıpları-nı belirler.5. Okuduklarında geçensayısal verileri anlar.

1. Dinlediğini/okuduğununot alır.
2. Kısa metinler yazar.
3. Yazısında destekleyecekörnekler verir.
4. İşbirliği yaparak yazar.
5. Çeşitli duyguları yazılıolarak ifade eder.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.6
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. ممَّ ،!حياتكفيالبقية،!نفسكسلِّم
و،صحة!سالمتكخدمة؟،أيتشكو؟،

.Vb !عافية
2. Birkaç yönergenin peş peşesıralandığı yavaş hızdakibasit içerikli binişik yöner-geler kullanılmalıdır. Örne-ğin; yemek tarifleri, karışımhazırlama.
3. Öğrencilerin, basitten dahakarmaşık yol tariflerini din-leyerek hazırlanmış kroki-ler üzerinde göstermeleribeklenmektedir.
5. (Örn. متحان/  االفيالتوفيقلكأتمنى

سالمتك!بخير/ وأنتمعامكل vb.)dikkat çekilmelidir.
6. Yüzde bildiren ifadelere yerverilmelidir. ,(50%)لمائةباخمسون بالمائةثالثون (%30) vb.

2. Bazı sözcük veya ifadelerinbaşka bir şekilde yeniden söy-lenmesini isteme (özelliklekarşıdaki hedef dilin anadilikonuşmacısı ise), günlük ko-nuşmalarda sözcük ve ifadetekrarı isteği ile konuşmayı ta-kip edebilmesi beklenmekte-dir.
3. Şaşırma, hayret, sürpriz, mut-luluk, mutsuzluk, hüzün, me-rak, ilgi, ilgisizlik gibi احست، يا 

ترى، لما ال؟ واى vb. ifadelerin kul-lanılması sağlanmalıdır.
4. Karşısındaki kişiden uyarıalmaksızın anlaşılamadığını yada yanlış anlaşıldığını fark etti-ğinde iletişimi farklı bir biçim-de (işaretler, beden dili, jestler,farklı sözcükler vb. ile) tekrarbaşlatması beklenmektedir.
5. Tanıdık, sıkça karşılaşılan,daha önce fikrini beyan ettiğikişisel ve gündelik konularhakkında yapılan konuşmalar.

1. Geçmiş yaşamdan, deneyim-lerden, sınıfta konuşulan vetartışılan öğrenmelerden ör-nekler vermesi beklenmekte-dir. لم olumsuzluk edatınınkullanımı sağlanmalıdır. Öğ-retmen desteği olasıdır.2. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin konuşma biçimi, doğrulu-ğu, akıcılığı vb. teknik özellik-lerden çok öğrencilerin istekli-liği ve gönüllülüğü gözlenmeli-dir.3. Önceki düzeyde ilgili işitselkazanımda ya da benzeri etkin-liklerde fark edilen betimleme-leri sözlü olarak aktarmasıbeklenmektedir.4. Önceki düzeyden tanıdığı bellibaşlı bazı duyguları kullanarakkendini ifade etmesi beklen-mektedir. Beden dili ile göste-rilen duyguları dile getirmedesınıf ya da öğretmen desteğiolasıdır.

1. Altını çizme, renklen-dirme, yıldız koyma vb.2. Okuduğu bir olayı ya dahikâyeyi arkadaşına ço-ğunlukla hedef dili kulla-narak anlatması sağlan-malıdır.3. (Örn. فيالتوفيقلكأتمنى
بخير/ وأنتمعاممتحان/ كلاال

سالمتك! vb.) dikkat çekil-melidir.4. “Teslim ol! Başınız sağolsun. Şikâyetiniz nedir?Size nasıl yardımcı olabili-rim? Geçmiş olsun. Çokyaşa!” vb.5. Yüzde bildiren ifadelereyer verilmelidir. خمسون
بالمائة (%50), .vb (30%)بالمائةثالثون

1. Bir hikâyenin (işitsel/yazılı) temelnoktalarını, anahtar sözcüklerini yada akış sırasını not alması beklen-mektedir.2. Bu düzey kazanımda öğrencilerinyazdıklarının doğruluğu, bağlam bü-tünlüğü vb. teknik özelliklerden çoköğrencilerin istekliliği ve gönüllülüğügözlenmelidir.
3. Daha önce hakkında tartışılmış, açık-lama ya da sunum yapılmış bir konuhakkında yazması ve önceki öğren-melerinden edindiği bilgilerle des-teklemesi (örneklendirmesi) bek-lenmektedir. .edatının kullanımısağlanmalıdırإنّ 
4. Bir konu hakkında küçük gruplar ha-linde iş bölümü yaparak metin oluş-turma çalışmaları yapılmalıdır. Bu-nun için ayrıca büyük grupla örneğin"kim nerede" oyunu oynanabilir.
5. Şaşırma, hayret, sürpriz, mutluluk,mutsuzluk, hüzün, merak, ilgi, ilgisiz-lik gibi الاااا!ال؟ مَ رى، لِ تُ ست، يانحأ vb. ifa-delerin kullanılması sağlanmalıdır.(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.6
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

1. Normal hızdaki açıkve anlaşılır konuş-maların konusunubelirler.
2. Dinlediği açık veanlaşılır telefon gö-rüşmesini anlar.
3. Dinlediklerinde an-lamadıklarıyla ilgiliaçıklama isteğinibelirtir.
4. Dinlediği metninbaşlığından içeriğitahmin eder.
5. Dinlediklerinde se-bep-sonuç ilişkilerikurar.
6. Dinlediklerinde ge-çen sayısal verilerianlar.

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM 1. İzlediği düzeyine uy-gun bir filmdeki alt-yazıları takip eder.2. Okuduklarının ko-nusunu belirler.3. Grafik ve tablo ileverilenleri yorumlar.4. Uluslararası ortakifadeler/sözcüklerve sıklıkla tekrareden ifadele-ri/sözcükleri içerenkısa ve basit metin-leri anlar.5. Okuduklarında ge-çen sayısal verilerianlar.

1. Yazım kuralları-nı uygular.
2. Noktalama işa-retlerini uygunbiçimde kulla-nır.
3. Yazılarında kar-şılaştırmalaryapar.
4. Yazılarında sa-yısal bilgiler ve-rir.

1. Sözcüklerin sesle-timini anlaşılır de-recede yapar.2. Karşılıklı bir ko-nuşmayı takip eder.3. Vurgu ve tonlama-ya dikkat ederekkonuşur.4. Bildiği ve ilgi duy-duğu bir konudayapılan bir sohbetekatılır.5. İletişim esnasındasayısal içerikli bilgialışverişinde bulu-nur.

1. Konuşmalarında karşılaştırma-lar yapar.2. Dinlediklerinin/okuduklarınınkonusunu belirtir.3. Bildiği ve ilgi duyduğu bir ko-nuda önceden hazırlanmış kısabir sunum yapar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.1
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Öğrencilerin ilgisiniçeken ve bildiği konu-lardaki açık ve anlaşı-lır konuşmalar.2. Aranan kişiyi telefonaisteme, yanlış aramaiçin özür dileme vb.basit kısa konuşmalar.3. Düzeye uygun ve ta-nıdık ifadelerin sıkçayer aldığı metinlerkullanılmalıdır.5. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، 
عندما vb. bağlaçlaradikkat çekilmelidir.6. Fiyat, tarih, saat vb.sayısal ifadelerin geç-tiği diyaloglar ve me-tinlerin yanı sıra 0-100 arası sayılar kul-lanılmalıdır.

2. Bildiği ve ilgi duyduğu konu-larda karşılıklı gerçekleştiri-len sohbetler sırasında karşı-dakinin söylediklerini takipetmesi beklenmektedir. Budüzey kazanımda öğrenci ba-zen sözcük seçiminde veyadoğru ifadeyi bulmada zorla-nabilir.3. Vurgu ve tonlamadan kaynak-lanan iletişim hatalarına dik-kat çekilmelidir.4. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin süregiden bir diyalogakatılmalarını sağlamanın yanısıra, katılım sürecindeki tu-tumları izlenmelidir.5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısalifadelerin geçtiği diyaloglarve metinlerin yanı sıra 0-100arası sayılar kullanılmalıdır.

1. Daha önce öğrenilen karşı-laştırma ifadeleri, dinlenenmetnin/diyaloğun çeşitliişitsel özellikleri (daha sesli,daha sessiz, daha hızlı, ka-dın sesi, erkek sesi, üzgün,mutlu vb.) ile ilgili olabilir.2. İzlediği bir filmin ya daokuduğu bir kita-bın/hikayenin konusunugenel hatlarıyla paylaşmasıbeklenmektedir.3. Bu düzey kazanımda hazır-lık sürecinde öğretmen reh-berliği önem kazanmakta-dır. Yapılan sunumun tekbir konuyu kapsamasınadikkat edilmelidir.

1. Seviyeye uygun, basit yazılmış veyavaş akan altyazılar kullanılma-lıdır.2. Düzeye uygun metinlerde başlık-tan, az sayıda kullanılan görselyardımcılardan yararlanması bek-lenmektedir.3. Hedef dilde hazırlanmış grafikler-de ya da tablolarda şekillerle yada sayılarla verilen bilgileri an-lamlandırması beklenmektedir.Bu düzey kazanım için grafik vetablolardan hareketle tamamlana-cak alıştırmalar ve etkinlikler kul-lanılabilir.4. وكيوطنيويورك،تلفزيون،فاكس، vb. tanıdıksözcük ve isimlerin yanı sıra ulus-lararası kısaltmalara da yer ve-rilmelidir.5. Fiyat, tarih, saat vb. sayısal ifade-lerin geçtiği diyaloglar ve metinle-rin yanı sıra 0-100 arası sayılarkullanılmalıdır.

3. Daha önce öğrenilen kar-şılaştırma ifadeleri, dinle-nen metnin/diyaloğun çe-şitli işitsel özellikleri (da-ha sesli, daha sessiz, dahahızlı, kadın sesi, erkek se-si, üzgün, mutlu vb.) ile il-gili olabilir.4. Fiyat, tarih, saat vb. sayı-sal ifadelerin geçtiği diya-loglar ve metinlerin yanısıra 0-100 arası sayılarkullanılmalıdır.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.1
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI
KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediği konular ara-sındaki ilişkiyi belir-ler.
2. Sesli kısa mesajve/veya kayıtlı duyu-rulardaki önemli öge-leri belirler.
3. Yavaş ve açık konuş-ma akışı esnasındaradyo/TV programla-rının ana konusunutahmin eder.
4. Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmdedeğişen olayları belir-ler.
5. Dinlediklerindeki sa-yısal bilgileri anlar.

1. Konuşmalarında karşı-laştırmalar yapar.
2. Açık, anlaşılır ve akıcışekilde telefon ko-nuşması yapar.
3. Nezaket kurallarınauygun konuşur.
4. Bir diyaloğu başlatır.
5. Bir diyaloğu sürdürür.

1. Olayları oluş sırasınagöre anlatır.
2. Konuşmalarında sebepsonuç ilişkileri kurar.
3. Konuşmalarında sayısalverileri/ifadeleri kulla-nır.
4. Mantık bütünlüğü içindekonuşur.

1. Okuduklarında sebep-sonuçilişkileri kurar.2. Bireysel ilgi alanlarında yazıl-mış bir metni anlar.3. Serbest okuma yapar.4. Gerekli bilgiyi bulmak amacıylagöz gezdirerek okur.5. Okuduklarında değişen olaylarısaptar.

1. Yazılarında karşılaştırma-lar yapar.2. Yazılarında sebep-sonuçilişkileri kurar.3. Yazılarında sayısal verile-ri/ ifadeleri kullanır.4. Yazılarında nezaket ifade-lerini kullanır.5. Mantık bütünlüğü içindeyazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.2
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

3. Konuya ve düzeyeuygun radyo prog-ramlarında seçilerekkaydedilmiş yayınlar-la ile ilgili olarak yapı-lacak etkinliklerde azsayıda görsel desteğeyer verilebilir.
5. 0-100 arası sayılar ilesaatlerin çeyrek, 20dakika ve yarım peri-yodları üzerinde du-rulmalıdır.

1. أنا أطول منك، البيت أبعد 
من المدرسة vb. basitkarşılaştırmalar.2. Aranan kişiyi tele-fona isteme, yanlışarama için özür di-leme vb. basit kısakonuşmalar.3. .vbلو سمحت، من فضلك

1. Günlük hayatta karşılaşılangerçek bir olayın kullanıl-ması, somut anlatım açısın-dan önemlidir. Hayali olay-ların kurgulanması ve anla-tılması, öğrencide dikkat bö-lünmesine yol açabilir.2. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما vb.bağlaçları kullanması bek-lenmektedir.3. 0-100 arası sayılar ile saat-lerin çeyrek, 20 dakika veyarım periyodları üzerindedurulmalıdır.4. Bildiği ve ilgilendiği konu-larda yalın bir biçimde, du-raksamalarla ve yapısal ola-rak kopuk ifadeler kullanı-labilmekle birlikte, akış çiz-gisi içerisinde bağlantılı biranlatım beklenmektedir.

1. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما vb.bağlaçlara dikkat çekilmelidir.2. Öğrencilerin tercihine göre ilgialanına giren ya da konusundanhoşlanılan basit hikâyeler ya dagüncel metinler kullanılmalıdır.3. Dersin belli bir bölümünde yada serbest zaman etkinliği ola-rak öğrencilerin ilgi duyduklarıbir hikâyeden 10-15 satır ser-best okuma yapmaları sağlan-malıdır.4. İlanlarda uygun olanları belir-leme, güncel veya ilgi alanınagiren konulardaki orta uzunluk-taki metinlerde istediği bilgileriaraştırma.5. Anlaşılır biçimde kurgulanmışkısa bir hikâyenin içinde geçençeşitli olayları fark etmesi bek-lenmektedir.

1. أنا أطول منك، البيت أبعد من 
المدرسة vb. basit karşılaş-tırmalar.

2. .vb. bağlaçları yazısındakullanması beklenmekte-dirبسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما
3. 0-100 arası sayılar ile saat-lerin çeyrek, 20 dakika veyarım periyodları üzerindedurulmalıdır.
4. لو سمحت، من فضلك vb.
5. Bildiği ve ilgilendiği konu-larda yalın bir biçimde, du-raksamalarla ve yapısalolarak kopuk ifadeler kul-lanılabilmekle birlikte, akışçizgisi içerisinde bağlantılıbir anlatım beklenmekte-dir.(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.2
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen ba-sit sayısal işlemleri belir-ler.2. Yavaş ve açık konuşmaakışı esnasında radyo/TVprogramlarının ana konu-sunu belirler.3. Hedef dil konuşucularıarasında geçen konuşma-larda öngörülen somutbilgiyi belirler.4. Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmde de-ğişen olayları belirler.5. Dinlediklerinde Arapçakonuşulan ülkelerin kültürdeğerleri ile ilgili bilgiyibelirler.

1. Bildiği konulardarahat/akıcı konuşur.2. Bir diyaloğu uygunbiçimde sonlandırır.3. Bireysel ilgi alanla-rında yazılmış birmetnin içeriğini ak-tarır.4. İletişim sırasındakonuşmayı mantıkbütünlüğü içindesürdürür.

1. Deneyim ve anılarınıanlatır.
2. Bir reklam sunar.
3. Kendi kültürü ile he-def kültürü belli özel-likler açısından karşı-laştırır.
4. Basit düzeyde hikâyeanlatır.
5. Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmdedeğişen olayları dilegetirir.

1. Kısa hikâyeleri sesli okur.
2. Gazete ve dergi okur.
3. Okuduklarındaki karşılaştır-maları yorumlar.
4. Şiir okur.
5. Basit sayısal işlemleri oku-mada matematik terimlerinikullanır.
6. Okuduklarında değişen olay-ları dile getirir.
7. Okuduklarında Arapça konu-şulan ülkelerin kültür değer-leri ile ilgili bilgiyi belirler.

1. Deneyim ve anılarını yazılıolarak ifade eder.
2. Basit düzeyde şiir yazar.
3. Kısa metinler yazmaktanzevk alır.
4. Basit düzeyde hikâyeleryazar.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.3
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Basit dört işlem ifade-leri geçen ( ناقص،زائد،

يساويتقسيم ،ضرب، ) işitseliçerik sağlanmalıdır.
2. Radyo programları ileilgili olarak yapılacaketkinliklerde az sayıdagörsel desteğe yer ve-rilebilir.
3. Normal akışta, açık venet bir konuşma sıra-sında istenen somutbilgiyi saptaması bek-lenmektedir.

1. Önceki düzeylere oranla,sıkça karşılaştığı ve fikir sa-hibi olduğu konularda daharahat ve özgüvenli konuş-ması beklenmektedir.
2. Nezaket kurallarına uygunkonuşma, vedalaşma vb.sosyal iletişim durumlarınadikkat edilmelidir.
3. Okuduğu bir met-nin/hikâyenin içeriğini ge-nel hatlarıyla ve hatırladığıkadarıyla muhatabına an-latması beklenmektedir. Budüzey kazanımda duraksa-malar ve tekrarlarla yardımisteği olasıdır.
4. Bildik ve ilgilendiği konu-larda, duraksamalarla bir-likte yapısal olarak bağlan-tısız ancak akış olarak tutar-lı cümleler beklenmektedir.

1. Anlatılarında kendi hayatındanverdiği örneklerle konuyla ilgilideneyim ve anılarını paylaşmasıbeklenmektedir.
2. Bu düzey kazanımda ortak ilgiduyulan konu ve kişiler öğret-menle birlikte belirlenerek, öğ-rencilerin birer konuyu seçmesive konu ile ilgili yapılacak rekla-mın önceden hazırlanması ge-rekmektedir.
3. Bu düzey kazanımda önemli olanhedef kültürü ile kendi kültürünükarşılaştırabilecek düzeyde farketmesidir. Bu nedenle bu kazanımiçin anadil kullanımı konusundaesnek davranılmalıdır.
4. Belli bir olay örgüsü ve akışı olan,daha önceden bilinen bir hikâyeyianlatması beklenmektedir.
5. Akış içerisinde değişen çeşitliolayların hangileri olduğunu sıra-laması beklenmektedir.

1. Konusundan hoşlandığı,kendi seçtiği kısa birhikâyeyi sınıf önündeokumak için gönüllü ol-ması beklenmektedir.
2. Tanıdık ve güncel konu-lar, ilanlar ve reklamlargibi gazetelerin renkli bö-lümleri kullanılabilir. Bukazanımda öğrencilerinsürece aktif katılımdagösterdikleri gönüllülükgözlenmelidir.
6. Mani ya da tekerleme gi-bi basit uyakları bulunanşiirleri gönüllü olarakokuması beklenmektedir.
7. Basit dört işlem ifadeleriiçeren ( تقسيم ضرب،ناقص،زائد،

يساوي، ) yazılı/basılı içeriksağlanmalıdır.

1. Yazılarında kendihayatından verdi-ği örneklerle ko-nuyla ilgili dene-yim ve anılarınıpaylaşması bek-lenmektedir.
2. Ölçüsüz, basit ka-fiyeli kısa şiirleryazması beklen-mektedir.
4. Hikâye öğeleriniuygun biçimdekullanması bek-lenmektedir.

(*) B1- Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.3
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediklerinde duygular-la ilgili yapılan betimleme-leri ayırt eder.
2. Açık bir dille seslendiril-miş somut ve soyut içeriğedayanan metinlerden an-lam çıkarır.
3. Hedef dilde kısa hikâyelerdinler.
4. Dinlediklerinde anlam-landıramadığı sözcüklerinanlamını tahmin eder.

1.Bilgi sahibi olduğubir konuda açık veanlaşılır olarak yapı-lan karşılıklı tartış-maya katılır.
2.Kendine güvenerekkonuşur.
3.Günlük diyaloglarakatılır.
4.Başkasından aldığıbir bilgiyi sözlü ola-rak paylaşır.
5.Önceki öğrenmeleri-ne ilişkin yapılarısözlü iletişimde kul-lanır.

1.Hedef dil konuşucuları ara-sında geçen konuşmalardaöngörülen somut bilgiyi ak-tarır.
2.Dinlediği bir anlatı-da/izlediği bir filmde deği-şen olayları betimler.
3.Arapça konuşulan ülkelerinkültür değerleri hakkındakonuşur.
4.Okuduğu bir metni sözlü ola-rak özetler.
5.Basit matematik işlemleriiçeren sayısal bilgiler sunar.

1. Serbest okuma yapar.
2.Okuduklarında duygularlailgili yapılan betimlemeleriayırt eder.
3.Okuduklarında değişenolayları betimler.
4.Metin içerisinde anlamlan-dıramadığı sözcüklerin an-lamını tahmin eder.
5.Metinde sıralanmış haldeverilen bilgileri yorumlar.

1.Bireysel ilgi alanları ile ilgilikısa bir metin yazar.
2.Yazdığı konu ile ilgili dene-yimlerinden bahseder.
3.Başkasından aldığı bir bilgi-yi yazılı olarak paylaşır.
4.Yazısına uygun başlık belir-ler.
5.Gelen dönütler doğrultu-sunda yazısını yeniden dü-zenler.
6.Kendi kültürü ile hedef kül-türü belli özellikler açısın-dan yazılı olarak karşılaştı-rır.
7.Basit matematik işlemleriiçeren sayısal bilgileri sem-bollerle yazar.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.4
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. ركبته./ فيبألمشعرفعليسقط
الباب عندحزنفيالكلبيجلس

! .vb. duygu ifadele-ri/ فرحتُ
2. Bu düzey kazanımda soyutya da somut net ve gerçekbilgiler içeren işitsel mater-yal kullanılmalıdır. Öğrenci-lerin her sözcüğü anlamaları

beklenmemeli, genel kapsa-mın anlaşılması sağlanmalı-dır.
3. Öğrencilerin, canlı okuyucu(öğretmen, sınıf arkadaşıvb.) tarafından seslendirilenhikayeleri dinlemeye istekliolmaları beklenmektedir.4. Görsel desteği hariç dahaönce öğrendiği tüm becerile-ri (başlıktan hareket etme,bağlamdan çıkarma, alfabe-tik sözlükte araştırma vb.)işe koşması beklenmektedir.

1. Bilgi sahibi olduğu konular seçilme-lidir. Örneğin birbirine benzer ya dazıt özellikteki konularda sunumyapmış öğrencilerin diyaloğa girme-leri sağlanabilir, küçük grup tartış-maları düzenlenebilir. في رأيي...، أعتقد 
أنّ  vb. yapıları kullanılabilir.

2. Bazen sözcük seçiminde veya doğruifadeyi bulmada zorlanabilir, du-raksamalar yaşayabilir. Ancak ifa-desini tamamlaması beklenmekte-dir. Bu kazanımda öğrencinin diya-loğa kendi isteğiyle katılması esasalınmalıdır.
4. Bir konu ya da ilgi duyulan bir kişihakkındaki gerçek ve gerçek dışıbilgiler. Bu kazanım için basit dü-zeyde "dedikodu halkası" tekniğikullanılabilir.
5. Kısa, hatırlanabilir net bilgiler olma-lıdır. Gerçek ya da hayali bilgilerkullanılabilir. Önce küçük gruplarhalinde, ardından büyük grupla "ku-laktan kulağa" oyunu oynanabilir.

1. Normal akışta, açık ve netbir konuşma sırasında sap-tanan somut bilginin akta-rılması beklenmektedir.
2. Basit, söz öbeği ve kısacümleler düzeyinde betim-lemeler.
3. Bu düzey kazanımda hedefkültüre dair algı ve bilgi du-rumu gözden geçirilmekte-dir. Bu nedenle seçtiği kül-türel bir konu hakkında kısabir paragraf hazırlayıpsunması beklenmektedir.
4. Konu dışına çıkmaması veakışa uygun konuşması bek-lenmektedir. Tüm metninayrıntılı özeti istenmemeli-

dir, genel hatlar gözetilme-lidir.
5. Basit dört işlem ifadelerigeçen ( ،زائد، ناقص، ضرب، تقسيم

.bilgileri sözlü olarakanlatması beklenmektedir (يساوي

1.Dersin belli bir bölümündeya da serbest zaman etkin-liği olarak öğrencilerin ilgiduydukları bir hikaye-den15-20 satır serbestokuma yapmaları sağlan-malıdır.
2. ركبته./ فيبألمشعرفعليسقط

الباب / عندحزنفيالكلبيجلس
! .vb. duygu ifadeleriفرحتُ

4.Görsel desteği hariç dahaönce öğrendiği tüm beceri-leri (başlıktan hareket et-me, bağlamdan çıkarma, al-fabetik sözlükte araştırmavb.) işe koşması beklen-mektedir.
5.Metin içerisinde sıralanmışbilgilerin öğrenci tarafın-dan dile getirilerek ne ileilgili olduklarını, ne işe ya-radıklarını vb. ifade etmesibeklenmektedir.

2. Kendi seçimi olan herhangi bir ko-nudaki yazısında kendi geçmişin-den deneyimlere yer vermesi sağ-lanmalıdır.
3. Önemli bir bilgiyi SMS ile gönder-me, e-posta yazma vb. etkinlikleryapılabilir.
5. Yazılan yazıların öğretmen tarafın-dan gözden geçirildikten sonra tek-rar öğrenciye verilmesi ve yenidendüzenlenmesi sağlanmalıdır.
6. Bu düzey kazanımda önemli olanhedef kültürü ile kendi kültürünükarşılaştırabilecek düzeyde farketmesidir. Bu nedenle öğrenciler-den uzun ve doğru cümle yapılarıbeklenmemeli, öğrencilerin kendiseçtikleri bir yöntemle (paragraf,tablo, hikaye vb.) karşılaştırmayapmaları sağlanmalıdır.
7. Harflerle ve sayılarla ifade edilensayısal bilgileri sembollerle ifadeetmesi beklenmektedir. Örneğin:

تسعةيساويخمسةزائدأربعة ifadesini 4+5=9olarak yazma, bunun aksi vb.(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.4
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM

1. İzlediği/dinlediğibir olay hakkındakibetimlemeleri anlar.
2. İzlediği basit ve açıkanlatımlı bir filmingenel akışından an-lam çıkarır.
3. Hedef dil konuşucu-ları arasında süre-giden kesintisiz birkonuşmanın ananoktalarını takipeder.
4. Sınıf içerisinde ya-pılan bir sunumutakip eder.
5. Dinlediği bir metnisözlü olarak özetler.
6. Dinlediklerindekisayısal ifadeleri an-lar.

1. Diyalog esnasındadüzelt-me/açıklama is-teğinde bulunur.2. Diyalog esnasındadüzeltme/ açık-lama isteklerineyanıt verir.3. İletişim esnasındaakışın koptuğunufark eder.4. Bir konuşma-da/tartışmada sözhakkı ister.5. Tartışmaya katı-lır.

1. Mevcut kurallarıbaşkalarına açıklar.2. Kısa sunu yapar.3. Konuşmasında,önemsediği bilgilerivurgular.4. Günlük yaşamda kar-şılaştığı ilginç bir du-rumu sınıf önündeanlatır.5. Konuşmalarında sa-yısal ifadeleri kulla-nır.

1. Okuduklarında geçen çeşitliduygu ifadelerini/türlerinibelirler.
2. Kaynaklardan yararlanaraksunum hazırlar.
3. Okuduklarında geçen sayısalifadeleri/verileri anlar.
4. Okuduklarında geçen olay vedurum betimlemelerini be-lirler.
5. Kişisel mektuplarda yer alandilekleri ayırt eder.
6. Gündelik ihtiyaçlar için kul-lanılan basit aletlerin kul-lanma talimatındaki yazılıyönergeleri uygular.
7. Okuduklarındaki sayısal ifa-deleri anlar.

1. Sunum dosyası hazır-lar.
2. Önceki öğrenmelerineilişkin yapıları yazıla-rında kullanır.
3. Yazısını değerlendirir.
4. Okuduğu bir metniyazılı olarak özetler.
5. Ayrıntılı yol tarifleriniizler.
6. Sayısal içerikli sözlüanlatımları rakamlaifade eder.
7. Sayısal içerikli anla-tımları harflerle ifadeeder.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**) B1.1.5
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. İşitsel materyalde yapı-lan betimlemeler, somutveya soyut olabilir.
2. Görsellerin filmin akışınıgenel olarak ortaya koy-duğu, düzeye uygun ta-nıdık içerikli filmler kul-lanılmalıdır. Altyazı ve-

rilmemelidir.
3. Sunular, yayınlar vb. ya-vaş ve anlaşılır akıştakikonuşmalar.
4. Öğretmenin ders konu-suyla ilgili yaptığı ya dasınıf arkadaşının ilgi du-yulan bir konu hakkındayaptığı sunumlar.
5. Tanıdık ifadelerin ço-ğunlukta olduğu yavaşve anlaşılır hızdakihikâyeler kullanılmalı-dır. Diyalog kullanılma-

malıdır.
6. Saatlerle ilgili 10 kala, 5geçe gibi ifadelere dik-kat çekilmelidir. Ma'dudkonusu ele alınmamalı-

dır.

1,2.  Yanlış anladığı/ anlaşıldığı yada anlayamadığı/ anlaşıla-madığı durumlarda ifadeyitekrar etme, farklı bir şekil-de söyleme ya da açıklamaihtiyacını dile getirmesi vebuna tepki vermesi beklen-mektedir. Örneğin: ة  ا؟، مّر عفُو
ر؟ ثانية من فضلك؟، هل يمكن أن تكّر

3. Anlaşılamadığını ya da yan-lış anlaşıldığını muhatabınuyarısıyla ya da uyarı al-maksızın fark etmesi bek-lenmektedir.
4. Süregiden bir konuşmadasöz almak üzere uygun bircümle ya da ifade ile arayagirmesi beklenmektedir.
5. Bildik bir konuda süregidenbir tartışma içerisinde fikri-ni paylaşması beklenmekte-dir. Bu düzey kazanımda öğ-rencinin tartışmanın birparçası olması beklenmeme-

lidir, cümlesini söyleyip tar-tışmadan çıkması olasıdır.

1. Herkesin bildiği genel kurallar (tra-fik, sağlık vb.), okulda uyulması gere-ken kurallar (teneffüs kuralları, derskuralları vb.) ya da öğrencilerin ha-yali bir mekân ile ilgili kendi oluştu-racakları kuralları açıklamaları bek-lenmektedir.2. Yakın çevresi (ailesi, okul arkadaşla-rı, vb.) yaşadığı yer gibi kendisini ilgi-lendiren ve bildiği konularda sunuyapması istenebilir. Sunu için şunlaradikkat edilmelidir:- Öğrencilere önceden hazırlık yapmasüresi verilmeli- Sözlü sununun kelimesi kelimesineanlatılması istenmemelidir.
4. Duraksamalar ve yardım isteği bek-lenmektedir. Bu düzey kazanımın ar-dından ders başlarında öğrencilerdengelecek paylaşımlara yer vermek uy-gun olabilir.
5. Saatlerle ilgili 10 kala, 5 geçe gibi ifa-delerin kullanımı sağlanmalıdır.Ma'dud konusu ele alınmamalıdır.

1. Okuduğu metnin türünü belirle-mek açısından bir hazırlık niteli-ğinde, metinde somut olarak geçenduygu değişimlerini belirlemesibeklenmektedir.
2. Öğretmen rehberliği gerekmekte-dir. Bu kazanımda öğrencinin farklıkaynakları okuması esastır. Hazır-lanan sunum, sınıf önünde sunul-mayabilir, dosya olarak alınabilir.Yazma becerisi bu kazanımda de-

ğerlendirilmemelidir.
4. Somut ve gerçek betimlemeler kul-lanılmalıdır.
5. Kişiler arası özel dilek paylaşımla-rına (Örn. متحان/ كل عام في االالتوفيقأتمنى لك 

وأنتم بخير/ سالمتك! vb.) dikkat çekilme-lidir.
6. Öğrenci için tanıdık sözcük ve ifa-delerin çoğunlukta olduğu, unuttu-ğunda dönüp bakabileceği yazılı ta-limatlar kullanılmalıdır. Basit ma-ket yapımı, ankesörlü telefon kul-lanımı vb.)
7. Saatlerle ilgili 10 kala, 5 geçe gibiifadelere dikkat çekilmelidir.Ma'dud konusu ele alınmamalıdır.

1. Kendi sunumunu dosyala-ması beklenmektedir. Söz-lükten ve farklı kaynaklar-dan yararlanabilir.
2. Öğrencilerin daha önce öğ-rendikleri dil yapılarını ha-tırlamaları sağlanmalıdır.
3. Kendi yazdığı bir hikâye-yi/diyaloğu/metni yazımkuralları, dil ve anlam açı-sından değerlendirmesisağlanmalıdır.
4. Sınırlı dil varlığıyla, orijinalmetne dönmeden özetle-meleri sağlanmalıdır.
5. Öğrencilerin, yazılı olarakverilen yol tariflerini ilgilimateryal üzerinde göster-meleri beklenmektedir.6, 7. Tam saatler, çeyrek, yarımve 20 dakikalık periyodla-rın yanı sıra 10 kala, 5 geçegibi ifadeleri harflerden ra-kamlara aktararak yazmasıve aksi sağlanmalıdır.Ma'dud konusu ele alın-

mamalıdır.(*)  B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.5
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9. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. Dinlediklerinde/izlediklerinde toplumiçerisinde belirli durumve mekânlara özgü ko-nuşma kalıplarını belir-ler.
2. İşittiği ayrıntılı yönerge-leri takip eder.
3. Ayrıntılı tarifleri krokiüzerinde gösterir.
4. Dinlediklerinde hedefkültür ögelerini belirler.
5. Dinlediklerinde yer alandilek ifadelerini belirler.
6. Dinlediklerinde geçensayısal verileri anlar.

1. Bilgi alışverişinde bulunur.
2. Konuşma sırasında veyasonrasında anlamadıklarıile ilgili açıklama isteğini be-lirtir.
3. Çeşitli duyguları sözlü ola-rak ifade eder.
4. Kopan iletişim akışını yeni-den başlatır.
5. Devam eden bir konuşmayaön hazırlık yapmaksızın ka-tılır.

1. Konuşmalarını destekle-yecek örnekler verir.
2. Kısa konuşmalar yapar.
3. İzlediği/dinlediği birolayla ilgili yapılan be-timlemeleri aktarır.
4. İzlediği bir fil-min/okuduğu bir hikâye-nin kendisinde bıraktığıduyguyu tek tek sözcük-lerle ifade eder.

1. Okurken önemli gör-düğü yerleri belirgin-leştirir.2. Okuduklarını arkadaş-larıyla paylaşır.3. Kişisel mektuplardayer alan dilekleri belir-ler.4. Okuduklarında toplumiçerisinde belirli du-rum ve mekânlara öz-gü konuşma kalıpları-nı belirler.5. Okuduklarında geçensayısal verileri anlar.

1. Not alır.
2. Kısa metinler yazar.
3. Yazısında destekleye-cek örnekler verir.
4. İşbirliği yaparak yazar.
5. Çeşitli duyguları yazılıolarak ifade eder.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.6
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9. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

1. ممَّ ،!حياتكفيالبقية،!نفسكسلِّم
،صحة!سالمتكخدمة؟،أيتشكو؟،

وعافية vb.
2. Birkaç yönergenin peş peşesıralandığı yavaş hızdakibasit içerikli binişik yöner-geler kullanılmalıdır. Örne-ğin; yemek tarifleri, karışımhazırlama.
3. Öğrencilerin, basitten dahakarmaşık yol tariflerini din-leyerek hazırlanmış krokilerüzerinde göstermeleri bek-lenmektedir.
5. (Örn. متحان/ االفيالنجاحلكأتمنى

سالمتك!بخير/ وأنتمعامكل vb.)dikkat çekilmelidir.
6. Yüzde bildiren ifadelere yerverilmelidir. ,(50%)بالمائةخمسون بالمائةثالثون (%30) vb.

2. Bazı sözcük veya ifadelerinbaşka bir şekilde yeniden söy-lenmesini isteme (özellikle kar-şıdaki hedef dilin anadili ko-nuşmacısı ise), günlük konuş-malarda sözcük ve ifade tekrarıisteği ile konuşmayı takip ede-bilmesi beklenmektedir.
3. Şaşırma, hayret, sürpriz, mutlu-luk, mutsuzluk, hüzün, merak,ilgi, ilgisizlik gibi مَ رى، لِ ت، يا تُ نحسأ

، يا سالم!ال؟ vb. ifadelerin kulla-nılması sağlanmalıdır.
4. Karşısındaki kişiden uyarı al-maksızın anlaşılamadığını ya dayanlış anlaşıldığını fark ettiğin-de iletişimi farklı bir biçimde(işaretler, beden dili, jestler,farklı sözcükler vb. ile) tekrarbaşlatması beklenmektedir.
5. Tanıdık, sıkça karşılaşılan, dahaönce fikrini beyan ettiği kişiselve gündelik konular hakkındayapılan konuşmalar.

1. Geçmiş yaşamdan, dene-yimlerden, sınıfta konuşu-lan ve tartışılan öğrenme-lerden örnekler vermesibeklenmektedir. Öğret-men desteği olasıdır.2. Bu düzey kazanımda öğ-rencilerin konuşma biçi-mi, doğruluğu, akıcılığı vb.teknik özelliklerden çoköğrencilerin istekliliği vegönüllülüğü gözlenmeli-dir.3. Önceki düzeyde ilgili işitselkazanımda ya da benzerietkinliklerde fark edilenbetimlemeleri sözlü ola-rak aktarması beklenmek-tedir.4. Önceki düzeyden tanıdığıbelli başlı bazı duygularıkullanarak kendini ifadeetmesi beklenmektedir.Beden dili ile gösterilenduyguları dile getirmedesınıf ya da öğretmen des-teği olasıdır.

1. Altını çizme, renklen-dirme, yıldız koymavb.2. Okuduğu bir olayı yada hikâyeyi arkadaşı-na çoğunlukla hedefdili kullanarak anlat-ması sağlanmalıdır.3. (Örn. فيالتوفيقلكأتمنى
بخير/وأنتمعاممتحان/ كلاال

سالمتك! vb.) dikkat çe-kilmelidir.4. “Teslim ol! Başınız sağolsun. Şikâyetiniz ne-dir? Size nasıl yardım-cı olabilirim? Geçmişolsun. Çok yaşa!” vb.5. Yüzde bildiren ifade-lere yer verilmelidir.
بالمائةخمسون (%50),
بالمائةثالثون (%30) vb.

1. Bir hikâyenin (işitsel/yazılı) temelnoktalarını, anahtar sözcükleriniya da akış sırasını not alması bek-lenmektedir.2. Bu düzey kazanımda öğrencilerinyazdıklarının doğruluğu, bağlambütünlüğü vb. teknik özelliklerdençok öğrencilerin istekliliği ve gö-nüllülüğü gözlenmelidir.
3. Daha önce hakkında tartışılmış,açıklama ya da sunum yapılmış birkonu hakkında yazması ve öncekiöğrenmelerinden edindiği bilgiler-le desteklemesi (örneklendirmesi)beklenmektedir.
4. Bir konu hakkında küçük gruplarhalinde iş bölümü yaparak metinoluşturma çalışmaları yapılmalı-dır. Bunun için ayrıca büyük grup-la örneğin "kim nerede" oyunuoynanabilir.
5. Şaşırma, hayret, sürpriz, mutluluk,mutsuzluk, hüzün, merak, ilgi, ilgi-sizlik gibi الاااا!رى، لم ال؟ تُ ت، يانحسأ vb.ifadelerin kullanılması sağlanma-lıdır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.6
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde/izlediklerinde toplumiçerisinde belirli durumve mekânlara özgü ko-nuşma kalıplarını belir-ler.2. Ayrıntılı tariflerinkrokisini çıkarır.3. Bir metinde eksik bı-rakılan noktaları dinle-yerek tamamlar.4. Dinlediklerin-de/izlediklerinde deği-şen duyguları açıklar.

1. Duygularını basitdüzeyde betimler.2. Çeşitli duygularasözlü tepki verir.3. İletişim esnasındakarşısındakine konuile ilgili görüşlerinisorar.4. İletişim esnasındakarşısındakine konuile ilgili görüşleriniaçıklar.

1. İzlediği, dinlediği ya da oku-duğu bir olayı sözlü olarak be-timler.2. Kroki üzerindeki bir noktayıtarif eder.3. Bir hikâye ile ilgili aldığı not-ları paylaşır.4. Anlatımlarında sayısal ifadele-ri ve verileri kullanır.

1. Kişisel mektuplarda yer alan di-lekleri anlar.2. Okuduklarında toplum içerisin-de belirli durum ve mekânlaraözgü konuşma kalıplarını belir-ler.3. Okuma öncesi, sırası ve sonra-sında metinle ilgili soruları ce-vaplandırır.4. Serbest okuma yapar.

1. Duygularını basit düzey-de yazılı olarak betimler.2. Tanıdığı ve bilgi sahibiolduğu konularda hazır-lık yapmaksızın yazar.3. Kısa yazılı metinlerin an-lamını değiştirmeden ye-niden ifade eder.4. Bilgi almak ve/veya ver-mek amacıyla yazar.5. Yazılarında sayısal ifade-leri ve verileri kullanır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.7
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. تشكو؟،ممَّ ،!حياتكفيالبقية،!سكنفسلِّم
عافيةو،صحة!سالمتكخدمة؟،أي ! Vb.2. Öğrencilerin basitten dahakarmaşık yol tariflerini dinle-yerek kroki halinde göster-meleri beklenmektedir.3. Öğrencinin genel akıştan çı-karabileceği bazı noktalarıneksik bırakıldığı bir metinleçalışmaları gerekmektedir.Eksik bırakılan yerler, öğren-cinin tahmin edebileceği bilgi-leri içermelidir. Bu düzey ka-zanımda dil kuralları üzerin-de çalışılabilir.4. Bir film sahnesinde ya da gör-sel destekli sesli bir mater-yalde değişen duyguların ne-ler olduğunu sıralaması bek-lenmektedir.

1. Şaşkınlık, üzüntü,ilgi, merak, aldır-mazlık, endişe vb.duygulara doğrutepkiler vermesibeklenmektedir.Bu düzey kaza-nımda öğrenci,söz varlığının ye-tersiz kaldığınıhissettiğinde be-den dili işe koşa-bilir.3. في...؟رأيكما yapısı-nın kullanılmasısağlanmalıdır.

1. Daha önce benzeri görül-müş ve üzerinde konuşul-muş tanıdık ve somut olay-lar kullanılmalıdır.2. Basitten daha karmaşıkkrokilerin kullanılması veikili grup çalışmalarınınyapılması gerekmektedir.4. Yüzde bildiren ifadelerinkullanımı sağlanmalıdır.
بالمائةخمسون (%50), ثالثون

بالمائة (%30) vb.

2. س
ممَّ ،!حياتكفيالبقية،!نفسكلِّم

،صحة!سالمتكخدمة؟،أيتشكو؟،
عافيةو ! Vb.4. Dersin belli bir bölü-münde ya da serbestzaman etkinliği olaraköğrencilerin ilgi duy-dukları bir hikâyeden20-25 satır serbestokuma yapmaları sağ-lanmalıdır.

2. Öğrencinin sıkça karşılaştığı,daha önce fikrini beyan ettiğikonularda yapılacak bir diya-loğun ya da grup tartışması-nın ardından konu ile ilgilikısa bir paragraf yazmasıbeklenmektedir.3. Orijinal metindeki akışı takipederek, orijinal metne tekrardönmeden kendi söz varlığınıve anlatım gücünü kullanma-sı beklenmektedir. Alfabetiksözlük yardımı olasıdır.4. Kendisi için önemli gördüğünoktaları anlatmak ve ihtiyaçduyduğu bilgileri sormak yada iletmek amaçlı yazılaryazması beklenmektedir. Kı-sa notlar, SMS, e-posta vb.5. Yüzde bildiren ifadelerin kul-lanımı sağlanmalıdır. خمسون
بالمائة (%50), بالمائةثالثون (%30)vb.(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.7
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. İzlediği bir filmdeki olay-lara tepki verir.2. Dinlediği şiirin temelduygusunu tahmin eder.3. İzlediği bir sunumla ilgilisorular sorar.4. Dinlediği basit şarkılariçerisindeki tanıdığı ifa-deleri belirler.5. Dinlediklerinde geçensayısal verileri anlar.

1. Toplum içerisinde belirlidurum ve mekânlara öz-gü konuşma kalıplarınıiletişim esnasında kulla-nır.2. Diyalog esnasında konu-şanın sözlerini doğrular.3. Devam eden bir konuş-maya hazırlık yapmaksı-zın katılır.4. Kendisine verilen bilgiyidenetler.

1. Geleceğe ilişkin bir planıhakkındaki amaçlarınıpaylaşır.2. Davranışlarının sebebiniaçıklar.3. Hakkında notlar aldığı birhikâyeyi anlatır.4. Yaptığı bir sunumla ilgilisorulan sorulara cevapverir.

1. Okuduğu bir hikâyedeki ko-nuya tepki verir.2. Kişisel bir mektup içerisinde-ki özel anlatımları anlar.3. Okuduklarındaki problemibelirler.4. Sesli okuma yaptığı bir me-tinle ilgili sorulara yanıt ve-rir.5. Okuduğu şiirin ana duygusu-nu tahmin eder.6. Okuduklarında yer alan sayı-sal ifadeleri anlar.

1. İzlediği, dinlediği ya daokuduğu bir olayı yazılıolarak betimler.2. Yazdığı bir kişisel mektup-ta dileklere yer verir.3. Toplum içerisinde belirlidurum ve mekânlara özgükonuşma kalıplarına yazı-larında yer verir.4. İlgilendiği bir konuda gö-rüşlerini yazar.5. Okudukları ya da dinledik-leri ile ilgili not alır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.8
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Örneğin konuya ve düzeyeuygun bir film izlenirkenöğrencilerden Türkçe ko-nuşmamaları rica edilerekbeden diliyle tepkilerini(beğeni, beğenmeme, zor-luk, kolaylık, anlamama, öf-kelenme, sevinme vb.) gös-termeleri istenebilir.2. Sevinç, özlem, korku, umutvb. duyguları düzeye uygunbir şiirin genelinde görmesibeklenmektedir. Doğrutahmin yapılması şart de-
ğildir.3. Bu sorular, genelde öğren-ciler tarafından, bazen fikirverici unsur olarak öğret-men tarafından yöneltilebi-lir.5. Yüzdeler, oran, kesirler,virgüllü ifadeler, devredensayılar vb. sayısal ifadelerianlamlandırması beklen-mektedir.

1. ممَّ ،!حياتكفيالبقية،!نفسكسلِّم
و،صحة!سالمتكخدمة؟،أيتشكو؟،

!عافية vb. ifadelerin gerçekiletişim ortamlarına uygunbir biçimde kullanılmasısağlanmalıdır. Bu kazanım-da rol oynama ve doğaçla-ma teknikleri kullanılabilir.2. Muhatabın söylediklerihakkında onay almak içinson sözleri tekrar etmesisağlanmalıdır.3. Okul çevresi, aile, seyahatvb. ile ilgili basit konuşma-lar.4. Bildiği konuda kendisinesunulan bir bilginin doğru-luğunu ya da yanlışlığınıaçıklaması beklenmektedir.
خطأصحيح/ هذاهذا ifadeleri-nin kullanılması sağlanma-lıdır.

2. Sınıf içerisinde ger-çekleşen olaylar vedurumlarla ilgilineden göstermesi-nin yanı sıra payla-şımının yanı sıra
بب، لذلك، كي، ألن،بس

ل، عندما vb. bağlaçla-rı anlatımda kul-lanması beklenmek-tedir. Bu düzey ka-zanımda öğrencile-rin basit düzeydeduygularını ifadeetmeleri önemlidir.
3. Öğrencilerin yalnızcakendi aldığı notlardanyararlanarak okuduk-ları/dinledikleri birhikâyeyi anlatmalarıbeklenmektedir. Atla-nan olay akışı, durak-samalar ve tekrarlarolasıdır.

1. Örneğin öğrencilerden Türkçe ko-nuşmamaları rica edilerek bedendiliyle tepkilerini (beğeni, beğen-meme, zorluk, kolaylık, anlamama,öfkelenme, sevinme vb.) göster-meleri istenebilir.
2. Duygu, düşünce, dilekler vb.
3. Satıcı-müşteri, anne-çocuk, öğ-retmen-öğrenci vb. taraflar ara-sında yaşanan konuşmalardakitemel çatışmayı belirlemesi bek-lenmektedir.
4. Bu sorular, genelde öğrenciler ta-rafından, bazen fikir verici unsurolarak öğretmen tarafından yönel-tilebilir.
5. Sevinç, özlem, korku, umut vb.duyguları düzeye uygun bir şiiringenelinde görmesi beklenmekte-dir.
6. Yüzdeler, oran, kesirler, virgüllüifadeler, devreden sayılar vb. sayı-sal ifadeleri anlamlandırması bek-lenmektedir.

1. Daha önce benzeri görülmüş veüzerinde konuşulmuş tanıdık vesomut olaylar kullanılmalıdır.Bu düzey kazanımda öğrencininsözcük yardımı istemesi ve bil-diği bağlaçları kullanmasınarağmen kopuk cümleler olası-dır. Ancak çizgisel bir sıralamabeklenmektedir.3. Teslim ol! Başınız sağ olsun.Şikâyetiniz nedir? Size nasılyardımcı olabilirim? Geçmiş ol-sun. Çok yaşa! vb. ifadeleri yaz-dığı kısa hikayelerde ya da diya-loglarda kullanması sağlanma-lıdır.4. İzlenen bir film, okunan bir olayya da haber vb. ile ilgili görüşle-rin yazılması istenebilir.5. Bildik konular hakkında, basitve anlaşılır bir dille yapılanders, seminer, konferans vb.sunularının önemli noktalarınıdaha sonra üzerinde konuşmaküzere liste halinde not alma.
(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.1.8
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

1. İlgilendiği konulardakiaçık ve anlaşılır şekildegerçekleştirilen konuşma-ların genelinde anlatılan-ları belirler.
2. İzlediği bir filmdeki olay-ların akış sırasını değişti-rir.
3. Dinlediklerindeki proble-mi belirler.
4. Dinlediği şiirin ana duygu-sunu belirler.

1. Özel günlerde ve durum-larda iyi dileklerde bulu-nur.
2. Konuşmaya başkalarınınkatılımını sağlar.
3. Verdiği bilginin denet-lenmesini ister.
4. Tartışma konusu önerir.

1. İzlediği bir filmdeki olay-larla ilgili tepkisini paylaşır.
2. Bir olayı/durumu sözlüolarak betimler.
3. Konuşmalarını gözden ge-çirir.
4. Bir anlatı/sunu/ders hak-kında aldığı notları payla-şır.
5. İzlediği bir sunumla ilgiliyorum yapar.
6. Konuşmalarında sayısalverileri kullanır.

1. Okuduklarından çıka-rım yapar.
2. Okuduğu bir şarkısözünün melodisinihatırlar.
3. Okuduğu bir hikâye-deki olayların akış sı-rasını değiştirir.
4. Okuduğu şiirin anaduygusunu belirler.
5. Duygularla ilgili veri-len işitsel yönergelerianlar.

1. Basit ve kopuk cümleler-le verilen bir metindenyapısal olarak bağlantılıbir metin oluşturur.2. Geleceğe ilişkin bir planıhakkında yazar.3. Okuduğu bir hikâyedekiolaylarla ilgili tepkilerininedenleriyle yazar.4. Kişisel mektup alışverişiyapar.5. Yazılarında sayısal veri-leri/ ifadeleri kullanır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.1
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
2. Bu düzey kazanımsonucunda mantık-sız/ absürd olayakışları ortaya çıka-bilir.
3. Satıcı-müşteri, anne-çocuk, öğretmen-öğrenci vb. taraflararasında yaşanankonuşmalardaki te-mel çatışmayı belir-lemesi beklenmek-tedir.
4. Sevinç, özlem, korku,umut vb. duygularıdüzeye uygun bir şi-irin genelinde gör-mesi beklenmekte-dir.

1. Bayram, kutlama,yeni yıl, hastalık vb.durumlarda.2. Öğrenciler, diğerle-rine fikrini sorarakve onları davet ede-rek konuşmadaki ki-şilerin sayısını ar-tırmaya yönlendi-rilmelidir. رأيكما
في...؟ ve تفضل ifade-lerinin kullanımın-dan yararlanılmalı-dır.3. Öğrencilerin أليس
كذلك؟ ve بلى ifadele-rini kullanmalarısağlanmalıdır.4. Daha önce üzerindedurulmuş bir konuhakkında aldığı not-lardan yararlanaraküzerinde tartışılma-sını istediği bir ko-nuyu açıklar.

1. Beğeni, beğenmeme, zorluk, kolaylık, anla-mama, öfkelenme, sevinme vb. duygu ve dü-şünce içerikli tepkilerin sınırlı söz varlığı çer-çevesinde paylaşımının yanı sıra بسبب، لذلك،  
كي، ألن، ل، عندما. vb. bağlaçları kullanmasıbeklenmektedir.2. Gerçek veya hayali olayları/durumları algıla-dığı biçimde tanımlaması beklenmektedir. Budüzey kazanımda kısa ifadeler, basit sözöbekleri, duraksamalar ve yardım isteği ola-sıdır.3. Kendi sözlü performansının (sunum, diyalog,hikâye anlatma vb.) kaydedildiği bir materya-li dinleyerek kendi doğrularını ve yanlışlarınıgözden geçirmesi sağlanmalıdır.5. Öğrencilerin beğenilerini, anlamadıkları nok-talarla ilgili açıklama isteklerini vb. dile ge-tirmeleri beklenmektedir. Bu düzey kaza-nımda öğrenciler olumlu yorumlar yapmayayönlendirilmelidir.6. Başarı durumunu anlatma, geleceğe ilişkinbir planın gerçekleşme durumunu belirtmevb. durumlarda yüzde bildiren ifadeleri kul-lanmasının yanı sıra, oran, kesirler, virgüllüifadeler, devreden sayılar vb. sayısal ifadelerekonuşmalarında yer vermesi beklenir.

1. Yapılacak çıkarımlar, basitsatır arası bilgiler olmalı-dır. Örneğin kış mevsi-minde geçen bir hikâyedekahramanın hastalanmanedeninin soğuk olduğu-nu çıkarmak gibi.2. Bu düzey kazanımda öğ-rencilerin daha öncedenaşina oldukları müzikparçalarının metinleriverilmelidir. Öğrencidenşarkıyı bireysel olarakseslendirmesi istenmeme-
lidir, öğrenci tercihinegöre büyük grupla ses-lendirilebilir.3. Bu düzey kazanım sonu-cunda mantıksız/ absürdolay akışları ortaya çıka-bilir.4. Sevinç, özlem, korku, umutvb. duyguları düzeye uy-gun bir şiirin genelindegörmesi beklenmektedir.

1. Bu düzey kazanımda öğrencinin ön-bilgilerini kullanarak cümleleri birbi-rine bağlaması, yapısal ve mantıksalbir bütünlük içeren bir metin oluş-turması beklenmektedir. Verilen me-tin, daha önceden okunmuş ya da işi-tilmiş, basit bağlaçlar içeren bir metinolmalıdır.3. Beğeni, beğenmeme, zorluk, kolaylık,anlamama, öfkelenme, sevinme vb.duygu ve düşünce içerikli tepkileri venedenlerini sınırlı söz varlığı ve dil ya-pıları çerçevesinde paylaşımının yanısıra ا.بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندم vb.bağlaçları kullanması beklenmektedir.4. Öğrenciler kendi seçtikleri arkadaşla-rıyla ikili gruplar halinde eşleştirilerekmektup alışverişi yapmaları sağlanma-lıdır.5. Başarı durumunu anlatma, geleceğeilişkin bir planın gerçekleşme duru-munu belirtme vb. durumlarda yüzdebildiren ifadeleri kullanmasının yanısıra, oran, kesirler, virgüllü ifadeler,devreden sayılar vb. sayısal ifadelereyazılarında yer vermesi beklenir.(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.1
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10. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geleceğeilişkin planları belirler.2. İlgilendiği ve bilgi sahibiolduğu konulardaki karma-şık konuşmalarda/sunularda/yayınlarda ve-rilen önemli bilgileri belir-ler.3. Açık ve anlaşılır grup ko-nuşmaları ve tartışmalarınıanlar.4. Dinlediklerinde geçen sayı-sal bilgileri anlar.

1. Kendisine verilen bil-giyi denetler.2. Diyaloglarında sayısalbilgilere yer verir.3. İletişim için ihtiyaçduyduğu durumu be-lirtir.4. İletişimin sürmesi içinihtiyaç duyulan duru-ma tepki verir.

1. Bir başkasının bir ola-ya/duruma gösterdiği tepkiyibetimler.2. Bir olayın/durumun nedenle-rini sözlü olarak açıklar.3. İzlediği bir diyaloğu aktarır.
1. Okuduklarında geleceğeilişkin planları belirler.2. Uluslararası ortak ifade-ler/sözcükler ve sıklıklatekrar eden ifadele-ri/sözcükleri içeren kısave basit metinleri anlar.3. Okuduklarında geçensayısal bilgileri anlar.4. Kısa hikâyeler okur.

1. Bir olayı/durumu yazılı olarakbetimler.2. İstenen sayısal bilgileri yazılıolarak verir.3. İzlediği bir olayı ya da filmi ya-zarak özetler.4. Bildiği dil yapılarını kullanır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.2
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10. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Öğrencilerin dinlediklerinde, gele-cek zaman bildiren سـ ve سوف ifadele-rinin yanı sıra, gelecek zamana yö-nelik eylemleri belirlemede bağ-lamdan yararlanmaları beklenmek-tedir. Örneğin; .vb.2لى العراق هذا المساءإأسافر  Bu düzey kazanımda öğrenciye aynıkonu çerçevesinde birden çok olayiçeren bir akıştan oluşan işitsel ma-teryal sunulmalı ve birden çokönemli bilgiyi belirlemesi sağlanma-lıdır. Örneğin; yakın geçmişte yaşa-nan ve dünya basınında uzun süreyer almış bir doğa olayı ve sonuçla-rıyla ilgili basitleştirilmiş bir metin(ilgili kişilerle röportaj vb.) sunula-bilir.3. Öğrencilerden ikiden fazla ana dilkonuşucusu arasında geçen tartış-maları takip ederek temel konuhakkında genel bir fikir edinmeleribeklenmektedir.4. Bu düzey kazanımda öğrencinindaha önceki düzeylerin tümündeöğrendiği sayılar genel olarak yeni-den ele alınmalıdır.

1. Öğrencilerin bildiği gün-delik bir konuda kendisi-ne sunulan bilginin doğru-luğunu ya da yanlışlığınıaçıklaması beklenmekte-dir. ، أنت على حق/ لست على حق
ا خطأهذ ifadelerinin kulla-nımı sağlanmalıdır. ninfarklı kullanımlarına'ليس de-

ğinilmemelidir.2. Bu düzey kazanımda öğ-rencinin daha önceki dü-zeylerin tümünde öğren-diği sayılar genel olarakyeniden ele alınmalıdır.3,4. Yanlış anladığı/ anlaşıldığıya da anlayamadığı/ anla-şılamadığı durumlardaifadeyi tekrar etme, farklıbir şekilde söyleme ya daaçıklama ihtiyacını dilegetirmesi ve buna tepkivermesi beklenmektedir.Örneğin: ة ثانية من  ا؟، مّر عفُو
ر؟ فضلك؟، هل يمكن أن تكّر

1. Grupla yapılan bir etkinliksırasında (örnek olay vb.) gruparkadaşlarını gözlemleme vebeğeni, beğenmeme, zorluk,kolaylık, anlamama, öfkelenme,sevinme vb. duygu ve düşünceiçerikli tepkilerin sınırlı sözvarlığı çerçevesinde paylaşımıbeklenmektedir.2. بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما vb. bağ-laçları kullanarak ilgi duyduğugerçek, hayali, güncel ya dageçmiş bir olayı belirleyerekbu olayın nedenlerini kişisel dilbirikimi çerçevesinde açıkla-maları beklenmektedir.3. Öğrencilerin konuşan taraflar-dan biri olarak yer aldığı birdiyaloğun bitiminde, muhata-bıyla aralarında geçen konuş-mayı sınıfa anlatmaları bek-lenmektedir. Bu aktarım sıra-sında öğrenciler نّ إقال/قالت  ifa-delerini sınırlı olarak (hataolasılığını göz önünde bulun-durarak) kullanmaya yönlen-dirilmelidirler.

1. Öğrencilerin okudukla-rında, gelecek zaman bil-diren سـ ve سوف ifadeleri-nin yanı sıra, gelecek za-mana yönelik eylemleribelirlemede bağlamdanyararlanması beklenmek-tedir. Örneğin; أسافر الى العراق 
هذا المساء vb.2. فاكس، تلفزيون، نيويورك، طوكيو gibitanıdık sözcük ve isimle-rin yanı sıra önemli ulus-lar arası kısaltmaları datanıması beklenmektedir.3. Bu düzey kazanımdaöğrencinin daha öncekidüzeylerin tümünde öğ-rendiği sayılar genel ola-rak yeniden ele alınmalı-dır.4. Düzeye uygun, bildiksözcük ve kalıpların sıkçakullanıldığı ilgi duyulankonular hakkında yazıl-mış kısa ve akıcı hikâye-ler kullanılmalıdır.

1. Öğrencilerin gerçek veya hayaliolayları/durumları algıladığı bi-çimde tanımlaması beklenmek-tedir. Bu düzey kazanımda kısaifadeler, basit söz öbekleri veyardım isteği (öğretmene sor-ma, alfabetik sözlük kullanmavb.) olasıdır.2. Bu düzey kazanımda öğrencinindaha önceki düzeylerin tümün-de öğrendiği sayılar genel ola-rak yeniden ele alınmalıdır. Sayıbulmacaları, matematik oyunla-rı vb. kullanılabilir.3. Tanıdık bir konuyla ilgili yazıl-mış birden fazla olay içeren kısabir metni yazıyla özetlemesibeklenmektedir.4. Öğrencilerin daha önce öğren-dikleri dil yapılarını kullanma-larına olanak sağlayacak şekildegüdümlü yazma etkinlikleri ya-pılabilir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.2
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Seçici dinler.2. İlgilendiği konularda dinle-diği açık ve anlaşılır birmetni anlar.3. Dinlediklerinde geçen ken-disi için yeni sayısal bilgile-ri belirler.4. Dinlediklerinde hemfikirolduğu noktaları belirler.

1. İletişim sırasında geleceğeilişkin planlarından bahse-der.2. Kendisine verilen yanlışbilgiyi düzeltir.3. Kopan iletişimi yenidenbaşlatır.

1. Konuşmalarını gözden geçi-rir.2. Bir etkinliğin ya da bir işinaşamalarını anlatan yöner-geler verir.3. Etkin olarak içinde bulun-duğu bir diyaloğu aktarır.

1. İlgilendiği konulardaaçık ve anlaşılır birmetni anlar.2. Belli bir konuda bilgiedinmek için farklı me-tinleri tarayarak okur.3. Okuduklarında geçenkendisi için yeni sayısalbilgileri belirler.4. Okuduklarında hemfi-kir olduğu noktalarıbelirler.

1. Geleceğe ilişkin bir planını yazı-lı olarak açıklar.2. Bir başkasının bir ola-ya/duruma gösterdiği tepkiyibetimler.3. Bir olayın/durumun nedenleri-ni yazılı olarak açıklar.4. Belli bir konuda farklı metin-lerden edindiği bilgileri noteder.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.3
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Öğrencilerden belli bir ko-nuyla ilgili bilgiler içerenişitsel materyalde, istenenkonu hakkındaki somut (ma-teryalde geçen) bilgileri sap-tamaları beklenmektedir.Kullanılan işitsel materyal vebelirlenen konu, öğrencilerinaşina olduğu bilgileri ve yapı-ları içermeli, yavaş akıştailerlemelidir.2. Öğrencinin anlamlandırmadüzeyi, ana hatları anlamlan-dırmaktan daha ayrıntılı birdüzeyde olması beklenmek-tedir. Belirgin bazı çıkarımlaryapması, ana mesajı belirle-mesi vb. hedeflenmektedir.Bunun için işitsel materyalleilgili kısa soru-cevap etkin-likleri yapılabilir.3. 1000, 2000 ve 3000 sayılarıve ara sayılar üzerinde du-rulmalıdır.4. Öğrencilere .sorusu yöneltilerek fikirlerisorulmalıdırالرأي؟هذافيتوافقهل

1. Öğrencilerden iletişim sırasındadersten sonra, yarın vb. yakın gele-cekteki planlarından; yaz tatilinde,önümüzdeki yıl vb. uzak gelecektekiplanlarından bahsetmeleri beklen-mektedir. Öğrenciler سـ ve سوف ifade-lerini kullanmakla birlikte, gelecekzamana yönelik planlarını bildirme-de bağlamdan yararlanmaya yön-lendirilmelidirler. Örneğin; لىإأسافر
المساءهذاالعراق vb.2. Öğrencilerden bildikleri gündelikbir konuda kendilerine sunulan bil-ginin doğruluğunu ya da yanlışlığıile ilgili حقعلىلست/ حقعلىأنت ifadele-rini kullanmanın yanı sıra, doğrubilgiyi sunması sağlanmalıdır ( لست

اليومحارالجوحق،على vb.). nin farklıkullanımlarına'ليس değinilmemelidir.3. Öğrencilerden karşılarındaki kişi-den uyarı almaksızın anlaşılamadı-ğını ya da yanlış anlaşıldığını farkettiğinde iletişimi farklı bir biçimde(işaretler, beden dili, jestler, farklısözcükler vb. ile) tekrar başlatmala-rı beklenmektedir.

1. Öğrencilerin kendi sözlüperformansının (sunum, di-yalog, hikâye anlatma vb.)kaydedildiği bir materyalidinleyerek kendi doğrularınıve yanlışlarını gözden geçir-meleri sağlanmalıdır. Bu sü-reçte öğretmen değerlendir-mesinde kullanılmak üzereöğrenciden anadilde notlaralması istenebilir.2. Bir etkinliğin ya da kademe-li/sıralı olarak tamamlanabi-len bir işin aşamalarının ya-zılı olduğu düzeye uygun ma-teryaller (basit yemek tarifi,kullanım kılavuzu vb.) kulla-nılmalıdır.3. Tanık olunan bir karşılıklıkonuşmanın sınıfa aktarıl-ması sağlanmalıdır. Bu akta-rım sırasında öğrenciler
نّ إقالت/قال ve نإقلتُ  ifadelerinisınırlı olarak (hata olasılığınıgöz önünde bulundurarak)kullanmaya yönlendirilmeli-dirler.

1. Öğrencinin anlamlan-dırma düzeyi, ana hatlarıanlamlandırmaktan dahaayrıntılı bir düzeyde ol-ması beklenmektedir. Be-lirgin bazı çıkarımlaryapması, ana mesajı be-lirlemesi vb. hedeflen-mektedir. Bunun içinişitsel materyalle ilgili kı-sa soru-cevap etkinlikleriyapılabilir.2. Bu düzey kazanımdaöğrenciye aynı konudafarklı bilgiler içeren ikifarklı metin verilerek is-tenen konu hakkındasomut (metinde geçen)bilgi toplaması sağlan-malıdır.3. 1000, 2000 ve 3000 sayı-ları ve ara sayılar üzerin-de durulmalıdır.4. Öğrencilere هذافيتوافقهل
الرأي؟ sorusu yöneltilerekfikirleri sorulmalıdır.

1. Öğrenciler سـ ve سوف ifadelerini kullan-makla birlikte, gelecek zamana yönelikplanlarını bildirmede bağlamdan yarar-lanmaya yönlendirilmelidirler. Örneğin;
المساءهذاالعراقلىإأسافر vb.2. Grupla yapılan bir etkinlik sırasında(örnek olay vb.) öğrencilerin grup arka-daşlarını gözlemleme ve beğeni, beğen-meme, zorluk, kolaylık, anlamama, öfke-lenme, sevinme vb. duygu ve düşünceiçerikli tepkilerin sınırlı söz varlığı çer-çevesinde paylaşımı beklenmektedir.3. Öğrencilerden .vb. bağlaçları kullanarak ilgi duyduklarıgerçek, hayali, güncel ya da geçmiş birolayı belirleyerek bu olayın nedenlerinikişisel dil birikimi çerçevesinde açıkla-maları beklenmektedir.4بسبب، لذلك، كي، ألن، ل، عندما Öğrencilerden okudukları farklı metin-lerden bir konu hakkında çıkardıklarıbilgileri kendilerine özgü biçimde notetmeleri sağlanmalıdır. Bu düzey kaza-nımda öğrencilerden, istenen konu hak-kında sıralı ve birbiriyle bağlamca örtü-şen cümleler yazmaları beklenmemelidir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.3
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Seçici dinler.2. Dinlediklerinde şikâyet bil-diren ifadeleri saptar.3. Dinlediklerindeki karşıt gö-rüşleri belirler.4. Dinlediği basit şarkıları an-lar.

1. İletişim esnasında hatırla-madığı sözcüğün yerinebaşka sözcükler koyar.2. Tartışma konusu önerir.3. Bildiği ve ilgi duyduğu birkonuda yapılan bir sohbetekatılmaya istek duyar.4. Bildiği ve ilgi duyduğu birkonuda süregiden sohbetekatılır.5. İletişimde hitap ve üslupaçısından sosyal konumugözetir.

1. Hikâye anlatır.2. Anlatımlarında sayısal bilgi-lere yer verir.3. Bir konuya/fikre katılıp ka-tılmama durumunu açıklar.
1. Okuduklarındaşikâyet belirten ifa-deleri belirler.2. Belli bir konuda bilgiedinmek için farklımetinleri tarayarakokur.3. Okuduklarındakikarşıt görüşleri be-lirler.4. Not alarak okur.

1. Düzenli olarak kişisel mektupalışverişinde bulunur.2. Belli bir konuda farklı metin-lerden edindiği bilgileri noteder.3. Planlı yazma yöntemine uygunyazar.4. Verilen bilgileri sayısal olarakifade eder.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.4
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Belli bir konuyla ilgilifarklı bilgiler içeren ikifarklı işitsel materyalde,istenen konu hakkındakisomut (materyalde ge-çen) bilgileri saptamasıbeklenmektedir. Kullanı-lan işitsel materyal ve be-lirlenen konu, öğrencile-rin aşina oldukları bilgile-ri ve yapıları içermeli, ya-vaş akışta ilerlemelidir.2. Muayene sırasındaşikâyet sorma/belirtme,aldığı hizmetten memnunkalmama vb.3. Öğrencilerden tartışmacıbir metin türünden yarar-lanılarak hazırlanan işit-sel materyalde öne sürü-len karşıt görüşleri belir-lemeleri beklenmektedir.
فـ.... أما ... yapısına dikkatçekilmelidir.4. Basit içerikli okul şarkıla-rını anlamlandırmasıbeklenmektedir.

1. Öğrencinin, aradığı sözcüğü bulama-dığında, o sözcüğü tanımlayan ya daçağrıştıran başka ifadeler kullanarakiletişimi sürdürmesi beklenmektedir.Örneğin; المستشفى yerine مكان المريض veya
أين يعمل التبيب؟ vb. ifadeler. Bu düzey ka-zanım için öğrencilerin düzeyine uy-gun, çok tanıdık ifadelerin yer aldığısözcük kartları hazırlanarak tabuoyunu oynanabilir, öğrencilerden ta-bu oyunu için sözcük kartları hazır-lamaları istenebilir.2. Öğrencilerden daha önce üzerindedurulmuş bir konu hakkında aldıklarınotlardan yararlanarak üzerinde tar-tışılmasını istedikleri bir konuyu en azbir neden göstererek açıklamalarısağlanmalıdır.3, 4. Bu düzey kazanımda öğrencilerinsüregiden bir diyaloğa katılmalarınısağlamanın yanı sıra, katılım sürecin-deki tutumları izlenmelidir.5. Öğrencilerden nezaket kuralları, farklısosyal konumlarda farklı hitap biçim-leri vb. kullanmaları beklenmektedir( يا أستاذ، السّيد/السّيدة/اآلنسة...سمحت،لو vb.).

1. Varsa öğrencinin serbestçalışma sırasında kendi yaz-dığı ya da daha önceden din-lediği/okuduğu bir hikâyeyipaylaşması beklenmektedir.Bu düzey kazanımda anla-tımda atlamalar, duraksama-lar, anadil girişimi ve yardımisteği olasıdır. Gönüllü öğ-renciler seçilmeli, öğrenci is-tediği noktada anlatımı bıra-kabilmelidir. Sonrasında hi-kayeyi tamamlamak isteyengönüllü öğrencilerle devamedilebilir.2. Öğrencilerden 1000, 2000 ve3000 sayılarını ve ara sayılarıanlatımlarında kullanmalarısağlanmalıdır.3. فيأوافقالأنا/ فيأوافقأنا kalıpla-rının kullanımı sağlanmalıdır.

1. Muayene sırasında şikâyetsorma/belirtme, aldığı hiz-metten memnun kalmamavb.2. Bu düzey kazanımda öğren-ciye aynı konuda farklı bilgi-ler içeren en az üç (düzeyegöre) farklı kısa metin veri-lerek istenen konu hakkındasomut (metinde geçen) bilgitoplaması sağlanmalıdır.3. Tartışmacı bir metin türün-de öne sürülen karşıt görüş-leri belirlemesi beklenmek-tedir. فـ.... أما ... yapısına dikkatçekilmelidir.4. Öğrenciler, sonrasında özet-leyecekleri bir hikâyeyi,hakkında bazı soruları ce-vaplayacakları bir metni,sözlü aktarımını yapacaklarıbir olayı vb. okurken kendi-leri için gerekli notları alma-ya yönlendirilmelidirler.

1. Öğrenciler, sınıf içerisinde öğretmen tara-fından eşleştirilerek her hafta birer mektupalışverişi yapmaya yönlendirilmelidir. Şart-lar uygun olduğu sürece diğer ülkelerdeyabancı dil olarak Arapça öğrenen öğrenci-lerle eşleştirilerek "pen-pals/mektup arka-daşlığı" sistemi kurulmalıdır.2. Okudukları farklı metinlerden bir konuhakkında çıkardıkları bilgileri kendilerineözgü biçimde not etmeleri sağlanmalıdır.Bu düzey kazanımda öğrencilerden, istenenkonu hakkında sıralı ve birbiriyle bağlamcaörtüşen cümleler yazmaları beklenmemeli-
dir.3. Planlı yazma yönteminde yazma süre-si birkaç güne yayılabilir. Amacı, ko-nusu, ana fikri açıkça anlaşılan örnek-ler sınıfa getirilip örnekler verilerekçözümleme yapılabilir. Bu düzey ka-zanımda öğrencinin tüm planlı yazmasürecini doğru uygulaması beklenme-
melidir, taslak oluşturabilir.4. Öğrencilerden grafik, tablo, metin vb.materyalde verilen sayısal bilgileri ra-kamsal olarak 1000, 2000 ve 3000 sa-yılarıyla ve ara sayılarla ifade etmeleribeklenmektedir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.4
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde şikâyet bil-diren ifadeleri belirler.2. Dinlediklerinde soyutkavramlarla ilgili betim-lemeleri belirler.3. Dinlediklerinde soyut kav-ramlarla ilgili betimlemeleribelirler.4. Dinlediklerinde geçen yenisayıları anlar.5. Dinlediği şarkılarda geçentanıdık ifadeleri anlar.

1. Basit düzeyde röportajyapar.2. Karşılaştığı yeni sayılarıiletişim ortamlarında kul-lanır.3. Açık, anlaşılır bir tartışma-ya katılmaya istek duyar.4. Açık, anlaşılır bir tartışma-ya katılır.

1. Grafik ve tablo ile verilen-leri yorumlar.2. İki farklı durumu/görüşükarşılaştırır.3. Yaşamı ile ilgili paylaşım-larda bulunur.
1. Okuduklarında şikâyetbildiren ifadeleri belirler.2. Tanıdık bir konu hakkın-da yazılmış bir metninsonuç düşüncesini çıka-rır.3. Farklı konularda yazılmışbirden çok metni konu-suna göre sınıflandırır.4. Okuduklarında geçenyeni sayıları anlar.

1. Bilgisayar kullanarak kısabir Arapça metin yazar.2. Basit düzeyde röportaj ha-zırlar.3. Planlı yazısını denetler.4. Yazılarında sayısal ifadelereyer verir.5. İki farklı durumu/görüşüyazılı olarak karşılaştırır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.5

507



11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Muayene sırasındaşikâyet sor-ma/belirtme, aldığıhizmetten memnunkalmama vb.2. Bir müzik parçasınınuyandırdığı duygular,bir dizi/film kahrama-nının davranışı ve ka-rakteri vb. konular elealınabilir. ليت kullanı-mına yer verilmelidir.3. 1000-9000 arası biner-li sayılar üzerinde du-rulmalıdır.4. Basit içerikli okul şar-kılarının yanı sıra,standart Arapçanınkullanıldığı, tanıdıkifadeler içeren, ağırakışlı şarkılara yer ve-rilmelidir.

1. Grup çalışmasıyla hazırlananasgari 5 maddelik bir röportajınhayali bir kişiyle (rol kişisi) yada gerçek kişiyle yapılması sağ-lanmalıdır. Bu kazanımın gerçek-leşmesi için ön koşul, yazma be-cerisi altındaki ilgili kazanımıngerçekleşmiş olmasıdır.2. 1000-9000 arası binerli sayılarlakurgulanan sayı oyunları iletişimortamlarına dâhil edilebilir. Ör-neğin, öğrencilere sayısal karşı-lığı olan sorular sorularak saçmakarşılıklar almaya dayanan"saçma cevaplar" etkinliği yapı-labilir. آالفأربعة/ لك؟اأخً كم gibi.3, 4. Öğrencilerden bildik bir konu-da süregiden bir tartışma içeri-sinde fikrini paylaşması beklen-mektedir. Bu düzey kazanımdaöğrencinin tartışmanın tam birparçası olması beklenmediği gi-bi, mümkün olduğunca tartışmaiçerisinde kalması sağlanmalıdır.

1. Grafiklerde ya da tablolardaşekillerle ya da sayılarla verilenbilgileri hedef dili kullanarak ak-tarması beklenmektedir. Bu dü-zey kazanım için grafik ve tablo-lardaki bilgilerin istendiği sorucevap etkinlikleri kullanılabilir.2. Daha önceden hakkında fikir yada bilgi sahibi olunan bir konudaöğrencinin tercih edeceği ikifarklı durumun ya da görüşünöğrenci tarafından karşılaştırıl-ması beklenmektedir. فـ.... أما ya-pısının kullanımı sağlanmalıdır.3. Öğrencilerin günlük yaşamdakarşılaştıkları ya da karşılaşabi-lecekleri olayları ve durumlarıanlatmaları sağlanmalıdır. Budüzeyde ders başlangıcının ilk 5dakikası günlük paylaşımlara ay-rılabilir.

1. Muayene sırasında şikâyet sor-ma/belirtme, aldığı hizmettenmemnun kalmama vb.2. Bu düzey kazanımda öğrencilerinönceden üzerinde durdukları (su-num yaptıkları, tartıştıkları vb.) birkonu seçilmelidir. Metnin türü, tar-tışmacı ve sonucun açıkça belirtil-diği bir metin olmalıdır. Dolaylı an-latımlar ve satır arası bilgiler içerenmetinlerden kaçınılmalıdır.3. 4 veya daha fazla 15-20 satırlıkmetinleri okuyarak aynı konuda ya-zılmış olanları sınıflaması beklen-mektedir. Seçici okuma ile ilgili bil-gilerin hatırlanması sağlanmalıdır.4. 1000-9000 arası binerli sayılarüzerinde durulmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğrencininne yazdığından çok, Arapçaklavye kullanarak ortaya birürün çıkarması önemlidir.2. Güncel, ilgi duyulan bir konuda,hayali ya da gerçek kişilerle ya-pılmak üzere asgari 5 maddelikbir röportajın grup çalışmasıylahazırlanması sağlanmalıdır.3. Öğrenciye planlı yazma aşama-larının gösterildiği bir form veri-lerek kendi yazısını buna göredeğerlendirmesi istenebilir.4. Öğrencilerden grafik, tablo,metin vb. materyalde verilen sa-yısal bilgileri rakamsal olarak1000-9000 arası binerli sayılarlaifade etmeleri beklenmektedir.5. Daha önceden hakkında fikir yada bilgi sahibi olunan bir konudaöğrencinin tercih edeceği ikifarklı durumun ya da görüşünöğrenci tarafından karşılaştırıl-ması beklenmektedir. فـ.... أما ya-pısının kullanımı sağlanmalıdır.
(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.5
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11. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI
KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Tanıdık bir konu hakkındadinlediği bir metnin sonuçdüşüncesini çıkarır.2. Dinlediklerinde soyut kav-ramlarla ilgili betimleme-leri belirler.3. Dinlediklerinde geçen yenisayıları anlar.4. Dinlediklerinde hedef kül-türe ait unsurları belirler.

1. Karşılaştığı yeni sayıla-rı iletişim ortamlarındakullanır.2. Bir konuşma-da/tartışmada sözhakkı ister.3. Konuşmasını durum veortamı dikkate alarakdüzenler.4. Açık, anlaşılır ve ama-cına uygun telefon gö-rüşmesi yapar.

1. Bir konuda şikâyetinisözlü olarak belirtir.2. Duyurular yapar.3. Düşlerini anlatır.4. Mantıksal bütünlük için-de konuşur.

1. Okuduklarında soyut kavramlarlailgili betimlemeleri belirler.2. Okuduklarında geçen yeni sayılarıanlar.3. Okuduklarında soyut kavramlarlailgili betimlemeleri belirler.4. Okuduklarında hedef kültüre aitunsurları belirler.

1. Anahtar sözcükleri kullanarakbir metni yeniden yazar.2. Basit düzeyde şiir yazar.3. Karşılaştığı yeni sayıları yazılıifadelerinde kullanır.4. Mantıksal bütünlük içinde ya-zar.5. Düşlerini anlatır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.6
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11. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin önceden üzerinde dur-dukları (sunum yaptıkları, tar-tıştıkları vb.) bir konu seçilme-lidir. İşitsel materyalde konu,tartışmacı bir biçimde elealınmalı ve sonuç, açıkça belir-tilmelidir. Dolaylı anlatımlardave satır arası bilgilerden kaçı-nılmalıdır.2. Bir müzik parçasının uyandır-dığı duygular, bir dizi/filmkahramanının davranışı ve ka-rakteri vb. konular ele alınabi-lir.3. 1000-9000 arası sayılar üze-rinde durulmalıdır. Tarih, fiyatvb. yüksek sayı ve meblağlarıngeçtiği metinler kullanılabilir.4. Öğrencilerden Arap toplumla-rının sosyal toplantıları (dü-ğün, bayram, cenaze kültürüvb.) ile aynı toplantıların kendikültüründeki karşılıkları ara-sındaki benzerlik ve farklılıkla-rı belirlemeleri beklenmekte-dir. ...أما.... فـ yapısı üzerinde du-rulmalıdır.

1. Öğrencilerin, 1000-9000arası sayıları karşılıklı ko-nuşmada kullanmalarınısağlayacak sayı oyunların-dan yararlanılabilir.2. Öğrencilerden süregidenbir konuşmada söz almaküzere uygun bir cümle yada ifade ile araya girmeleribeklenmektedir.3. Farklı sosyal ortamlarıngerektirdiği konuşma bi-çimlerine (ses seviyesi, hi-tap biçimi vb.) uygun dav-ranması beklenmektedir.Bu düzey kazanım için ye-rin, zamanın ve kişilerin öğ-retmen tarafından belirlen-diği rol oynama ve doğaç-lama etkinliklerinden ya-rarlanılabilir.4. Kendini tanıtma, aradığıkişiyi belirtme, amaçlananbilgiyi (buluşma yeri ve sa-ati, sağlık durumu, yol tarifivb. gündelik bilgiler) sormave verme gibi temel görüş-meleri yapması beklenir.

1. Muayene sırasında şikâyetbelirtme, aldığı hizmettenmemnun kalmama vb.2. Gösterime giren yeni bir film,açılan yeni bir alışveriş merke-zi, yaklaşan bir konser, gösteri,etkinlik, özel gün (milli/dinibayramlar vb.) ile ilgili arka-daşlarını bilgilendirmesi bek-lenmektedir. Bunun için dersbaşlangıcında öğrencilere yenibir etkinlik olup olmadığı, var-sa ne olduğu gibi sorular yö-neltilebilir.3. ليت kullanımına yer verilmelid-ir.4. Bu düzey kazanımda öğrenci-nin konusuna uygun olarakkonuşma akışını sürdürmesibeklenmektedir. Nasıl devamedeceğini düşünme ya da doğ-ru sözcüğü bulma amacıylauzun süreli duraksamalar ola-sıdır. Öğretmen gerek duydu-ğunda öğrenciyi yardımcı soru-larla ya da ipuçlarıyla yönlen-dirmelidir.

1. Bir müzik parçasının uyan-dırdığı duygular, bir eleştir-menin dizi/film kahramanı-nın davranışı ve karakteri ileilgili yorumları vb. konularele alınabilir.2. 1000-9000 arası sayılar üze-rinde durulmalıdır. Tarih, fi-yat vb. yüksek sayı ve meb-lağların geçtiği metinler kul-lanılabilir.3. Bir müzik parçasının uyan-dırdığı duygular, bir eleştir-menin dizi/film kahramanı-nın davranışı ve karakteri ileilgili yorumları vb. konularele alınabilir.4. Arap toplumlarının sosyaltoplantıları (düğün, bayram,cenaze kültürü vb.) ile kendiaynı toplantıların kendi kül-türündeki karşılıkları arasın-daki benzerlik ve farklılıklarıbelirlemesi beklenmektedir.
أما.... فـ yapısı üzerinde durul-malıdır.

1. Tanıdık ifadelerin kullanıldığı, basit-ten daha karmaşık bir olay akışı içe-ren metinler kullanılmalıdır. Anahtarsözcükler bu düzey kazanımda öğren-ciye hazır, ancak akış sırası değişti-rilmiş olarak verilmelidir.2. Kazanımda belirtilen şiir, sanatsalözellikler taşıyan gerçek şiirler değil-dir. Öğrencinin söz varlığını yoklaya-rak uyaklı ve duygu içerikli ifadeleribir araya getirmesi beklenmektedir.3. 1000-9000 arası sayılar üzerindedurulmalıdır. Tarih, fiyat vb. yükseksayı ve meblağların geçtiği yazıya da-yalı etkinliklerden yararlanılabilir.Öğrencinin harfi rakama, rakamı harfeaktarması ve yazılı üretimde kendioluşturduğu sayıları kullanması sağ-lanmalıdır.4. Bu düzey kazanımda öğrencinin ko-nusuna uygun olarak yazısını tamam-laması beklenmektedir. Güdümlüyazma etkinlikleri yapılabilir. Uzuncümleler ve metinler istenmemelidir.5. ليت kullanımına yer verilmelidir.
(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.6
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen yenisayıları anlar.2. Hedef dilde kısa hikâyelerdinlemekten zevk alır.3. Hedef dildeki bir hikâyeyianlar.4. Basit hikâyelerdeki önemliayrıntıları belirler.5. Dinlediklerinde geçen koşulifadelerini belirler.

1. Karşılaştığı yeni sayı-ları iletişim ortamla-rında kullanır.2. Açık, anlaşılır ve ama-cına uygun telefongörüşmesi yapar.3. Bir tartışmayı yönetir.

1. Kendi yazdığı bir şiiriizleyici önünde seslen-dirir.2. Soyut kavramları be-timler.3. Konuşmalarını gözdengeçirir.4. Hedef kültüre ait unsur-larla kendi kültürünüsözlü olarak karşılaştı-rır.

1. Okuduğu bir metnin anahtarsözcüklerini çıkarır.2. Okuduklarında geçen yeni sayı-ları anlar.3. Basit hikâyelerdeki önemli ay-rıntıları belirler.4. Okuduklarında probleme ilişkinçözüm önerilerini belirler.5. Okuduklarında geçen koşulifadelerini belirler.

1. Bir konuda şikâyetini yazılıolarak belirtir.2. Seyahat için plan yapar.3. Soyut konularda düşüncele-rini yazılı olarak belirtir.4. Yazılarında sayısal ifadelereyer verir.5. Hedef kültüre ait unsurlarlakendi kültürünü yazılı ola-rak karşılaştırır.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.7
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. 10.000-90.000 arasıbinerli sayılar üzerindedurulmalıdır.2, 3. Öğrencilerden tanıdıkifade ve kalıpların kul-lanıldığı, tanıdık unsur-lar içeren bir kısahikâyeyi görsel desteği-ne ihtiyaç duymadananlamlandırmaları bek-lenmektedir. Öğrencile-rin kendi istekleriyledinlemeleri sağlanmalıve gönüllülük durumlarıgözlenmelidir.4. Örneğin, düzeye uygunolarak basitleştirilmişkısa bir polisiye öykü-deki önemli ipuçlarınınbelirlenmesi istenebilir.5. ذاإلو، إن،  gibi koşulifadeleri üzerinde du-rulmalıdır.

1. 10.000-90.000 arası binerli sayı-larla kurgulanan sayı oyunlarıiletişim ortamlarına dâhil edile-bilir. Örneğin, öğrencilere sayısalkarşılığı olan sorular sorularaksaçma karşılıklar almaya daya-nan "saçma cevaplar" etkinliğiyapılabilir.2. Randevu alma ve verme, birbilgiyi aktarma, duyuru yapma,ürün teslim tarihini ve yerini be-lirleme, sipariş verme vb. işlem-leri telefonla görüşme üslubuiçerisinde yapması beklenmek-tedir.3. Öğrencilerden sınıf içerisindeönceden belirlenmiş bir konuhakkında yürütülen tartışmadasöz hakkı verme, konuşmaya da-vet etme, fikir sorma vb. mode-ratörlük işlemlerini yerine ge-tirmeleri beklenmektedir. ل، تفضّ 
ا، لو سمحت، عفوً ؟من فضلك، ما رأيك vb.yapıların kullanımı sağlanmalı-dır. Öğretmenin bir örnek sun-ması gerekebilir.

1. Önceki düzeyde yaptığı gibi basit uyaklarınbulunduğu duygu içerikli ifadelerden olu-şan yazısını paylaşması beklenmektedir.2. Bir müzik parçasının uyandırdığı duygular,bir eleştirmenin dizi/film kahramanınındavranışı ve karakteri ile ilgili yorumları vb.konular ele alınabilir. Bu düzey kazanımdabelirlenen konunun tanıdık ifadelerin kul-lanımına uygun ve basit olmasına dikkatedilmelidir.3. Kendi sözlü performansının (sunum, diya-log, hikâye anlatma vb.) kaydedildiği birmateryali dinleyerek kendi doğrularını veyanlışlarını gözden geçirmesi sağlanmalı-dır. Bu kazanımın sınıf önünde yapılmasısınıfta istenmeyen durumlara yol açabilir,bu nedenle bireysel değerlendirme uygun-dur. Öğretmen değerlendirmesinde kulla-nılma üzere öğrenciden kendi performan-sına ilişkin notlar tutması istenebilir.4. Arap toplumlarının sosyal toplantıları (dü-ğün, bayram, cenaze kültürü vb.) ile kendiaynı toplantıların kendi kültüründeki karşı-lıkları arasındaki benzerlik ve farklılıklarısunması beklenmektedir. ...أما.... فـ yapısınınkullanımı sağlanmalıdır.

1. Tanıdık ifadelerinkullanıldığı, basittendaha karmaşık birolay akışı içeren me-tinler sunulmalıdır.Anahtar sözcük kav-ramı açıklanmalıdır.2. 10.000-90.000 arasıbinerli sayılar üze-rinde durulmalıdır.3. Örneğin düzeye uy-gun olarak basitleşti-rilmiş kısa bir polisi-ye öyküdeki önemliipuçlarının belirlen-mesi istenebilir.4. Gelişim düzeyineuygun bir probleminkonu edildiği bir me-tinde probleme iliş-kin dolaylı ve açıkçözüm önerilerini be-lirlemesi beklenmek-tedir.5. ذاإلو، إن،  gibi koşulifadeleri üzerindedurulmalıdır.

1. Muayene sırasında şikâyet belirtme,aldığı hizmetten memnun kalmamavb.2. Bu düzey kazanımda öğrencinin se-yahate çıkmadan önce yapılacak işle-ri/işlemleri listelemesi beklenmek-tedir. Masdar kullanımı sağlanmalı-dır. Örneğin; .vb.3لى المطار/ تجهيز الحقيبةإول الوص Dinlediği bir müzik ya da izlediği birfilmde karşılaştığı bir karakterindavranışı vb. konuların yanı sıra geli-şim düzeyine uygun soyut konularele alınabilir. Bu düzey kazanımdabelirlenen konunun tanıdık ifadele-rin kullanımına uygun ve basit olma-sına dikkat edilmelidir.4. Grafik, tablo, metin vb. materyaldeverilen sayısal bilgileri rakamsal ola-rak 10.000-90.000 arası binerli sayı-larla ifade etmesi beklenmektedir.5. Arap toplumlarının sosyal toplantıla-rı (düğün, bayram, cenaze kültürüvb.) ile kendi aynı toplantıların kendikültüründeki karşılıkları arasındakibenzerlik ve farklılıkları sunmasıbeklenmektedir. ...أما.... فـ yapısınınkullanımı sağlanmalıdır(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.7
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI
KONUŞMA

SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde geçen sayı-sal bilgileri anlar.2. Dinlediği hedef dildeki birkısa hikâyeyi canlandırır.3. Dinlediklerinde genel ko-nuyla ilgisi olmayan bilgiyibelirler.4. Ayrıntılı işitsel yönergeleriuygular.

1. Seyahat planı ile ilgiliişlemleri canlandırır.2. Sayısal bilgilerineiletişim ortamlarındayer verir.3. Kendine güvenerekkonuşur.4. Ayrıntılı yönergelerverir.5. Bir işin yapılması içingerekli koşulları anla-tır.

1. Soyut konularda düşüncele-rini sözlü olarak belirtir.2. Sunumlarında kişisel görüşve önerilerini belirtir.3. Kendi görüş ve önerilerinidestekleyen örnekler verir.4. Bir olayla ilgili tepkilerininedenleriyle paylaşır.

1. Okuduklarında geçen sayısalbilgileri anlar.2. Okuduklarında genel konuylailgisi olmayan bilgiyi belirler.3. Okuduklarında belirtilen prob-leme ilişkin çözüm önerilerisunar.4. Ayrıntılı yazılı yönergeleri uy-gular.

1. Şikâyet mektubu yazar.2. Anahtar sözcükleri kullanarakbir metni yeniden yazar.3. Basit raporlar yazar.4. Yazılarında sayı içerikli ifade-ler kullanır.5. Gelen dönütler doğrultusundayazısını düzeltir.6. Bir işin yapılması için gerekenkoşulları yazılı olarak bildirir.

(*)  B1 Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.8
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMAKARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Öğrencilerin; oran, kesir, yüzdevb. sayısal ifadelerle öncekidüzeylerde öğrendikleri sayı-ların yanı sıra مليون ve مليار kav-ramlarını anlamlandırmalarıbeklenmektedir.2. Bu düzey kazanımda dinlediği-ni anlama düzeyini belirlemekamacıyla gönüllü öğrencilerseçilerek eş zamanlı canlan-dırma etkinliği ( hikaye oku-nurken aynı anda hikâyede ge-çen eylemleri canlandırma)yapılmalıdır. İlk canlandırmayıöğretmenin yapması öğrencimotivasyonunu olumlu yöndeetkileyebilir.3. Bilgi içerikli bir metinde temelkonu ile ilgili olmayan, açık venet olarak seçilebilen somutbir bilgi yer almalıdır. Gerekir-se yönlendirici sorularla öğ-renci desteklenebilir.4. Bir noktadan diğerine varmakiçin izlenecek yol, bir işi ger-çekleştirmek için verilen zin-cirleme yönergeler (yemekyapma, elektronik alet kullan-ma adımları vb.) kullanılmalı-dır.

1. Öğrencilerin kendi hazırladıklarıseyahat planı listesinde belirtilen-leri yapmaları beklenmektedir.Bunun için canlandırma, rol oy-nama ve grup etkinlikleri ile tele-fonda bilgi alma, rezervasyon, ha-reket saatini öğrenme, neredeineceğini sorma, nereden binece-ğini öğrenme vb. işlemler üzerin-de durulmalıdır.2. Daha önceki düzeylerde açıklananetkinlik ve oyunlarla ön bilgilerinitazelemenin yanı sıra öğrencilerin
مليون ve مليار kavramlarını iletişimdekullanmaları beklenmektedir. Ör-neğin; ةمرّ مليونلكقلت vb.3. Bazen sözcük seçiminde veyadoğru ifadeyi bulmada zorlanabi-lir, duraksamalar yaşayabilir. An-cak ifadesini tamamlaması bek-lenmektedir.4. Bir noktadan diğerine varmak içinizlenecek yol, bir işi gerçekleştir-mek için verilen zincirleme yö-nergeler (yemek yapma, elektro-nik alet kullanma adımları vb.)vermesi beklenmektedir.5. اذاإن،لو، gibi koşul ifadeleriüzerinde durulmalıdır.

1. Dinlediği bir müzik ya daizlediği bir filmde karşılaştı-ğı bir karakterin davranışıvb. konuların yanı sıra geli-şim düzeyine uygun soyutkonular ele alınabilir. Bu dü-zey kazanımda belirlenenkonunun tanıdık ifadelerinkullanımına uygun ve basitolmasına dikkat edilmelidir.2. Daha önce üzerinde tartışıl-mış bir konu ile ilgili önce-den hazırlanmış ve provaedilmiş sunumlarda somutnesnel verilerin yanı sırakendi görüşlerine de yervermesi beklenmektedir.4. Şaşkınlık, üzüntü, ilgi, me-rak, aldırmazlık, endişe, be-ğeni, beğenmeme, zorluk,kolaylık, anlamama, öfke-lenme, sevinme vb. soyut vegerçekleştirilen eylemler gi-bi somut tepkileri paylaş-manın yanı sıra daha önceöğrendiği neden ve amaçbildiren bağlaçları kullan-ması beklenmektedir.

1. Öğrencilerin; oran,kesir, yüzde vb. sa-yısal ifadelerle ön-ceki düzeylerde öğ-rendikleri sayılarınyanı sıra مليون ve .kavramlarını anlam-landırmaları bek-lenmektedir.2مليار Bilgi içerikli bir me-tinde temel konu ileilgili olmayan, açıkve net olarak seçile-bilen somut bir bilgiyer almalıdır. Gere-kirse yönlendiricisorularla öğrencidesteklenebilir.4. Bir noktadan diğe-rine varmak için iz-lenecek yol, bir işigerçekleştirmek içinverilen zincirlemeyönergeler (yemekyapma, elektronikalet kullanma adım-ları vb.) kullanılma-lıdır.

1. Alınan herhangi bir hizmetle (mal satın alma,eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, hastanehizmeti, seyahat işlemleri vb.) ilgili gerçekle-şen ya da hayali bir memnuniyetsizliği yazılıolarak belirtmesi sağlanmalıdır. Daha öncekidüzeylerde edindiği mektup yazma ile ilgiliöğrenmelerini bu düzey kazanıma yansıtmasıbeklenmektedir. İlgili kişiye hitap vb. yenikonularda yardım talebi olasıdır.2. Tanıdık ifadelerin kullanıldığı, basitten dahakarmaşık bir olay akışı içeren metinler kulla-nılmalıdır. Anahtar sözcükler bu düzey kaza-nımda öğrenci tarafından çıkarılmalıdır.3. Güncel olayları ve nedenlerini içeren kısa vebasit anlatımlı bilgi içerikli raporlar yazmasıbeklenmelidir. Bu düzey kazanımda önemliolan, öğrencinin uygun olay akışını ve dil bir-liğini (zaman, çekim vb.) gözetmesidir.4. Öğrencilerin tablo, grafik, afiş, bilgi içeriklimetin vb. materyalden hareketle oran, kesir,yüzde vb. sayısal ifadelerle önceki düzeylerdeöğrendikleri sayıların yanı sıra مليون ve .kavramlarını yazılı üretimde kullanmalarıbeklenmektedir.5مليار Yazılan yazıların öğretmen tarafından gözdengeçirildikten sonra tekrar öğrenciye verilmesive yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.6. اذاإن،لو، gibi koşul ifadeleri üzerinde du-rulmalıdır.(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.8
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12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Dinlediklerinde şikâyetbildiren ifadeleri anlar.2. Dinlediklerinde geçensoyut betimlemelerdenanlam çıkarır.3. Dinlediği şarkıların te-mel duygusunu çıkarır.4. Dinlediklerinde hedefkültüre ait unsurları be-lirler.

1. Basit düzeyde röpor-taj yapar.2. Açık, anlaşılır bir tar-tışmaya katılır.3. Bir konuşma-da/tartışmada sözhakkı ister.4. Konuşmasını durumve ortamı dikkate ala-rak düzenler.

1. İki farklı duru-mu/görüşü karşılaştı-rır.2. Bir konuda şikâyetinisözlü olarak belirtir.3. Konuşmasını mantıksalakış içerisinde sürdü-rür.4. Hedeflerinden vekoşullarından bah-seder.

1. Okuduklarında şikâyet bildirenifadeleri anlar.2. Farklı konularda yazılmış bir-den çok metni konusuna göresınıflandırır.3. Okuduklarında geçen soyut be-timlemelerden anlam çıkarır.4. Okuduklarında hedef kültüreait unsurları belirler.

1. Bilgisayar kullanarak birArapça metin yazar.2. Basit düzeyde röportaj hazır-lar.3. İki farklı durumu/görüşü ya-zılı olarak karşılaştırır.4. Yazısını mantıksal bir bütün-lük içinde tamamlar.5. Hedefleri ve koşullar hakkın-da kısa bir yazı yazar.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.9
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1. Muayene sırasında şikâyet sor-ma/belirtme, aldığı hizmettenmemnun kalmama vb.2. Bir müzik parçasının uyandırdı-ğı duygular, bir dizi/film kah-ramanının davranışı ve karakte-ri vb. konular ele alınabilir. Tamve doğru anlamlar çıkaramasada soyut betimlemelere genelolarak belirli duygular ve an-lamlar yüklemesi beklenmekte-dir.3. Bu düzey kazanımda şarkınınhareketli ya da yavaş melodisiüzerinden hareket edilmemeli-
dir. Şarkının sözlerine dikkatçekilmelidir.4. Arap toplumlarının sosyal top-lantıları (düğün, bayram, cenazekültürü vb.) ve bu toplantılaraözgü giyim biçimleri ile aynıtoplantıların ve giyim biçimleri-nin kendi kültüründeki karşılık-ları arasındaki benzerlik vefarklılıkları belirlemesi beklen-mektedir. أما.... فـ yapısı üzerindedurulmalıdır.

1. Grup çalışmasıyla hazırlananasgari 10 maddelik bir röporta-jın hayali bir kişiyle (rol kişisi)ya da gerçek kişiyle yapılmasısağlanmalıdır. Bu kazanımıngerçekleşmesi için ön koşul,yazma becerisi altındaki ilgilikazanımın gerçekleşmiş olma-sıdır.2, 3. Grubun geneli tarafından belir-lenen bir konuda ya da tamam-lanan bir çalışmanın değerlen-dirilmesi için yapılan süregidenbir tartışma içerisinde fikrinipaylaşması beklenmektedir. Budüzey kazanımda öğrencinintartışmanın tam bir parçası ol-ması beklenmediği gibi, müm-kün olduğunca tartışma içeri-sinde kalması sağlanmalıdır.4. Farklı sosyal ortamların gerek-tirdiği konuşma biçimlerine(ses seviyesi, hitap biçimi vb.)uygun davranması beklenmek-tedir. Bu düzey kazanım için ye-rin, zamanın ve kişilerin öğret-men tarafından belirlendiği roloynama ve doğaçlama etkinlik-lerinden yararlanılabilir

1. Daha önceden hakkında fikir ya dabilgi sahibi olunan bir konuda öğ-rencinin tercih edeceği iki farklıdurumun ya da görüşün öğrencitarafında karşılaştırılması bek-lenmektedir. فـ.... أما yapısının kul-lanımı sağlanmalıdır.2. Muayene sırasında şikâyet belirt-me, aldığı hizmetten memnunkalmama vb.3. Bu düzey kazanımda öğrencininkonusuna uygun olarak konuşmaakışını sürdürmesi beklenmekte-dir. Nasıl devam edeceğini dü-şünme ya da doğru sözcüğü bulmaamacıyla uzun süreli duraksama-ların az miktarda görülmesi olası-dır, ancak ifadenin tamamlanmasıbeklenmektedir. Öğretmen gerekduyduğunda öğrenciyi yardımcısorularla ya da ipuçlarıyla yönlen-dirmelidir.4. Öğrencilerin, geçmişte ya da şimdiyapmak istediklerinde ve bunabağlı olarak değiştirmek istedikle-ri koşullardan bahsetmeleri sağ-lanmalıdır. اذاإن،لو، gibi koşul ifade-leri üzerinde durulmalıdır.Örneğin; لىإلسافرتةكثير انقودً ليكانلو
العالمأنحاء .

1. Muayene sırasında şikâyetbelirtme, aldığı hizmettenmemnun kalmama vb.2. Bu düzey kazanımda öğrenci-lerin önceden okumadıkları,ancak tanıdık sözcük ve ifa-delerin yoğunlukta olduğukısa metinler seçilmelidir.Metnin türü, tartışmacı vesonucun açıkça belirtildiğibir metin olmalıdır. Dolaylıanlatımlar ve satır arası bilgi-ler içeren metinlerden kaçı-nılmalıdır.3. Duygular, çeşitli kişilik özel-likleri, evrensel etik değerlervb. ile ilgili konular ele alın-malıdır.4. Arap toplumlarının sosyaltoplantıları (düğün, bayram,cenaze kültürü vb.) ve butoplantılara özgü giyim bi-çimleri ile aynı toplantılarınve giyim biçimlerinin kendikültüründeki karşılıkları ara-sındaki benzerlik ve farklılık-ları belirlemesi beklenmek-tedir. أما.... فـ yapısı üzerindedurulmalıdır.

1. Bu düzey kazanımda öğrencinin neyazdığından çok, Arapça klavye kul-lanarak ortaya bir ürün çıkarmasıönemlidir.2. Güncel, ilgi duyulan bir konuda yada grupça belirlenen bir meslek ileilgili, hayali ya da gerçek kişilerleyapılmak üzere asgari 10 maddelikbir röportajın grup çalışmasıyla ha-zırlanması sağlanmalıdır.3. Daha önceden sınıf ortamına taşın-
mamış bir konuda öğrencinin tercihedeceği iki farklı durumun ya da gö-rüşün öğrenci tarafında karşılaştı-rıldığı kısa bir metin yazılması sağ-lanmalıdır. أما.... فـ yapısının kullanı-mı üzerinde durulmalıdır.4. Bu düzey kazanımda öğrencininkonusuna uygun olarak yazısınısürdürmesi ve tamamlaması bek-lenmektedir.5. Öğrencilerin, geçmişte ya da şimdiyapmak istediklerinde ve buna bağlıolarak değiştirmek istedikleri koşul-lardan bahsetmeleri sağlanmalıdır.

اذاإن،لو، gibi koşul ifadeleri üzerindedurulmalıdır. Örneğin; انقودً ليكانلو
العالمأنحاءلىإلسافرتةكثير  .

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.9
517



12. SINIF KAZANIMLARI (*)(**)

ÖĞRENME ALANLARI

DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM1. Hedef dildeki olay ör-güsü belirgin bir met-ni genel hatlarıyla an-lar.2. Hedef dildeki olay ör-güsü belirgin bir met-ni canlandırır.3. Ayrıntılı işitsel yöner-geleri uygular.

1. Bir tartışmayı yönetir.2. Bir ülkeden diğerine yapılan biryolculuğun aşamalarını canlan-dırır.3. Ayrıntılı yönergeler verir.
1. Hedef kültüre ait unsur-larla kendi kültürünü söz-lü olarak karşılaştırır.2. Soyut konularda düşün-celerini sözlü olarak be-lirtir.3. Kendi görüş ve önerileri-ni destekleyen örneklerverir.4. Bir olayla ilgili tepkilerininedenleriyle paylaşır.

1. Hedef dildeki olay örgüsübelirgin bir metni canlan-dırır.2. Okuduklarında genel ko-nuyla ilgisi olmayan du-rumu belirler.3. Okuduklarında belirtilenprobleme ilişkin çözümönerileri sunar.4. Ayrıntılı yazılı yönergeleriuygular.

1. Soyut konularda düşüncele-rini yazılı olarak belirtir.2. Hedef kültüre ait unsurlarlakendi kültürünü yazılı ola-rak karşılaştırır.3. Şikâyet mektubu yazar.

(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.10
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12. SINIF KAZANIMLARININ AÇIKLAMALARI (*)(**)

DİNLEME
KONUŞMA

OKUMA YAZMA
KARŞILIKLI KONUŞMA SÖZLÜ ANLATIM

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR1, 2. Masal, öykü, fıkra,güncel ve kısa birhaber metni vb. işit-sel materyal kullanı-labilir.3. Bir noktadan diğeri-ne varmak için izle-necek yol, bir işi ger-çekleştirmek için ve-rilen zincirleme yö-nergeler (yemekyapma, elektronikalet kullanma adım-ları vb.) kullanılma-lıdır.

1. Sınıf içerisinde önceden belirlenmişbir konu hakkında yürütülen tartış-mada söz hakkı verme, konuşmayadavet etme, fikir sorma vb. modera-törlük işlemlerini yerine getirmesibeklenmektedir. تفضل، من فضلك، ما رأيك، 
عفوا، لو سمحت، واآلن دورك، اسكت من فضلك vb.kalıpların kullanımı sağlanmalıdır.Öğretmen gerektiğinde örnek olmakamacıyla müdahale edebilir.2. Sınıf gruplara bölünerek bir yolculu-ğun aşamaları her bir gruba verilebi-lir. Gruplar kendi içlerinde ve gerekir-se diğer gruplarla koordineli olarakaşamaları planlayabilir. Hazırlanma,bilet ayırtma, servis isteme, alana yada istasyona ulaşma, kalkış, varış,otelde oda ayırtma, yerleşme vb. aşa-malar ele alınabilir.3. Bir noktadan diğerine varmak içinizlenecek yol, bir işi gerçekleştirmekiçin verilen zincirleme yönergeler(yemek yapma, elektronik alet kul-lanma adımları vb.) vermesi beklen-mektedir.

1. Arap toplumlarının sosyaltoplantıları (düğün, bay-ram, cenaze kültürü vb.)ve bu toplantılara özgügiyim biçimleri ve yemek-leri ile aynı toplantıların,giyim biçimlerinin ve ye-meklerin kendi kültürün-deki karşılıkları arasında-ki benzerlik ve farklılıkları
kendi söz varlığı ölçüsündesözlü olarak ifade etmesibeklenmektedir.2. Duygular, çeşitli kişiliközellikleri, evrensel etikdeğerler vb. ile ilgili konu-lar ele alınmalıdır.3. Kendi görüşünü destekle-yen günlük olay örnekleribaşta olmak üzere, tanın-mış kişilerin özlü sözle-rinden örnekler sunmasısağlanmalıdır. Bunun içinöğretmen yönlendirmesigerekmektedir.

1. Masal, öykü, fıkra, güncel vekısa bir haber metni vb.işitsel materyal kullanılabi-lir.2. Olay akışı belirgin bir me-tinde temel konu ile ilgiliolmayan, açık ve net olarakseçilebilen somut bir du-rum yer almalıdır. Gerekir-se yönlendirici sorularlaöğrenci desteklenebilir.3. Örnek bir olayın işlendiğibir metinde görülen prob-lem durumuna ilişkin çö-züm önerileri geliştirir. Budüzey kazanımda hedefprobleme ve çözüme yöne-lik algıyı geliştirmektir. Bunedenle anadil kullanımıgörülebilir, ancak teşvik
edilmemelidir.4. Bir noktadan diğerine var-mak için izlenecek yol, birişi gerçekleştirmek için ve-rilen zincirleme yönergeler(yemek yapma, elektronikalet kullanma adımları vb.)kullanılmalıdır.

1. Duygular, çeşitli kişilik özellikle-ri, evrensel etik değerler vb. ileilgili konular ele alınmalıdır.2. Arap toplumlarının sosyal top-lantıları (düğün, bayram, cenazekültürü vb.) ve bu toplantılaraözgü giyim biçimleri ve yemek-leri ile aynı toplantıların, giyimbiçimlerinin ve yemeklerin ken-di kültüründeki karşılıkları ara-sındaki benzerlik ve farklılıkları
kendi söz varlığı ölçüsünde yazılıolarak ifade etmesi beklenmek-tedir.3. Alınan herhangi bir hizmetle(mal satın alma, eğitim hizmeti,danışmanlık hizmeti, hastanehizmeti, seyahat işlemleri vb.)ilgili gerçekleşen ya da hayalibir memnuniyetsizliği yazılı ola-rak belirtmesi sağlanmalıdır.Daha önceki düzeylerde edindi-ği mektup yazma ile ilgili öğ-renmelerini bu düzey kazanımayansıtması beklenmektedir. İlgi-li kişiye hitap vb. yeni konulardayardım talebi olasıdır.(*) B1-Eşik Düzey Kazanımları(**)B1.2.10
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A1 GİRİŞ/KEŞİF DÜZEYİ ORTAK KAZANIMLARI

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA1. Arapçayı diğer dillerden ayırt eder.2. Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuzadikkat eder.3. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulangörsellerden yararlanır.4. Metni takip ederek dinler.5. Katılımlı dinler.6. Seçici dinler.7. Basit, açık, yavaş ve anlaşılırkonuşmaları görsel üzerinde takipederek dinler.8. Günlük hayattaki basit ifadelerdenoluşan diyaloğun veya metnin konusunutahmin eder.9. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.10. Duyduğu basit, açık ve anlaşılıryönergeleri takip eder.11. Dinlediği basit sözcük ve ifadelerle ilgiligörselleri bulur.12. Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgiliaçıklama isteğini belirtir.13. Duyduğu/dinlediği sözcükleri birbirinebağlayan temel bağlaçları anlar.

1. Konuşmalarında beden dilinikullanır.
2. Kısa ve basit cümleleri temelbağlaçlarla bağlar.
3. Basit ve anlaşılır sorulara cevapverir.
4. Sözcükleri anlaşılır şekildetelaffuz eder.
5. Bir görselin temel somutniteliklerini basit ve kısaifadelerle tanımlar.
6. Konuşmalarında söz varlığınıkullanır.
7. Günlük ilişkilerin gerektirdiğibasit konuşma yapılarınıkullanır.
8. Konuşmalarında vurgu vetonlamalara dikkat eder.
9. Konuşma sırasındaanlamadıkları ile ilgili açıklamaisteğini belirtir.
10. Basit, açık, yavaş ve anlaşılırkonuşmalara tepki verir.

1. Arapçanın seslerini ortografikşekilleriyle tanır.
2. Arapçanın harekeleme sisteminitanır.
3. Sesli okumada vurgu vetonlamalara dikkat eder.
4. Okuduğu sözcükleri anlaşılırbiçimde telaffuz eder.
5. Günlük hayatta sıklıkla kullanılanbasit sözcükleri ve söz öbeklerinibelirler.
6. Görsellerle desteklenmiş kısa vebasit betimlemelerden anlamlarçıkarır.
7. Noktalama işaretlerini dikkatealarak okur.
8. Seçici okur.
9. Kısa metinlerde verilen temelbilgileri anlar.
10.Yavaşça ve açık seçik yöneltilenbasit soruları ve yönergeleri takipeder.
11.Kısa ve basit kişilerarasıyazışmalardan iletişimsel anlamlarçıkarır.

1. Arapçanın seslerini ortografikşekilleriyle yazar.
2. Tanıdığı ifadeleri gördüğüşekliyle yazar.
3. Yazılarında noktalamaişaretlerini anlam karmaşasınayol açmayacak şekilde kullanır.
4. Günlük ihtiyaçlarını karşılamakiçin sahip olduğu sözcükbilgisini yerinde ve anlamınauygun olarak kullanır.
5. Sözcük ve sözcük gruplarınıbasit bağlaçlarla bağlar.
6. Çok kısa ve basit iletişimselnotlar yazar.
7. Temel kişisel bilgileri yazar.
8. Arapçanın seslerini işiterekyazıya aktarır.
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A2 ARA/TEMEL GEREKSİNİM DÜZEYİ ORTAK KAZANIMLARI

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA

1. Dinlediklerini/izlediklerinianlamlandırmada görsellerdenyararlanır.
2. Dinlediklerinde anlamadıkları ile ilgiliaçıklama isteğini belirtir.
3. Güncel konularla ilgili olarak dinlediğikısa ve basit pasajlarda istenen bilgiyisaptar.
4. Dinlediklerinde geçen bilmediğisözcüklerin anlamlarını sözlüktenbulur.
5. Duyduğu/dinlediği sözcükleri veyacümleleri birbirine bağlayan temelbağlaçları anlar.
6. Dinlediği şiirin ana fikrini belirler.
7. Dinlediklerinde geçen farklı sosyalrolleri belirler.
8. Dinlediklerinde hedef dilin kültürüneait bilgileri belirler.
9. Tanıdık durumlardaki basit nesnelbilgilerle sayısal verileri anlar.
10.Dinlediklerinde gelecekle ilgiliplanları belirler.
11.Dinlediklerinde nezaket kurallarınıayırt eder.
12.Dinlediklerini özetler.

1. Sosyal bağlantılar kurar.
2. Temel düzeyde duygu vedüşüncelerini ifade eder.
3. Konuşmalarında beden dilinikullanır.
4. Geleceğe ilişkin planlarını paylaşır.
5. Geçmiş yaşamı ile ilgili bilgipaylaşımında bulunur.
6. Cümleler dizisi şeklinde konuşur.
7. Cümlelerini basit bağlaçlarlabağlar.
8. Kendine güvenerek konuşur.
9. Konuşmalarında sebep-sonuçilişkisi kurar.
10.Üstlendiği role uygun ifadelerkullanır.
11.Sayılar, miktar, fiyatla ilgili ifadeleriiletişim esnasında kullanır.
12.Basit düzeyde açık ve anlaşılırdiyaloglarla kendisini ifade eder.
13.Basit düzeyde bir şiiri izleyiciönünde seslendirir.
14.Bir etkinliğin ya da bir işinaşamalarını anlatan yönergelerverir.
15.Konu dışına çıkmadan konuşur.
16.Diyaloglarında gündelik nezaket vehitap biçimlerini kullanır.
17.Konuşmalarında karşılaştırmalaryapar.

1. Okuduğu metindeki sözcükleri iletişimisürdürecek şekilde telaffuz eder.
2. Sesli okumada vurgu ve tonlamayadikkat eder.
3. Okuduğu sözcüklerin telaffuzunadikkat eder.
4. Not alarak okur.
5. Serbest okuma yapar.
6. Okuduğu metnin anahtar sözcükleriniçıkarır.
7. Kısa ve basit kişisel mektupları anlar.
8. Yazılı yönergeleri uygular.
9. Okuduklarını anlamlandırmada önbilgilerini kullanır.
10.Okuduklarında geçen bilmediğisözcüklerin anlamlarını bulur.
11.Okuduklarında geçen bilmediğisözcükleri anlamlandırmadabağlamdan yararlanır.
12.Okuduğu şiirin ana düşüncesinibelirler.
13.Düzeyine uygun izlediği bir filmde altyazıları takip eder.
14.Okuduklarında hedef dilin kültürüneait bilgileri belirler.
15.Okuduklarında gelecekle ilgili planlarıbelirler.
16.Okuduklarının içeriğindeki nezaketkurallarını belirler.

1. Dinlediği basit sözcük ve cümleleriyazıya aktarır.
2. Yazılarında yazım ve noktalamakurallarını uygular.
3. Yazılarında bağlaçları kullanır.
4. Yazılarında basit dil yapılarını kullanır.
5. Mantıksal bütünlük içinde yazar.
6. Olay örgüsü içeren kısa bir metin yazar.
7. Yazılarında nezaket ifadelerini kullanır.
8. Yazılarında karşılaştırmalar yapar.
9. Yazılarında tercihlerini belirtir.
10.Yazılarında gelecekle ilgili planlarındanbahseder.
11.Geçmiş etkinlikleri betimler.
12.Düşüncelerini yazılı olarak paylaşır.
13.Kısa, kişisel mektuplar yazar.
14.Kısa ve basit biyografiler yazar.
15.Basit düzeyde şiir yazar.
16.Yazdıklarının uygunluğunu gözdengeçirir.
17.Yapabildiklerini yazılı olarak ifade eder.
18.Basit bir metni, anahtar sözcüklerdenyararlanarak yeniden yazar.
19.Dinlediklerindeki/okuduklarındakiolayın devamını ve sonucunu yazar.
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B1 EŞİK DÜZEY ORTAK KAZANIMLARI

ÖĞRENME ALANLARI
DİNLEME KONUŞMA OKUMA YAZMA1. Dinlediklerini özetler.2. Dinlediği/izlediği olaylarıbetimler.3. Dinlediklerinde belirlidurum ve mekânlara özgükonuşma kalıplarını belirler.4. Ayrıntılı sözlü yönergeleritakip eder.5. Konuşmalarını gözdengeçirir.6. Dinlediklerinde tanımadığısözcükleri anlamlandırmadabağlamdan yararlanır.7. Dinlediklerinianlamlandırmadagörsellerden ve bağlamdanyararlanır.8. Dinledikleri ile ilgili sorularsorar.9. Dinledikleri ile ilgiliçıkarımlarda bulunur.10. İlgilendiği konulardadinlediği açık ve anlaşılırmetinlerden anlamlarçıkarır.11. Dinlediklerini özetler.

1. Sözcüklerin sesletimini anlaşılır derecedeyapar.2. Kendine güvenerek konuşur.3. Kendi kültürü ile hedef kültürü belli özellikleraçısından karşılaştırır.4. Görüşlerini belirtir.5. Düşlerini anlatır.6. Beklentilerini sözlü olarak betimler.7. Tepkilerini sözlü olarak paylaşır.8. Bir Arap ülkesine seyahat sırasındakarşılaşılan olağan durumlarla başa çıkar.9. Mantık bütünlüğü içinde konuşur.10. Bildiği dil yapılarını kullanır.11. Olayları sözlü olarak betimler.12. Davranışlarının sebebini açıklar.13. İletişim esnasında aradığı sözcüğün yerinebaşka sözcükler koyar.14. Kopan iletişimi yeniden başlatır.15. Kendisine verilen bilgiyi denetler.16. Bir konuşmada/tartışmada söz hakkı ister.17. Çeşitli duyguları sözlü olarak ifade eder.18. Diyalog esnasında konuşanın sözlerinidoğrular.19. Bir konudaki şikâyetini sözlü olarak paylaşır.20. Basit düzeyde röportaj yapar.

1. Okuduklarını özetler.2. Okuduğu olayları betimler.3. Ayrıntılı yazılı yönergeleritakip eder.4. Kişisel bir mektupiçerisindeki özelanlatımlardan anlamlarçıkarır.5. Belli bir konuda bilgiedinmek için farklı metinleritarayarak okur.6. Bir metnin sonuç düşüncesiniçıkarır.7. Metin içerisinde tanımadığısözcükleri anlamlandırmadabağlamdan yararlanır.8. Not alarak okur.9. Metinle ilgili sorularıcevaplandırır.10. Gazete ve dergi okur.

1. Beklentilerini betimler.2. Tepkilerini yazılı olarakpaylaşır.3. Mantık bütünlüğü içinde yazar.4. Bildiği dil yapılarını kullanır.5. Olayları yazılı olarak betimler.6. İlgilendiği konular hakkındakigörüşlerini yazar.7. Bir olayın nedenlerini yazılıolarak açıklar.8. Düzenli olarak kişisel mektupalışverişinde bulunur.9. Belli bir konuda farklımetinlerden edindiği bilgilerinot eder.10. Görüşlerini yazar.11. Seyahat planı hazırlar.12. Bir konudaki şikâyetini yazılıolarak belirtir.13. Başkasından aldığı bilgiyiaktarır.14. Anahtar sözcükleri kullanarakbir metni yeniden yazar.15. Kendi kültürü ile hedef kültürübelli özellikler açısındankarşılaştırır.
! NOT: B1 düzeyi kazanımlarda öğrencilerin aşina oldukları konu ve ifadelerle ilgili dilbilgisel ve sözcüksel yanlışlarının az olması ve birtakım ana dil etkileribeklenmekle birlikte, yabancı oldukları konularda ve aşina olmadıkları dil bilgisi ve sözcüklerle ilgili önemli hatalar yapmaları olasıdır.
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DİL YAPILARI

Ortaöğretim yabancı dil Arapça Dersi Öğretim Programı’nda kullanılması hedefle-nen yapılar, mutlaka gerçek iletişim ortamları oluşturularak verilmelidir. Söz konusuyapılar amaç değil programın içerdiği kazanımları gerçekleştirmek için birer araçtır. Bunedenle öğrenme-öğretme süreci asla “gramer öğretimine” dönüştürülmemelidir.Aşağıda dil yapıları düzeylere göre dağıtılmıştır. Ancak dağılım sıralaması bağlayıcı
değildir. İletişim ortamlarında yapılar kullanılırken tema ve içerikle uyumuna, gerçekiletişimsel ortamlarla uygunluğuna ve basitten zora doğru öğretilmesine dikkat edilme-lidir.

A1 Düzeyi Dil Yapıları

Yapılar İçerikle İlgili AçıklamalarSes bilgisi Ünsüzler, uzun ünlüler kısa ünlüler (fetha,damme, kesra), ilk okuma için yardımcı işaretler(şedde, sukûnvb). Ayrıca sesletime yönelik yapısaletkinlikler; ilk okuma-yazma çalışmaları.Belirlilik-belirsizlik ,(ا، و، ي) ال (Biçim ve anlam bakımından belirlilik önekine yö-nelik etkinlikler)Erillik-dişillik Tonlamaالتاء المربوطة Yapısal bir işlev olarak tonlamanın iletişimsel amaç-lar için kullanılması (Soru edatını kullanmadan ton-lama yoluyla soru sormak vb.)İşaret zamirleri Soru edatlarıهذه، هؤالء، اهذ ، من أين، إلى أين ْم ، ِبَك ْم ، ما، أين، كيف، متى، َك Evet-hayır sorularıَمنْ Kişi zamirleri (munfasıl zamir-ler)نعم، ال)(؟ ...هل- ، هو، هي، نحن ، أنتِ İyelik zamirleri (muttasıl za-mirler)أنا، أنتَ ، ـُه، ـها، ـنا ، ـكِ İlgeçler (harf-i cerler)ـي، ـكَ ، على، مع، عن نْ Zaman zarflarıإلى، في، ِم ا، مساًء، اليوم، اآلن، يوم األحد، بعد الظهر، قبل أسبوع، هذا  صباًح
Yer zarfları ve yer bildiren ifa-delerالشتاء، صباح الغد، هذا السبت، في الساعة السابعة  طئ البحر، تحت، فوق، أمام، في الشارع، بعيد عن، قريب من، على شا

Miktar zarflarıخلف، قرب
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Varlık-yokluk bildirme Sıfatlar…ما عندها/ ما عنده، عندها / ما عندك، عنده/ ما عندي، عندك/ عندي Basit, somut ve yer yer soyut sıfatlarıİsim cümlesi Öznenin zamir, ad veya tamlama içerdiği cümleler:
البيت كبير، الحديقة هو مسافر، هي مسافرة، أنا تلميذ، أنا تلميذة، 

جميلة...

İsim tamlaması Basit isim tamlamalarıSayılar 1-20arasısayılarEmir kipi Bağlaçlar(Sınıf içi ve sınıf dışı iletişimsel yönergeler)أنتِ/ أنتَ  Şimdiki zaman veya geniş za-man (mudari fiil)و، ثم، أم، أو Düzenli ve düzensiz çoğullarال أريد / يريد / ال يريد/ تريد / ال تريد .../ أريد Kişinin kendisi ve yakın çevresiyle ilgili bildik somutsözcüklerİletişimsel ifadeler ا، كيف حالك؟، آه، صباح الخير، مساء الخير، إلى اللقاء، شكرً 
ا؟ ...  ,Ayrıca özür, teşekkür)آسف/آسفة، يا سالم!، حًق kabul, ret ifadeleri)

A2 Düzeyi Dil Yapıları

Yapılar İçerikle İlgili AçıklamalarSes bilgisi Vurgu-tonlamaCümle bilgisi Fiil ve isim cümlelerinde kelime dizilişi, ögeler ara-sında temel düzeyde yapısal ilişkilerin bağlamsal veiletişimsel ortamlarda kullanılmasıKişi zamirleri (munfasıl zamir-ler) ، هو، هي، ، أنتِ İyelik zamirleri (muttasıl za-mirler)أنتم، همنحن، أنا، أنتَ ، ـه، ـها، ، ـكِ Sayılarـكم، ـهمـنا، ـي، ـكَ 1-20 arası sayılar (sıra, miktar, zaman, sayı)Yer-yön zarfları Emir kipiيسار، أمام، خلف، بجانب...، غرب، يمين، شرق، جنوب، شمال Sosyal yaşama ilişkin basit yönergeler  ، ، أنتِ Zaman zarfları)أنتم(أنتَ ا،كل يوم، غالًبا، أحيانًا،  ا، دائًم ا، أمس، أبًد Mudari fiilلماضيا....القادم،...غًد ، هو، هي)/ أحب ، أنتِ Gelecek zamanال أحب (أنا، أنتَ ، هو، هي ، أنتِ çekimleriMâdi fiilأنا، أنتَ ، أنتِ  çekimleriأنا، أنتَ
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Fiil cümlesi Fiil cümlesinde sözcük sıralaması; mâdi ve mudâriyapıdaki fiillerle kurulmuş ve iletişimsel bağlamlarıiyi yapılandırılmış cümlelerSıfat tamlaması Somut ve soyut sıfatların kullanılması, sıfat tamlama-sında cinsiyet uyumuBağlaçlar ، ألّن، لذلك، إَذن Düzenli ve düzensiz çoğullarلكن، لكّن Öğrencinin kendisi ve yakın çevresiyle ilgili somutsözcüklerİsm-i tafdil “Ali, Ahmet’ten daha uzundur.” gibi karşılaştırma veüstünlük derecelerini ifade eden yapılar.İletişimsel örüntüler كل شيء على ما يرام، كل عام وأنتم بخير، هيا بنا، اهللا يشفيك، 
!سالمتك

B1 Düzeyi Dil Yapıları

Yapılar İçerikle İlgili AçıklamalarSes bilgisi Vurgu-tonlamaYer-yön zarfları  Yönler: يسار، أمام، خلف، ، غرب، يمين، شرق، جنوب، شمال
بجانب... 

 Yol tarifleri: اذهب الى اليسار،  اذهب الى المستقيم، ِارجع من 
Zaman zarflarıاليمين ، ثالث ايام ا، هذا المساء، اليوم، بعد شهٍر Sıfat tamlamasıغًد  Gerçek ya da hayali betimlemeler

 Soyut kavramlarla ilgili betimlemelerİsim tamlaması Gerçek ya da hayali betimlemelerKarşılaştırma Yapıları أنا أطول منك gibi karşılaştırma yapılarıMudari fiilGelecek zaman س، سوف 
Emir kipiلن  Sosyal yaşama ilişkin basit yönergeler

 Yemek yapma, elektronik alet kullanma adım-ları vb. yönergeler
 Mevcut kurallar (trafik, sağlık, okulda uyulmasıgereken kurallar vb.)Mâdi fiil  Geçmiş zaman ifade eden fiiller
 Aktarma fiilleri: قال/ قالت ِانّ 
 Değil” Yapısı“كان، أصبح، صار  ليس
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Mastarlar الوصول إلى المطار/ إعداد الحقيبة vb. kullanımlarBağlaçlar Sebep- sonuç bildiren bağlaçlar:
بسبب، لذلك، كي، ألن، لـ، عندما...
Gereklilikأما ... فـ ...  يجب عليك... 
Yeterlilikالبّد ... Olabilirlik, ihtimalأستطيع، ال أستطيع قد + الفعل المضارع
Sayılarقد + ال + الفعل المضارع  0-100 arası normal sayılar
 0-12 arası sıra sayıları
 Basit 4 işlem ifadeleri: أربعة زائد جمع، طرح، ضرب، قسمة، 

خمسة يساوي تسعة vb.
 Yüzdelik, oran, kesirler, virgüllü ifadeler, devredensayılar vb. sayısal ifadeler
 1000, 2000 ve 3000 sayıları ve ara sayılar
 1000-9000 arası sayılar
 1000-9000 arası sayılar (Tarih, fiyat vb. yükseksayı ve meblağların geçtiği ifadeler)
 10.000-90.000 arası sayılar
 İletişimsel örüntülerمليون، مليار  Çeşitli bağlamlardaki iletişimsel örüntüler:

ا، لو سمحت، من فضلك، آسف/آسفة، إلى اللقاء، مع السالمة، فيعفًو
مَّ تشكو؟، سلِّْم نفَسك!،   كل أمان اهللا، الب قية في حياتك!، أي خدمة؟، ِم

شيء على  ما يرام، أليس كذلك؟ ...
 Duygu ifadeleri:

سَّ بـ ؛ فرح، حزين، سعيد ...  شعر بـ/ أَح
 Görüş soran ifadeler:

هل توافق على هذا الرأي؟...ما رأيك في...؟، 
 Görüş bildiren yapılar:

.. ...أوافق/ ال أوافق على.، في رأيي، أعتقد أّن
 Sözlerin tekrarlanmasını isteyen örüntüler:

ا؟ ... ر؟، عفًو ة ثانية من فضلك؟، هل يمكن أن تكّر مّر
 Dilek ve temenni ifadeleri:

ة وعافية!، أتمنى لك النجاح في كل عام وأنتم بخير، سالمتك!، صّح
... مبروك!االمتحان، 

 Çeşitli pekiştirme ifadeleri:
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أحنست!، ممتاز!، برافو عليك!، يا سالم!...
 Kabul veya ret ifadeleri:

لم ال؟، الااا، على عيني ورأسي، أنت على حق، هذا صحيح، 
لست على حق، هذا خطأ... 

 Muhatabın statüsünü bildiren ifadeler:
سيدي، يا سيدتي ...يا أستاذ، يا دكتور، يا

 Hoşlanma, hoşlanmama, şikâyet etme, memnunkalma/kalmama vb. duygu ve düşünce içerikliifadeler:
Geçmiş zamanı olumsuzlayanformlarأحب، ال أحب، أكره، أريد أن، عندي مشكلة، أعجبني، لم يعجبني ... ، َلمْ  بْ ما ذهبتُ Cümlede vurgu veya kesinlikَأْذَه Keşke” yapısı“إنّ  Koşul bildirmeلَْيتَ  إْن / إذا/ َلوْ 

528





T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

(ÖSYM TARAFINDAN 2022 
YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

YDT SINAVINA ESAS) 

RUSÇA DERSİ 
ÖĞRETİM PROGRAMI

KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 
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GENEL HEDEFLER 

Bu programı tamamlayan öğrencilerden; 

1. Normal hızla konuşulanı anlayabilmesi,

2. Dinlediğini anlayabilmesi,

3. Rusçayı doğal hız, tonlama, vurgu ve doğru söyleyiş ile konuşabilmesi,

4. Rusça bir parçayı doğru olarak okuyup anlayabilmesi,

5. Rusça konuşulan ülkelerin kültür değerlerini ayırt edebilmesi,

6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini Rusça olarak açık ve anlaşılır bir biçimde

yazıyla anlatabilmesi,

7. Kendi kültürünün bilincinde olması ve kültür değerlerini yabancılara

aktarabilmesi,

8. Yabancı dil öğrenmede kendine uygun öğrenme yöntem, teknik ve çalışma

becerileri geliştirebilmesi,

9. Rusça basılmış yayınları izleyebilmesi,

10. Atatürk’ün düşüncelerini ve inkılâplarını anlatabilmesi,

11. Dil ve kültürler arasındaki farklılıkları anlayış ve hoşgörü ile karşılaması,

12. Yabancı dil öğrenmenin gereğine inanarak bir yabancı dili kullanmada kararlı

olması,

beklenmektedir.

9. SINIF

DĠNLEME BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

Hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerden Rusça dinleme becerisini geliştirirken; 

1. Dinlediği metinde geçen kişilerin ad, soyad, milliyet, ülke, dil ile ilgili bilgilerini

anlayabilmesi,

2. Dinlediği sözle yapılması istenen eylemleri yerine getirebilmesi,

3. Dinlediği sesleri ayırt edebilmesi,

4. Dinlediği metni anladığını hareketlerle tepki vererek gösterebilmesi,

5. Dinlediği metnin ana temasını bulabilmesi,

6. Dinlediği metinde anlatılanların sebep ve sonuçlarını bulabilmesi,

7. Benzer ve farklı ses ile kelimeleri ayırt edebilmesi,

8. Başkalarının hayatı ile ilgili metinleri dinlediğinde anlayabilmesi,

9. İki insan ya da herhangi bir nesneyle ilgili bir metni dinledikten sonra bu metinleri

karşılaştırabilmesi,

10. Dinlediği yaşanan olayları anlayabilmesi,

11. Okulda, trafikte, hava alanında, bankada vb. farklı ortamlarda uyulması gereken

kuralları dinlediğinde anlayabilmesi,

12. Dinlediği şarkı ve şiir gibi metin türlerinde anlatılanı tasvir edebilmesi,
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13. Dinlediği metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

14. Dinlediği metinde anlatılanlarla ilgili tahminde bulunabilmesi,

15. Dinlediği metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri

alıştırmalar yapabilmesi,

16. Dinlediği metindeki resim ve olayları sıraya koyabilmesi,

17. Görüntülü basında yer alan basit başlık ve konuları dinlediğinde anlayabilmesi,

18. Seviyesine uygun eserleri dinlemekten zevk alması

beklenmektedir.

KONUġMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

Hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerden Rusça konuşma becerisini geliştirirken; 

1. Dili sınıf içinde beklenen düzeyde uygun biçimde kullanabilmesi,

2. Temel cümle yapılarını kullanarak soru sorup cevap verebilmesi,

3. Duygu ve düşüncelerini temel cümle yapılarını kullanarak anlatabilmesi,

4. Kendisinin ve bir başkasının günlük hayatına ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

5. Kısa konuşma metinlerini diyalog şeklinde sözle aktarabilmesi,

6. Resimleri kullanarak sözlü öykü oluşturabilmesi,

7. İpuçları ya da anahtar kelimeleri kullanarak tahminde bulunabilmesi,

8. Jest ve mimiklerle anlatılanları tahmin edebilmesi,

9. Bir yere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

10. Geleceğe yönelik işlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

11. Farklı ortamlara uygun davranış kurallarını anlatabilmesi,

12. Kişileri özelliklerine göre karşılaştırabilmesi,

13. Çevredeki olay, durum ve koşullara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

14. Geçmiş olaylara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

15. Yakın çevresiyle doğru ve yerinde sözlü iletişim kurabilmesi,

16. Zaman bildiren anlatımları doğru ve yerinde kullanabilmesi,

17. Farklı kültürlerden insanlarla iletişim kurmaya istekli olması

beklenmektedir.

OKUMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

Hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerden Rusça okuma becerisini geliştirirken; 

1. Okuduğu metinde istenen kelime ve yapılarını bulabilmesi,

2. Okuduğu metinde geçen cümlelerle resimler arasında ilişki kurabilmesi,

3. Okuduğu metni genel anlamda anlayabilmesi,

4. Okuduğu metni ayrıntılı olarak anlayabilmesi,

5. Başkalarının yaşamı ile ilgili metinleri anlayabilmesi,

6. İki insan ya da herhangi bir  nesneyle ilgili bir metni okuduktan sonra bu metinleri

karşılaştırabilmesi,

7. Yaşanan olayları ilgili metinleri okuduğunda anlayabilmesi,
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8. Okulda, trafikte, hava alanında ve banka gibi farklı ortamlarda uyulması gereken

kuralları okuduğunda anlayabilmesi,

9. Okuduğu metni anladığını, çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama

ve yanlış bilgiyi düzeltme gibi istenen etkinliklerle gösterebilmesi,

10. Okuduğu metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri

alıştırmaları yapabilmesi,

11. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen kelimelerin anlamını tahmin edebilmesi,

12. Okuduğu metinde anlatılanlarla ilgili tahminde bulunabilmesi,

13. Okuduğu metindeki resim ve olayları sıraya koyup eşleştirebilmesi,

14. Dergi ve broşürlerde yer alan güncel başlık ve olayları okuduğunda anlayabilmesi,

15. Yazılı basında yer alan yayınların basit başlık ve konularını okuduğunda

anlayabilmesi,

16. Seviyesine uygun okuduğu metinlerle ilgili tartışma yapabilmek için bilgi

toplayabilmesi,

17. Seviyesine uygun kitapları okumaktan zevk alması

beklenmektedir.

YAZMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

Hazırlık sınıfını tamamlayan öğrencilerden Rusça yazma becerisini geliştirirken; 

1. Seviyesine uygun konularda İlgi alanlarına yönelik yazılar yazabilmesi,

2. Edindiği bilgiyi anlamlı bir bütün hâlinde yazılı olarak aktarabilmesi,

3. Seviyesine uygun kısa konuşma metinleri hazırlayabilmesi,

4. Temel cümle yapılarını kullanarak yazılı iletişim kurabilmesi,

5. Geçmişteki olaylar ve geleceğe ait plânlar hakkında düşüncelerini yazabilmesi,

6. İpuçları ya da anahtar kelimeleri kullanarak paragraf yazabilmesi,

7. Metinle ilgili istenen bilgileri kendi kelimeleriyle yeniden anlatabilmesi,

8. Bir yer ya da kişiye ilişkin yazılı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

9. Mektup, öykü ve şiir gibi farklı metin türlerini dil yapısı ve kelimeleri kullanarak yazı ile

anlatabilmesi,

10. Bilgileri ya da verileri not alma, boşluk tamamlama ve çizelge doldurma gibi farklı

formlara dönüştürebilmesi,

11. Düzeyine uygun yazılı iletişim kurmaya kararlı olması

beklenmektedir.
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9. SINIF ÖĞRETĠM PROGRAMI

ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

Вводный урок 

1 

Человек и 

Знакомство 

Знакомство с алфавитом 

Вопросы: «Что это?»,  

«Кто это?»  

Знакомство. Речевой этикет 

(формальные-неформальные 

формы приветствия и 

прощания) 

Представление друг другу 

Представление по 

национальности 

Представление по профессии           

Телефонные диалоги  

Стол – столы, карта – карты, 

окно - окна 

Личная  информация  

Адрес, номер телефона 

Названия дней недели, 

месяцев; времена года  

Буквы и звуки 

Гласные и согласные звуки 

Глухие и звонкие согласные 

Дифтонги 

Мягкий и твѐрдый знаки 

Имя существительное; неодушевлѐнные и 

одушевленные существительные 

 Понятие о падежах. Именительный падеж  

Личные местоимения: я, ты, он/она/оно, мы, вы, они 

 Род существительных: он, она, оно  

Число существительных: единственное и 

множественное число 

Притяжательные местоимения: мой, моя, моѐ, мои ... 

Имя числительное: числительные  0 – 20 

Союз «а». 

Написание букв 

Произношение звуков  

Произношение гласных и 

согласных звуков 

Оглушение и озвончение 

согласных  

Произношение дифтонгов 

Интонация 

Интонация вопросов 

Ударение 

Произношение цифр 

(0-20) 

Произношение 

собственных имен 

Прослушивание заданий и 

диалогов 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

Чтение букв, слогов, простых слов 

1 

Здравствуй(-те)! Доброе утро! Добрый 

день! Добрый вечер! 

Как тебя (вас) зовут?      Как дела? Спасибо, 

хорошо! А твои (ваши)?   

Это мой (моя, моѐ, мои) …. 

Национальности: турок, англичанин, немец, 

русский, американец, француз . Я русский, 

ты немец, он турок, она турчанка, мы турки 

Страны: Tурция, Россия, Англия, Америка, 

Франция, Испания, Германия 

До свидания, всего доброго, пока, прощай. 

Сколько вам лет? 

Я студентка. А кто вы? 

Когда? Утром, днѐм, вечером; в среду, в 

понедельник, …; в январе, в мае …; 

зимой, весной, летом, осенью  

Классификация звуков по 

гласности/согласности и 

глухости/звонкости  

Аудиовосприятие букв, слогов, простых 

слов 

Печатные и прописные буквы 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Обучение русскому этикету. 

Работа по тексту   

Обучение навыкам письменной речи. 

Знакомство с алфавитом. Написание букв 

Групповые и индивидуальные занятия по 

изучению алфавита 

Написание букв, простых слов и их  

произношение   

Индивидуальная работа. 

Распознавание предметов по рисункам.  

Аудиовосприятие слов, предложений и их 

повторение  

Составление аналогичных предложений по 

моделям.  

Ответы на вопросы. 

Выполнение заданий по моделям. 
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

2 

СЕМЬЯ Члены семьи 

Знакомство с семьѐй 

Кто в вашей семье? 

Цвет, характеристика: какой? 

какая? какое? какие? 

Описание комнаты, квартиры, 

дома. 

Узнавание различных 

предметов 

Общение с теми, кто нас 

окружает: родители, братья, 

сѐстры, друзья, одноклассники. 

У меня, у тебя, у них есть … что? (кто?)  

Имя прилагательное. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам:  

красный, красная, красное, красные; большой, 

большая, большое, большие 

Глаголы. Спряжение глаголов в настоящем времени: 

читать – чита-ю, чита-ешь, чита-ет, читаем, читаете, 

читают. ...  

Наречия образа действия: быстро, правильно, 

хорошо, громко ...  

Интонация 

Ударение 

Вопросительные 

предложения 

Произношение 

прилагательных, глаголов 

Прослушивание заданий и 

диалогов 

Прослушивание и чтение 

текстов 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

2 

Имена собственные и нарицательные. 

Члены семьи: папа (отец), мама (мать), брат, 

сестра, бабушка, дедушка, дядя, тѐтя ... 

Личные вещи: книга, ручка, учебник, 

тетрадь, карандаш, пальто, часы ... 

Прилагательные: красный, чѐрный, синий, 

зелѐный, белый …; большой – маленький, 

старый – новый, старый – молодой, богатый 

– бедный, высокий – низкий.

Глаголы: читать, работать, играть, слушать, 

плавать, бывать ... 

Наречия образа действия: хорошо – плохо, 

медленно – быстро, тихо – громко; красиво, 

отлично, правильно .... 

Профессии: учитель, учительница, рабочий, 

инженер, врач, лѐтчик, моряк …  

Русские пословицы, анекдоты 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологического 

высказывания 

Устное воспроизведение прочитанного 

текста 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Составление родословной семьи 

Аудиовосприятие текста о семье. Его 

чтение и понимание. 

Индивидуальная работа. 

Распознавание членов семьи по рисункам.  

Аудиовосприятие и повторение слов, 

предложений, диалогов, текстов. 

Составление аналогичных предложений по 

моделям.  

Изображение генеалогического древа. 

Описание одного из членов семьи. 

Перечисление имеющихся личных вещей 

(У меня есть … что?) 

Разгадывание кроссворда 

Выполнение письменных заданий по 

моделям. 

Групповая и индивидуальная работа 

учащихся 

Составление диалогов по моделям 

537



ТЕМА ДЕЙСТВИЯ  ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

3 

Мой родной город Страна проживания 

Описание города 

Адресные данные 

Понятие города и деревни 

Календарь 

Даты 

Карта города 

Место действия 

Спряжение глагола ЖИТЬ в настоящем времени 

Предложный падеж в значении места действия 

Местоимения 

Вопросы:   где, когда, как, когда, куда, сколько 

Спряжение глагола НАХОДИТЬСЯ в настоящем 

времени 

Предлоги места и времени:  в, на, через, около, за ... 

Написание дат прописью 

Есть/нет  (?)(+) (-) 

Интонация 

вопросительных 

предложений 

Ударение 

Прослушивание текстов,  

диалогов 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

3 

Время и место (в среду, в четверг; в мае, в 

сентябре; городе, на стадионе, на улице, в 

музее, в Анкаре …; на востоке, на западе, на 

юге, на севере)  

Адресные данные 

Дни недели и месяцы (определение даты) 

Русские пословицы и анекдоты 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении 

Конструирование  монологических 

высказываний 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Развитие прогностических умений в 

диалогическом общении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Различные языковые упражения. 

Характеристика местности. 

Описание человека по портрету. 

 Описание пейзажа 

Указать дорогу, улицу, как добраться до 

того или иного места. 

Подготовка календаря праздничных дат. 

Ответы на вопросы. 

Задание по модели верно/неверно. 

Спряжение глаголов по теме. 

Разгадывание кроссворда 

Составление диалогов по моделям 

Составление текстов о своем городе 
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ  ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

4 

Глаголы движения Ходить, идти, ехать, 

подвезти, нести ... 

Виды транспорта (автобус, 

поезд, велосипед, самолѐт...) 

Одностороннее и 

двусторонее движение 

Разговор по телефону 

Глаголы движения без приставок 

Винительный падеж в значении направления 

движения (действия)   

Соотнесѐнность глаголов: идти – нести, ходить – 

носить, ехать – везти, ездить – возить   

Интонация 

вопросительных 

предложений 

Ударение 

Произношение 

существительных в 

винительном падеже 

Прослушивание текстов, 

заданий и диалогов 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

4 

Глаголы: идти – ходить, нести – носить, 

ехать – ездить, везти – возить, бежать – 

бегать, вести  – водить  … делать, играть, 

использовать, садиться 

Ездить на чѐм? – на автобусе, на поезде, на 

машине, на метро; летать на самолѐте; 

плавать на лодке 

Прилагательные: высокий – низкий,

толстый – тонкий, широкий - узкий 

Фразы: могу/ не могу, должна/ не должна 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологических 

высказываний 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Прослушивание русской речи.  

Выработка навыков использования 

существительных в винительном падеже. 

Творительный падеж   

Составление диалога «Куда вы ходили …?» 

Отработка заданий по использованию  

винительного падежа. 

Заучивание русских пословиц. 

Ответы на вопросы. 

Составление предложений с использованием 

винительного в значении направления 

движения 

Пересказ прочитанного текста  

Ответы на вопросы «куда?» 

Рассказ о походе в кино, в театр, на экскурсию 

Составление диалогов по моделям 

Ответы на вопросы по правилам дорожного 

движения с использованием иллюстраций 
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

5 

Мой рабочий день Составления  плана рабочего 

дня 

Род интересов и занятий 

Профессии и виды занятий 

Подробное описание  

иностранных гостей 

Виды будничных занятий 

Грамматические игры 

Вопросы и ответы по темам: 

«Моя специальность», «Моѐ 

место работы», «Важность 

моей профессии»   

Винительный падеж в значении направления 

Указательные местоимения: этот, эта, это, эти; тот, 

та, то, те .... 

Творительный падеж с предлогом «с» 

Употребление творительного падежа после глаголов 

«быть», «являться»  

Конструкция «должен + инфинитив» 

Конструкция «надо/нужно/необходимо + 

инфинитив» 

Возвратные глаголы 

Интонация 

вопросительных 

предложений 

Произношение глаголов 

Ударение 

Прослушивание заданий 

и диалогов 

Прослушивание и чтение 

текстов 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

5 

Глаголы: учить-учиться, встретить- 

встретиться .... 

Глаголы с частицей -ся:   учиться, 

находиться, называться, нравиться, 

заниматься, увлекаться, интересоваться ... 

Фразы: после ужина, после урока, после 

обеда, после работы, завтра днем, перед 

сном ... 

Прилагательные : интересный, скучный … 

Спортивные игры: футбол, теннис, бокс, 

баскетбол, плавание, лѐгкая атлетика ... 

Русский анекдот 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологических 

высказываний 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Прослушивание русской речи.  

Выработка навыков использования 

существительных в винительном падеже. 

Творительный падеж   

Составление диалога «К нам приехали 

гости из России».  

Отработка заданий по использованию  

винительного и творительного падежей. 

Заучивание русских пословиц. 

Ответы на вопросы. 

Синонимический вариант предложений с 

использованием творительного падежа. 

Составление предложений с 

использованием винительного и 

творительного падежей. 

Пересказ прочитанного текста  

Составление рассказа о своем рабочем дне. 

Ответы на вопросы «куда?» 

Рассказ о рабочем дне 

Составление диалогов по моделям 

Употребление в речи изученных глаголов  
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ  ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

6 

Ваша 

деятельность                

Виды деятельности: трудовая, 

творческая, научная, 

спортивная.  

Расписание рабочей недели 

Биографии известных людей 

Информация о личных 

ежедневных делах. 

Краткое представление 

личности, информация о роде 

еѐ занятий  

План выходного дня 

Дательный падеж. Окончания существительных и 

прилагательных в дательном падеже 

Употребление существительных в дательном падеже 

с предлогом «по». 

Будущее (сложное) время глагола  

Повторение конструкций с предложным, 

винительным и творительным падежами с 

предлогами  

Коррекция интонации 

Произношение слов и 

словосочетаний 

Коррекция ударения 

Прослушивание заданий и 

диалогов 

Прослушивание и чтение 

текстов 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

6 

Виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, 

гандбол, шахматы, теннис, плавание,  

фигурное катание, лѐгкая атлетика, хоккей, 

бокс, ...)  

Занятие спортом: играть в теннис, в хоккей, 

в баскетбол, в шахматы; заниматься боксом, 

лѐгкой атлетикой, плаванием.  

Хобби: собирать марки, играть на гитаре …  

Сувениры и подарки: кольцо, браслет, духи, 

футболка ... 

Глаголы: побыть, пойти, пригласить, 

посидеть, заняться...) 

- Сколько раз................? 

Один раз / два раза  в день; в неделю; в 

месяц; в год  

Каждый день, каждый вторник, каждую 

субботу; в это воскресенье, в эту среду .... 

Наречия: внимательно, аккуратно, успешно, 

красиво ... 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологического 

высказывания 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Подготовка рассказов по темам:  

«Мой любимый вид спорта», «Моѐ хобби», 

«Мой любимый актѐр/спортсмен/ писатель/ 

художник»   

Повторение изученных наречий. 

Составление коротких диалогов по моделям 

Составление плана выходного дня. 

Выбор правильного варианта слов для 

использования в текстах, связанных с 

досугом, привычками, привязанностями  

Умение устно выражать своѐ отношение к  

чему-либо, кому-либо; рассказать о хобби, 

привычках,  интересах  

Ответы на  вопросы о своѐм досуге 

Написание рассказа «Как прошѐл мой 

свободный день» 

Ответы на вопросы по типу «правда-

неправда». 

Интервьюирование одноклассников об их 

хобби, привычках  

Разгадывание кроссворда.  

Работа по рисункам. 
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

7 

Планы 

и желания 

Умение рассказать о своих 

планах на будущее. 

а) Планы на будущее  

б) Предположения 

Умение выразить пожелание 

Умение задать вопрос и 

высказать предложение. 

Принятие или отклонение 

предложений.  

Объяснение причин своего  

согласия или отказа от 

предложения 

Выражение времени 

Вид глагола. 

Будущее (простое) время 

Повторение конструкций с дательным падежом 

Употребление родительного падежа в значении … ? 

Конструкции  «можно, надо, нельзя + инфинитив» 

Предлог через с винительным падежом 

Хотеть: Дениз хочет поехать в Россию 

 можеть быть, могу / не могу, давай сходим 

Интонация типа 

предложений:

Не скажете ли ...,

Не скажете, где ... 

Произношение 

собственных имен 

Ударение 

Прослушивание заданий и 

диалогов 
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Дом Знакомство со словами, 

словосочетаниями, входящими 

в тематическую группу «Дом». 

Аудирование, повторение этих 

слов и словосочетаний  

Чтение и пересказ текста о 

квартире, в которую только 

что переехали, включая 

следующую информацию: 

– местоположение;

– план квартиры;

– впечатления рассказчика;

– описание частей квартиры.

Просмотр фотографий и 

описание изображенных на 

них домов/квартир.  

Повторение конструкций с изученными падежами 

Предложения с союзным словом который 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-грамматического 

материала в диалогических высказываниях. 

Вид глагола. Употребление глаголов несовершенного 

и совершенного вида 

Прослушивание и 

повторение предложений 

по изучаемой теме. 

Коррекция интонации и 

ударения. 

Прослушивание диалогов 

по теме. 

Восклицательные 

предложения. 

Реплики. 
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Приказы, просьбы  

и пожелания Умение отдать приказ, просьбу 

или высказать какое-то 

предложение, принять или 

отвергнуть его. 

Сравнение с другими 

предметами или людьми 

Напоминать кого-то 

Повелительное наклонение глаголов 

Предлоги из, из-за, с, от, возле, около, у, недалеко 

от, из-под  в конструкциях с родительным падежом  

Наречия образа действия: по-русски, по-турецки, по-

английски, по-немецки, по-китайски 

Повторение конструкций с  родительным падежом 

Интонация 

восклицательных 

предложений:

Ни в коем случае! 

С радостью! 

С удовольствием! 

Произношение глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

 Специфика ударения в 

формах повелительного 

наклонения. 

Отработка произношения 

глаголов движения 

Прослушивание песен и 

стихотворений 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 
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Наречия времени: сегодня, завтра, утром, 

вечером, летом, зимой, скоро 

Фразы: немного погодя, со дня на день .... 

Глаголы: хотеть, … 

Сочетания слов: языковая практика, 

вступительные экзамены, стажировка, 

гостиничное дело, …

Прилагательные:   свободный, языковой, 

иностранный, оригинальный, исторический 

памятник, достопримечательность города 

Предлоги: через, у, после, по, к  .... 

Не скажете ли, где ... 

Не скажете ли, кто/что .... 

Не скажете ли, когда ... 

Праздничные дни: День матери, 

Международный женский день, Новый год, 

день рождения .... 

Русские пословицы 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологических 

высказываний 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Повторение новых слов 

Грамматические задания 

Закрепление конструкций, выражающих 

время действия.  

Составление распорядка дня по часам  

Написание рассказов по темам:  «Моя 

будущая профессия», «Моя мечта», 

«Открываю туристическое агенство»  

Составление диалогов в парах по картинкам 

с тематикой: «Возможные планы на 

будущее» 

Составление диалогов по моделям 
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Здания, помещения для жилья: небоскрѐб, 

дворец, частный дом, квартира, комната ... 

Квартира: однокомнатная квартира, 

двухкомнатная квартира, трехкомнатная 

квартира, пятикомнатная квартира; 

смежные комнаты, раздельные комнаты... 

План дома/квартиры: прихожая, зал, 

коридор, столовая, кухня, спальня, детская, 

балкон, ванная, туалет,... 

Глаголы: быть, находиться, жить, готовить,  

стоять, варить, стирать, гладить, смотреть  

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении  

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Обучение конструированию 

монологических высказываний  

Обучение устному репродуцированию 

прочитанного текста; 

Использование изученного лексико-

грамматического материала для 

продуцирования монологических текстов 

Логическое завершение минимонологов  

Выполнение тренировочных языковых 

упражнений. 

Заучивание пословиц и поговорок. 

Объяснение их значения.  Их эквиваленты в 

турецком языке. 

Составление диалогов с использованием 

визуальных и  текстовых подсказок, 

касающиеся планов на будущее.  

Составление словаря слов лексики по теме:  

«Планы на будущее». 

Составление коротких рассказов о планах 

на будущее. 

Составление диалогов по объявлениям в 

газетах. Узнайте по телефону: 

– местонахождение фирмы; жилого

помещения; 

– заработная плата в неделю/месяц;

стоимость квартиры в день/неделю/месяц; 

– условия работы; имеется ли ванна,

душевая кабина; 

– перспектива роста по службе;

возможность проживания с семьѐй; 

– продолжительность рабочего дня; правила

проживания; 

– транспортное сообщение.

Подготовка рассказа о доме с опорой на 

наглядность. 

Чтение и завершение минидиалогов по 

заданным темам.  
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Глаголы в форме повелительного 

наклонения: иди, позови, открой, говори, 

садись, прочитай, напиши, дай ... 

Выражения просьбы, приказа и пожелания: 

пожалуйста, минутку, сию минуту, ладно, 

пожалуй, не за что ...   

Где (у кого)? Куда (к кому)? Откуда (от 

кого)?:   в кафе, в кино; в библиотеку, к 

другу, к доске; из России, из библиотеки, от 

друга, от родителей ...  

Русские песни и стихотворения 

Библиотека: национальная библиотека, 

публичная библиотека, школьная 

библиотека; читальный зал, книжные 

шкафы, полки с книгами; библиотекарь, 

читатель, выдавать/выдать книги, з 

аказывать/заказать книги,... 

Лексика по теме «Транспорт» 

Басня «Гусь и журавль» 

Глаголы, требующие существительных в 

винительном падеже 

Бесприставочные глаголы движения 

(лететь, бежать, плыть, везти ...) 

Географические названия (Анкара, 

Стамбул, Анталья, Каппадокия, Агры; 

Москва, Санкт-Петербург, Париж, Лондон, 

Берлин ...) 

Ситуативные задания с просьбами, 

приказами и пожеланиями.  

Положительная, отрицательная реакция 

Сгруппировать выражения из текста 

согласно их значению по ситуации. 

Прослушивание текста о том, что можно, а 

чего нельзя делать. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании 

Развитие прогностических умений в 

говорении 

Конструирование монологического 

высказывания 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Развитие прогностического умения в 

диалогическом общении 

Использование изученного лексико- 

грамматического материала в 

диалогическом высказывании 

Употребление бесприставочных глаголов 

движения 1-й и 2-й группы в настоящем и 

прошедшем времени  

Объяснение особенностей употребления 

глаголов данных групп в той или иной  

ситуации 

Заучивание наизусть песен и 

стихотворений. 

Разыгрывание диалогов в лицах. 

Закрепление выражений с глаголами в 

повелительном наклонении. 

Чтение текста с пропущенными словами и 

выражениями, заполнение пропусков 

подходящими по смыслу словами. 

Пересказ текста. 

Написать и сыграть вслух диалог об 

обязательствах и предложениях 

Составление диалогических текстов по 

аналогии 

Задания по усвоению навыков 

употребления бесприставочных глаголов  

движения 
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DĠL BECERĠLERĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 

Örnek Ölçme Soruları 

Dinleme Becerisinin Ölçülmesi 

ЧАСТЬ I: Dinleme ve boşluk tamamlama 

Kazanım: Dinlediği düzeyine uygun metni anladığını boşluk tamamlama vb. etkinliklerle 

gösterir. 

Прослушайте текст (ДИАЛОГ) и   заполните  таблицу 

фотография 

ТЕННИСНЫЙ  КЛУБ 

Имя ............................................................... 

Возраст .................................................................. 

Национальность .................................................... 

Домашний адрес ............................................... 

Телефон .......................................... 

ЧАСТЬ II: Yapısal alıştırma-çizelge doldurma 

Заполните таблицу 

Cтрана Национальность 

Турция 

Китай 

Россия 

........... 

............ 

 Мексика 

............ 

................. 

.................. 

............... 

француз 

итальянец 

................ 

немец 

ЧАСТЬ III: Eşleştirme sayı bilgisi ölçme 

Соедините вместе номера и слова. Один номер  здесь лишний 

A B 

1. тридцать а.8 

2. восемь b.19

3. тринадцать c.30

4. шестьдесят d.90

5. девятнадцать e.13

f.60

1 2 3 4 5 
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Okuma Becerisinin Ölçülmesi 

ЧАСТЬ IV: Okuma ve soruları cevaplama 

Kazanım: Okuduğu metne yönelik soruları cevaplar. 

 Прочитайте диалоги и ответьте на вопросы. 

 Вопросы: 

1. Кто хочет быть членом клуба?

2. Как фамилия Тани?

3. Сколько лет Тане?

4. Какой адрес у Тани?

5. Какой номер телефона у Тани?

Yazma Becerisinin Ölçülmesi 

ЧАСТЬ V: Paragraf yazma 

Kazanım: İpuçları ve anahtar kelimeleri kullanarak düzeyine uygun paragraf yazar. 

Напишите о себе.  Представьте себя. (напишите имя, возраст, национальность, 

страну, адрес и телефон.) 

* ХОРОШАЯ СУДЬБА!

NOT: Bu test süreli olduğundan ve sınıf ortamında yapılacağından konuşma becerisiyle ilgili 

ölçme-değerlendirme örnekleri yer almamaktadır. Bu becerinin değerlendirilmesinde sene 

sonunda ulaşılması istenen başarıdan çok, yıl içindeki dil gelişimi üzerinde durulmalıdır. Bu 

sebeple öğretmenin her derste öğrenci performansını doğal iletişim ortamında dikkatle 

izlemesi ve değerlendirmede bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca proje 

çalışmaları da değerlendirmeye dâhil edilmelidir. 

ЧАСТЬ I и ЧАСТЬ IV: ДИАЛОГ: 

Наташа:     -Доброе утро. 

Таня:          - Доброе утро. 

Н: - Чем могу помочь? 

Т. - Я хочу быть членом этого клуба. 

Н: - Конечно! Мне нужна информация. 

Как вас зовут? 

 Т. Таня Иванова. 

Н: Как писать “Иванова”? 

Т: И-В-А-Н-О-В-А 

Н: Сколько вам лет, Таня? 

Т: 18 

Н: Откуда вы? 

Т: Из России. 

Н: Какой у вас домашний адрес? 

Т: Москва, площадь Победы, дом 32, 

квартира10. 

 Н, Площадь Победы, Москва. Это правильно? 

Т: Да, правильно. 

Н: Какой у вас номер телефона? 
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Т: 531-98- 65 

Н: Пожалуйста, повторите. 

Т: 5,3,1,9,8,6,5 

Н: Большое спасибо. 

Мы позвоним вам  через 3 или 4 дня. 

Т: Спасибо! До свидания! 
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10. SINIF

DĠNLEME BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

10. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça dinleme becerisini geliştirirken;

1. Dinlediği bir olayın ayrıntılarını anlayabilmesi,

2. Kısa metinlerin ilettiği mesajı bulabilmesi,

3. Sınıf içinde dinlediği metinlerin ana düşünce, tema ve benzerini bulabilmesi,

4. Dinlediği konuşmadan gerekli bilgiyi alabilmesi,

5. Dinlediği metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

6. Dinlediği metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri

alıştırmaları yapabilmesi,

7. Dinlediği metinde geçen kişilerin fiziksel ve kişilik özelliklerini anlayabilmesi,

8. Dinlediği metindeki resim ve olayları sıraya koyabilmesi,

9. Görsel ve işitsel iletişim araçlarında yer alan yayınları dinlediğinde genel olarak

anlayabilmesi,

10. Düzeyine uygun yayınları dinleyerek bunları izlemeye özen göstermesi

beklenmektedir. 

KONUġMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

10. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça konuşma becerisini geliştirirken;

1. Kendisi ve başkası hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

2. Kendisi ve bir başkasının sağlık durumuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

3. Kendisi ve bir başkasının günlük hayatına ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

4. Kişileri ya da nesneleri özelliklerine göre karşılaştırabilmesi,

5. Geleceğe yönelik işlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

6. Geçmiş olaylara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

7. Çevre bilincinin geliştirilmesine ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

8. Farklı kültürlerin yaşam biçimlerine ilişkin karşılaştırma yapabilmesi,

9. Bir yer hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

10. Konuşma metinlerini diyalog şeklinde sözle anlatabilmesi,

11. Görsel, sözel ve yazılı ipuçlarını kullanarak tahminde bulunabilmesi,

12. Farklı durumlarla ilgili tartışma yapabilmesi,

13. Farklı durumlarla ilgili verilen istatistikleri yorumlayabilmesi,

14. Bulundukları duruma uygun, doğru iletişim kurma yöntemleri geliştirebilmesi,

15. Temel tümce yapılarını kullanarak soru sorup cevap verebilmesi,

16. Yabancı dil konuşmaktan zevk alması

beklenmektedir. 
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OKUMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

9. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça okuma becerisini geliştirirken;

1. Okuduğu bir olayın ayrıntılarını anlayabilmesi,

2. Belli bir bilgiyi bulmak için metni kısa sürede okuyabilmesi,

3. Okuduğu metinde geçen bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin edebilmesi,

4. Okuduğu metnin ana düşüncesini bulabilmesi,

5. Okuduğu metinde istenen farklı dil yapılarını ayırt edebilmesi,

6. Yazılı basında yer alan yayınları okuduğunda genel olarak anlayabilmesi,

7. Okuduğu bir metinden gerekli bilgiyi alabilmesi,

8. Metinle ilgili ipuçlarını kullanarak içeriğe ait tahminde bulunabilmesi,

9. Okuduğu metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

10. Okuduğu metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri

alıştırmalar yapabilmesi,

11. Okuduğu metinden edindiği bilgileri yorumlayabilmesi,

12. Öğrendiği yabancı dil ile yazılmış düzeyine uygun yayınları okuyarak bunları

izlemeye özen göstermesi

beklenmektedir. 

YAZMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

10. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça yazma becerisini geliştirirken;

1. Farklı dil yapılarını doğru ve yerinde kullanabilmesi,

2. İlgi alanlarına yönelik konularda yazılı iletişim kurabilmesi,

3. Okuduğunu, dinlediğini ve izlediğini yazılı olarak anlatabilmesi,

4. Doğru ve yerinde yazılı iletişim kurabilmesi,

5. Geçmişteki olaylar ve geleceğe ait plânlar hakkında düşüncelerini genel olarak

yazabilmesi,

6. Bir yer ya da kişiye ilişkin yazılı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

7. Metinle ilgili özet, ana düşünce ve tema gibi istenen bilgileri yazılı olarak

anlatabilmesi,

8. Mektup ve hikâye gibi farklı metin türlerini dil yapı ve sözcüklerini kullanarak yazı ile

anlatabilmesi,

9. Bilgileri veya verileri not alma, boşluk tamamlama, çizelge doldurma ve anket

doldurma gibi istenen forma dönüştürebilmesi,

10. Mektup ve öykü gibi farklı metin türlerinin analizini yazılı olarak yapabilmesi,

11. İstatistiksel bilgilerin analizini yazılı olarak yapabilmesi,

12. İstenilen konuda anket hazırlayıp bu anketin sonuçlarını yazılı olarak

değerlendirebilmesi,

13. Yaptığı araştırmalara dayalı olarak rapor yazabilmesi,

14. Kısa konuşma metinlerini yazı ile diyalog şeklinde anlatabilmesi,

15. Farklı ülkelerden insanlarla yazılı iletişim kurmaktan zevk alması beklenmektedir.
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10. SINIF ÖĞRETĠM PROGRAMI

ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 

Еда 

2 

В ресторане 

Описание продуктовых 

магазинов, базаров, рынков.  

План продовольственных 

магазинов. 

Название продуктов, овощей, 

фруктов, ягод, зелени. 

Название мучных изделий, 

молочных изделий, сортов 

мяса, рыбы, специй, напитков. 

Завтрак, обед, ужин. 

Национальные блюда.  

Знакомство с названиями 

учреждений общепита и их 

персоналом. 

Сведения о ресторане  

(история, виды, развитие ...). 

Перечень      банкетов и 

празднований. 

Особенности русского и 

турецкого ресторана.  

Склонение глаголов в настоящем времени  (+),( -),(?) 

Родительный падеж с предлогами (без, для, с, до , от , 

после, накануне, среди, из-за ...) 

Склонение глаголов ЕСТЬ, КУШАТЬ, ПИТЬ в 

прошедшем, настоящем, будущем времени и 

повелительном наклонении. 

Настоящее время:  

-Где можно пообедать? 

Склонение иностранных имен и фамилий по 

падежам. 

Использование частицы «не». 

Глагол МОЧЬ, ХОТЕТЬ. 

Использование предлогов ( после, среди, с/со, 

накануне, под, по, через  ...). 

Чей?Чья?Чьѐ?Чьи? ( мой, твоя, наше, ваши …). 

Заимствованные слова и их склонение (метро, 

пальто, шоссе, пианино, кофе …).  

Произношение 

вопросительных 

предложений 

Ударение 

Прослушивание заданий и 

диалогов 

Произношение слов 

русского этикета 

Интонация. 

Вопросительное 

предложение. 

Произношение 

аббревиатур и 

заимствованных слов. 

Ударение. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ   МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

1 

Существительные:   супермаркет, 

гастроном, рынок, базар, мясо, масло, сыр, 

рис, сахар, сельдерей, яблоко, дыня, 

апельсин, баклажан, морковь, огурец, 

ежевика, оливье, щи, уха, блины, оладьи ... . 

Прилагательные:  горький, вкусный, 

соленый, вяленая,  мясной, молочный, 

овощной, кондитерский ... . 

Глаголы: печь, готовить чай/обед, варить  

еду/суп, жарить мясо, пить, кушать, есть, 

завтракать, обедать, тушить, чистить  .....  

Слова, обозначающие последовательность: 

сначала, потом, затем, наконец...     

Кто .................? 

Где ...............? 

Сколько? 

Когда ................? 

Что………….? 

Можно ли ... ? 

Есть ли ...?  

Могу ли ... ?  

Разрешено ли  ....? 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении. 

Конструирование  монологических 

высказываний. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

моделям. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Рассказ о кухне различных стран, сходство 

и различие этих кухонь. 

Выделение из текста параграфов, где речь 

идет о приеме пищи. 

Завершение текста с использованием слов., 

обозначающих последовательность 

действий. 

Составление списка продуктов для 

праздничного стола.  

Подготовка рекламы ресторана с описанием 

специального блюда, которое там подаѐтся. 

Пересказ рецепта. 

Кроссворд. 

Прослушивание текста о праздничном 

ужине. 
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2 

Существительные: столовая, ресторан, бар, 

бистро, буфет, шашлычная, закусочная ....; 

служащий, повар, бармен, кассир, портье ...; 

айран, суп, салат, пельмени, аджика, 

мороженое, кока кола...   

Глаголы, фразы: провести вечер, 

перекусить, заказать, сервировать, 

ознакомиться с меню, бронировать столик, 

делать заказ, заказывать, 

приносить/принести заказ. 

Прилагательные: турецкий, русский, 

французский, распространенный, приятный, 

дорогой... 

Аббревиатуры: главбух, общепит, 

турагенство, медпункт, спортзал, 

турпоездка, автостоянка ...  

 

 

 

 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении. 

Конструирование  монологических 

высказываний. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

моделям. 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушивание текстов «В кафе», 

«История ресторана». 

 Ответы на вопросы, составление плана по 

текстам, пересказ текстов по плану.  

Составление диалога с официантом в 

ресторане по теме «Примите заказ».  

Разгадывание ребусов, русских загадок. 

Подготовка проекта по теме «Известный 

ресторан в Турции».  
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

3 

Раньше и сейчас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Детективный 

рассказ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление слов, 

обозначающих прошлое, 

настоящее и будущее. 

Сравнение настоящего и 

прошлого. 

Описание места. 

Умение рассказать о прошлом, 

настоящем и будущем. 

Описание кого- или чего- 

нибудь в прошлом. 

Употребление глаголов в 

формах прошедшего, 

настоящего, будущего 

времени. 

  

 

 

Описание  событий прошлой 

недели. 

Описание ситуаций, 

изображѐнных на рисунках. 

Чтение текста: расследование 

преступления, поиски 

виновного 

Передача чужой речи. 

Знакомство с известными 

писателями, авторами 

детективных романов. 

 

 

Категория времени глаголов. 

Глаголы движения 1-й и 2-й группы 

Категория вида глаголов: несовершенный и 

совершенный вид.  

Спряжение глаголов несовершенного и 

совершенного вида. 

Глаголы движения с приставками (по-, при-, в(во)-, 

вы-,  у-, про-, за-, под-, пере- ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дательный падеж. 

Предложный, винительный, родительный падежи для 

выражения  места и времени действия. 

Прошедшее время глаголов.  

Разряды местоимений. 

Глаголы совершенного/несовершенного вида  

 

 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение 

глагольных форм. 

Произношение глаголов 

движения с приставками. 

Прослушивание заданий и 

диалогов, чтение текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

Прослушивание заданий и 

диалогов, чтение текстов. 
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5 

Известные люди 

 

Характеристика 

представителей  различных 

профессий: политики, 

культурны, науки, спорта. 

Предоставление информации о 

ком-либо. 

Краткая информация об 

известных людях различных 

профессий.  

Полезная информация о 

знаменитостях. 

 

Повторение предложного падежа с предлогами «в», 

«на» в значении места действия; винительного 

падежа с предлогами «в», «на» в значении 

направления движения, действия; 

винительного падежа в значении времени действия  

Повторение изученных и знакомство с новыми 

предлогами (среди, по, за, в, на , близ, вдоль, между, 

вокруг, против ...). 

 

Ударение. 

Интонация 

вопросительных 

предложений 

Произношение предлогов. 

Прослушивание заданий и 

диалогов 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

3 

Существительные: писатель, поэт, 

пенсионер, школьник; соревнование, 

самолет, матч, кинофильм, лес и т.д.  

Собственные имена: Эрзурум, Кавказ, , 

Карс, Санкт-Петербург, Черное море, 

Анкара Пушкин... 

Название птиц и животных: лев, носорог, 

воробей, крокодил, медведь, кенгуру, 

курица, слон, лиса и др. 

Прилагательные: прошлый, настоящий,  

известный, великолепный, русский, старый, 

древний, османский,...    

Глаголы: ехать, приехать , поехать, заехать, 

уехать, родиться, жениться,  дружить, 

умереть  и т.д. 

Наречия: вчера, сегодня, завтра, теперь, 

ныне, раньше, тогда, потом, позавчера... 

Когда? (как часто?): каждый день, каждое 

воскресенье, каждую субботу, каждую 

неделю, каждый месяц, каждое лето, ,... 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологических 

высказываний 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Краткий рассказ об Ататюрке, с 

использованием тематической лексики  

Составление предложений по разным 

грамматическим моделям. 

Классифицикация словаря лексики с 

выражением времени. 

Выполнение тренировочных и обучающих 

упражнений. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
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Глаголы: следить, поймать, допрашивать, 

судить, видеть, арестовывать,   убивать, 

убегать, спасаться, грабить, исследовать; 

 (давать-дать, нравиться-понравиться, 

помогать-помочь). 

Существательные: роман, рассказ, 

литература, переводчик,  сыщик, допрос, 

момент, убийство, вечеринка, сцена, 

свидетель, приключение, мелочи, 

человечество и т.д 

Прилагательные: успешный, современный,  

детективный, богатый, дождливый, 

холодный, классический, международный, 

женский  и т.д. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Конструирование монологических 

высказываний с опорой на наглядность. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Краткое описание событий прошлой 

недели.  

Ответы на вопросы (устно и письменно) о 

прошлых событиях, используя визуальные  

подсказки. 

Действия участников  судебного процесса, 

характеристика их обязанностей.  

 Прочтение новой информации о писателях 

детективного жанра. 

Поиск в тексте «Как мой друг болел» слов в 

дательном падеже.  
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Существительные : актер, кинорежиссер, 

продюссер, композитор, музыкант, 

сценарист, мореплаватель, тренер, 

президент ... 

Глаголы: строить, поступить, являться, 

быть присужденным, завещать, заниматься 

и т.д.  

Прилагательные:  знаменитый, 

единственный, профессиональный, 

профессиональный,  талантливый,  

шведский, российский, американский, 

турецкий, первый, семнадцатый, 

политический, относительный, химический, 

научный, математический, педагогический,   

и.т.д. 

Наречия: дважды, сначала, всегда, очень ... 

 Куда Марина кладѐт учебники?  

Куда она ставит часы?  

Куда она вешает одежду? 

Когда? – в пятницу, в прошлый четверг, 

через час, месяц назад .... 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологических 

высказываний. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Ответы на вопросы об известных людях и 

их деятельности. 

Подбор пар синонимов и антонимов 

изученных ранее прилагательных и 

наречий. 

Работа по тексту об известном человеке. 

Заполнение пропусков подходящими по 

смыслу прилагательными в 

соответствующей форме. 
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Здоровье 
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Спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с тематической 

лексикой по теме «Здоровье». 

Строение человека. Название  

частей тела. 

Сведения о выдающихся 

личностях в области медицины  

Суть здорового образа жизни. 

Сведения о медицинском 

обслуживании в России. 

Полезные сведения о здоровье.  

 

 

 

Информация, связанная с 

видами спорта, занятием 

спортом. 

Сведения о спортсменах 

мирового уровня. 

Перечень видов спорта, 

спортивных игр. 

Полезные сведения о видах 

спорта. 

Места проведения спортивных 

соревнований. 

Виды спортивных 

соревнований. 

 

 

                                   

 

Разряды имен прилагательных (качественные, 

относительные, притяжательные). 

Краткая форма прилагательных. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Повторение предлогов для выражения причины (для, 

ради, за, благодаря, из-за, от, по...). 

 

 

 

 

 

 

 

Творительный падеж.  

Склонение прилагательных. 

Глаголы БЫЛ, БУДЕТ, ЯВЛЯТЬСЯ  

Предлоги, употребляемые с творительным падежом 

(над, под, перед, за, между...). 

Грамматическая разница между предлогами «между» 

и «среди». 

 

 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение предлогов. 

Произношение имен 

прилагательных. 

Прослушивание заданий и 

диалогов 

Прослушивание и чтение 

текстов. 

 

 

 

 

Интонация. 

Ударение. 

Произношение предлогов. 

Произношение глаголов. 

Произношение 

заимствованных слов. 

Прослушивание заданий и 

диалогов 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

6 
Медицинские профессии: терапевт, хирург, 

окулист, педиатр, кардиолог и т.д. 

Название частей тела и органов человека: 

живот, сердце, мозг, язык; плечо, рука... 

Название болезней: грипп, рак, пневмония, 

инфаркт, гастрит, простуда ... 

Глаголы: чувствовать, жаловаться, болеть, 

записаться, поставить диагноз ... 

Прилагательные: знаменитый, врачебный, 

лекарственный, медицинский, сердечный, 

инфекционный, повышенный, ... 

Русские пословицы о здоровье.  

-Как вы себя чувствуете? 

-На что жалуетесь? 

-Что случилось? 

-В чѐм дело? 

-Что нового? 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении 

Конструирование  монологических 

высказываний 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста 

Составление диалогических текстов по 

моделям 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях 

Рассказ о здоровом образе жизни человека с 

использованием визуальных подсказок. 

Дополните предложения о здоровье. 

Составление диалогов по ситуации  «Врач и 

пациент». 

Упражнения по расширению словарного 

запаса, относящегося к здоровью человека. 

Решение кроссворда. 

Подготовка текста о  системе медицинского 

обслуживания в Турции. 
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Глаголы, связанные со  спортом: бегать, 

плавать, заниматься спортом, выиграть, 

проиграть, тренироваться, прыгать, бросать, 

толкать, забивать/забить гол ...  

Существительные: матч, чемпион, 

чемпионат, ходьба, катание, олимпиада, 

гандбол, счѐт, бокс, ворота, сетка, йога, 

команда, финал, полуфинал, корт; 

защитник, арбитр 

Аббревиатуры: УЭФА, НБА  

Прилагательные: летний, зимний, 

единственный, популярный, 

профессиональный, баскетбольный, 

футбольный, дорогостоящий, престижный 

мировой, сильный, слабый, тонкий, 

средний, здоровый     

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении. 

Конструирование  монологических 

высказываний. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

моделям. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Рассказ о любимом виде спорта, о любимом 

спортсмене 

Составление и разыгрывание диалогов в 

парах. 

Пересказ текста об известных спорстменах. 

Составление текста об одном из ведущих 

турецких спортсменов  

Выбор правильного варианта ответа. 

Составление правильного ответа по данным 

словосочетаниям. 

Обучающие и тренировочные задания по 

использованию творительного падежа. 
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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 
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Биография 

9 

Климат 

Знакомство с биографиями 

известных людей.  

Описание профессий.  

Описание людей, их 

биографии. 

Составление краткой 

автобиографии.  

Заполнение различных анкет. 

Описание климата, времѐн 

года, погоды. 

Выражение температуры. 

Природные явления. 

Особенности климата России. 

Особенности климата Турции. 

Анализ течения суток.  

Прогноз погоды. 

Курортные места. 

Погода в столицах мира. 

Полезная информация об 

отдыхе  

Употребление падежей в конструкциях  «У меня есть 

…»,  «У меня нет ...»

Конструкции с использованием предложного (Где?), 

винительного (Куда?), родительного (Откуда?) 

падежей  с соответствующими предлогами 

Предложение с использованием вопроса «почему?» и 

ответа «потому что» 

Конструкции с числительными  (ответы на вопросы 

«Сколько?» «Который час?». Форма 

существительных в этих конструкциях  

Порядковые числительные. Образование и склонение 

порядковых числительных 

Образование наречий. 

Правильное выражения течения суток (первая 

половина дня, вторая половина дня) 

Повторение предлогов ( на, в, о, по, за, под ... ) 

Интонация. 

Ударное слово в 

положительных и 

отрицательных 

предложениях, в 

вопросительных 

предложениях с 

вопросительным словом и 

без него.  

Интонация в 

вопросительных 

предложениях с 

вопросительным словом и 

без него. 

Интонация эмоции 

возражения. 

Интонация 

восклицательных 

предложений.    

567



ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ  ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 
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Глаголы: вернуться, выйти, покупать, 

собираться, видеть, понравиться, лежать, 

интересоваться,  ... 

Существительные: календарь, карта, 

телевизор, лекция, словарь, выставка, 

подарок, лаборатория, аэропорт ...  

Прилагательные: русско-турецкий, 

студенческий, родной, двоюродный, 

молодой, рабочий, незнакомый, 

маленький, домашний... 

Город и его составляющие: улица, 

площадь, завод, больница, поликлиника, 

фонтан, университет, мечеть, музей, 

парк, цирк, библиотека, общежитие ...  

У меня есть книга, учебник, тетради. 

У меня нет книги, учебника, тетрадей. 

Куда сестра ходит утром? 

Где она покупает овощи? 

Откуда она несѐт овощи? 

-Почему вы стоите? 

-Потому что нет стульев. 

На столе лежит два журнала и пять 

книг 

- Который час? 

- Пять минут восьмого. 

Имя числительное: Третий, 

тринадцатый, восьмой, двадцать первый, 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении. 

Составление диалогических текстов по 

моделям. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Прослушать информацию об известных 

людях и затем, если нужно, исправить ее. 

Описание предметов на рисунках или 

фотографиях. 

Выполнение обучающих и тренировочных 

заданий.  

Ответы на вопросы с использованием слов из 

скобок. 
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двадцать пятый, сто двадцать второй ... 

9 

Глаголы, выражения: замерзнуть, 

загорать, загореть, сгореть (получить 

солнечный ожог), промокнуть, 

промокнуть  до нитки, чувствовать холод, 

характеризоваться, закончить, высохнуть, 

отдохнуть, получить удовольствие ... 

Прилагательные: солнечный, дождливый, 

холодный, тѐплый, прохладный, горячий, 

туманный, жаркий... 

Наречия: жарко, холодно, тепло, 

пасмурно, облачно .... 

Использование существительных и 

прилагательных, образованных от 

существительных: солнце-солнечный, 

дождь-дождливый, туман-туманный, 

весна-весенний  

Жарко, холодно, пасмурно, облачно, 

тепло ... 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Развитие прогностических умений в 

говорении, в диалогическом общении. 

Составление диалогических текстов по 

моделям. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогических высказываниях. 

Создание коллажа, иллюстрирующего 

климат Турции. 

Чтение текстов о различных климатических 

зонах Турции. 

Составление рассказа с описанием климата 

родного региона.  

Аудирование текста о климате России  с 

последующими ответами на вопросы по 

тексту (устно или письменно). 

Составление рассказа о географическом 

положении и климате родного города. 
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ÖRNEK ÖLÇME SORULARI 

ЧАСТЬ I: Dinleme ve tahminde bulunma 

Прослушайте текст и определите, к какому  человеку он относится (кто в нем 

описан). 

        a  b     c 

ЧАСТЬ II: Okuma ve Doğru-Yanlış Bulma 

Прочитайте текст и затем запишите, что в нем правильно, а что – нет. 

Согласно последней статистике, в течение прошлого года самым  популярным видом 

спорта была ходьба. Из 60 миллионов британцев, 35 миллионов регулярно проходили 

три мили или больше. Восемь миллионов человек постоянно ездили на велосипеде и 

семь миллионов играли в футбол. Другими популярными спортивными состязания 

были гольф (четыре миллиона), боулинг (три миллиона), теннис (два миллиона), и 

плавание (один миллион). Британцы – настоящие болельщики. Они часто проводят 

свободное от работы время на матчах.. 

1) Около 58% англичанин иногда отдыхают.

2) Больше 10% плавали.

3) Больше 10% играли в футбол.

4) Меньше 10% играли  в теннис.

5) Около 25% ездили на велосипеде.

Not: Kitap yazma ve etkinlik hazırlama çalışmalarında olaylarla ilgili sosyo kültürel ögelerin 

(özel isimler, yer adları vb.) hem ana dile hem de hedef dile ait olmasına dikkat edilmelidir. 

ЧАСТЬ III: Gruplama 

Классифицируйте прилагательные по значению: 

Положительные         Отрицательные 

Фотография 

3 

Фотография 

1 

Фотография 

2 
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СПИСОК: щедрый, торопливый, сердобольный, эгоистичный, надѐжный, 

оптимистичный, строптивый, стеснительный, приятный, грубый, испорченный, 

разумный, чувствительный, пробивной, умный, смелый, плохой, ревнивый, 

откровенный. 

Part IV: Betimleme paragrafı yazma 

Опишите своего друга, расскажите о его внешности и характере. 

Текст на магнитофоне 

Мы прерываем эту программу, чтобы сообщить вам сенсацию. Опасный вооруженный 

преступник только что ограбил городской торговый центр. Несколько человек были 

ранены. Полиция пытается найти этого человека. Его описание: маленького роста, 

мускулистый, молодой, с загорелой кожей, имеет круглое лицо и очень густые, 

вьющиеся черные волосы, у него карие глаза с густыми бровями. У него нос с 

горбинкой и полные губы. Если вы видели этого человека, пожалуйста, немедленно 

позвоните  в полицию. 

NOT:  Bu test süreli olduğundan ve sınıf ortamında yapılacağından konuşma becerisiyle ilgili 

ölçme-değerlendirme örnekleri yer almamaktadır. Bu becerinin değerlendirilmesinde sene 

sonunda ulaşılması istenen başarıdan çok, yıl içindeki dil gelişimi üzerinde durulmalıdır. Bu 

sebeple öğretmenin her derste öğrenci performansını doğal iletişim ortamında dikkatle 

izlemesi ve değerlendirmede bunun göz önünde bulundurulması gerekir. Ayrıca proje 

çalışmaları da değerlendirmeye dâhil edilmelidir. 
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11. SINIF

DĠNLEME BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

11. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça dinleme becerisini geliştirirken;

1. İlgi alanına giren konferans ve konuşmaları izleyebilmesi,

2. Dinlediği karmaşık konuşmalardan ayrıntıyı anlayabilmesi,

3. Dinlediği metinden benzerlik, farklılık ve karşıtlık gibi genel ve ayrıntılı bilgileri

bulabilmesi,

4. Dinlediği metinle ilgili ana düşünceyi belirleyebilmesi,

5. Dinlediği metindeki karakterlerin analizini yapabilmesi,

6. Dinlediği metinden çıkarımlarda bulunabilmesi,

7. Dinlediği metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

8. Dinlediği metinde geçen bilinmeyen kelime ya da kelime gruplarının anlamını tahmin

edebilmesi,

9. Dinlediği metindeki görsel, sözel ve yazılı ipuçlarını kullanarak tahminde

bulunabilmesi,

10. Dinlediği konuşmaları başkalarına aktarabilecek düzeyde anlayabilmesi,

11. Görsel ve işitsel iletişim araçlarında yer alan programları dinlediğinde dinlediğiyle

ilgili ayrıntıları anlayabilmesi,

12. Farklı kültür ve yaşam biçimlerini dinlemeye istekli olması,

beklenmektedir. 

KONUġMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

11. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça konuşma becerisini geliştirirken;

1. Kendisi ve yakın çevresi hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

2. Sosyal hayata ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

3. Günlük hayatda sıkça bulunulan ortamlarda yapılacak işlere ilişkin bilgi alışverişinde

bulunabilmesi,

4. Eğitim sistemlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

5. Kültürel etkinliklere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

6. İletişim araçlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

7. Gezip görülecek yerlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

8. Yakın ve uzak çevresindeki iklim koşulları ve doğa olaylarına ilişkin bilgi

alışverişinde bulunabilmesi,

9. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

10. İletişimde bulunabilmesi için gerekli davranışları gösterebilmesi,

11. Çevresindeki olay, durum ve koşullara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

12. Bildiği ya da ilgilendiği konularda düşüncelerini savunup tartışmalara katılabilmesi,

13. Belli bir konuda ilgili kişiyle söyleşi yapabilmesi,

14. Geçmiş olaylara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

15. Görsel, sözel ve yazılı ipuçlarını kullanarak tahminde bulunabilmesi,

16. Yabancı dil ve kültürlerin farklılıklarını tanımaya istekli olması

beklenmektedir. 
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OKUMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

11. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça okuma becerisini geliştirirken;

1. Okuduğu metindeki bilgileri kullanarak bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin

edebilmesi,

2. Okuduğu metin hakkındaki görüş ve düşüncelerini genel olarak anlatabilmesi,

3. Okuduğu metinle ilgili ana düşünceyi belirleyebilmesi,

4. Okuduğu metinle ilgili çıkarımlarda bulunabilmesi,

5. Okuduğu metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

6. Okuduğu metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri

alıştırmalar yapabilmesi,

7. Okuduğundan edindiği bilgileri yorumlayıp değerlendirebilmesi,

8. Aynı konuda yazılmış farklı iki metnin ortak noktalarını okuduğunda bulabilmesi,

9. Grafik, çizelge ve benzerlerini okuduğunda sonuçlarını yorumlayabilmesi,

10. Yazılı basında yer alan yayınları okuduğunda ayrıntılı olarak anlayabilmesi,

11. Farklı kültür ve yaşam biçimlerini okumaya istekli olması

beklenmektedir. 

YAZMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

11. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça yazma becerisini geliştirirken;

1. Başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin herhangi birinde eksik verilen öge ya da

ögeleri düzenleyerek kompozisyon yazabilmesi,

2. Kişisel yazılarında duygu ve düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak

anlatabilmesi,

3. Kişi, nesne ya da yer betimlemesini yazılı olarak yapabilmesi,

4. Kişi ya da nesneleri ayrıntılı olarak karşılaştırıp yazıyla anlatabilmesi,

5. Okuduğundan, dinlediğinden ve gördüğünden edindiği bilgiyi, kendi kelimelerini

kullanarak yazı ile anlatabilmesi,

6. Mektup ve hikâye gibi farklı metin türlerini yazıyla anlatabilmesi,

7. Birleşik cümleler kullanarak ayrıntıları yazıyla anlatabilmesi,

8. Bir yer ve kişiye ilişkin yazılı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

9. Not alma, boşluk tamamlama, çizelge doldurma, anket doldurma ve form doldurma

gibi bilgileri ya da verileri istenen forma ayrıntılı olarak dönüştürebilmesi,

10. Cümlelerin anlamını değiştirmeden farklı kelime ve yapılar kullanarak yeniden

yazabilmesi,

11. Geçmişteki olaylar ve geleceğe ait plânları hakkındaki düşüncelerini genel olarak

yazabilmesi,

12. Öğrendiği yabancı dilde yazdığı yazılardan zevk alması

beklenmektedir. 
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11. SINIF ÖĞRETĠM PROGRAMI

ТЕМЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 

Культура 

2 

Искусство 

Информация о 

национальных/иностранных 

культурах и обычаях 

Особенности русской 

культуры 

Сведения о культурном 

наследии Турции и России 

Описание 

достопримечательностей 

мира   

Возникновение искусства. 

Перечень видов искусства. 

Особенности русского и 

турецкого искусства. 

Живопись, архитектура, 

скульптура, литература.  

Знаменитые музеи, галереи. 

Известные русские и 

турецкие художники, 

архитекторы, скульпторы, 

писатели.    

Повторение настоящего и прошедшего времени 

Использование сказуемого: глагол связка БЫТЬ+ 

краткая форма прилагательного/причастия 

Был известен 

Был построен 

Был посвящен 

Возвратные глаголы: являться, появиться, 

распространяться, использоваться, меняться ... 

Родительный падеж с предлогами после, кроме, для, 

у... 

Субстантивные  словосочетания (искусство России, 

искусство Турции), адъективные словосочетания  

(Третьяковская галерея, исторический музей, 

русский писатель, турецкий архитектор).  

Особенности простого предложения. 

Составление простых видов предложений: 

В 1840 году Айвазовский отправляется в Италию. 

Выдающийся русский живописец  Виктор 

Михайлович Васнецов  родился в 1848 г. 

Склонение имен числительных ( в тысяча восемьсот 

семьдесят пятом году, через двадцать лет, с 

тысяча восемьсот восемьдесят четвѐртого года 

....). 

Ударение 

Произношение 

иностранных слов 

Различие в употреблении 

глаголов, 

оканчивающихся  на  

 -ться, -тся. 

Ударение. 

Произношение 

иностранных слов. 

Прослушивание  текстов. 

Прослушивание и 

повторение склонений 

имѐн числительных. 
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3 

Кино    

4 

Театр 

Сведения о возникновении 

кинематографии. 

Виды и жанры 

кинематографии. 

Информация о популярных 

фильмах и актерах 20 века. 

Создание театра. 

Виды театров. 

Турецкие и русские актеры 

театра. 

Основные работники театра. 

Известные театры России,  

Турции и мира. 

Выход в театр. 

Сложные слова: киножурнал, кинокомедия, 

кинохроника, стереокино, киномюзикл, видеокамера, 

киноискусство ...   

Виды синтаксической связи в предложении: в одном 

из фильмов Джеймса Кэмерона, в одном из 

фрагментов фильма, в главной роли сериала... 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. 

Повторение родительного падежа с предлогами и без. 

Имена прилагательные. 

Полные и неполные предложения. 

“Вы любите театр?” – “Очень!” 

 Я сейчас в театр. 

Что вы больше всего любите?Театр? Кино? 

Повторение глаголов движения: 

Ездить, ходить, идти, ехать. 

Повторение винительного падежа с прдлогами в,на. 

Наречие. 

Правильное  высказывание времени. 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение предлогов. 

Правильное 

произношение 

иностранных  имен, 

фамилий, названий. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 

Интонация. 

Вопросительные 

предложения с 

вопросительным словом и 

без него. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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5 

Музыка и танец Музыка и танец как  виды 

искусства. 

Музыкальные жанры. 

Главные музыкальные 

средства. 

Классическая турецкая 

музыка. 

Классическая и современная 

музыка. 

Сфера деятельности 

музыкантов. 

Великие композиторы. 

Музыкальные инструменты. 

Стили танца. 

Мировые звезды танца. 

Повторение глаголов совершенного и 

несовершенного видов: играть-поиграть, 

танцевать-потанцевать, слушать-послушать… 

Глаголы м приставками и суффиксами : 

заслушаться, прислушаться, затанцеваться, 

натанцеваться, станцевать, сыграть, заиграть, 

наиграть … 

Составное глагольное сказуемое: 

Фазисные глаголы (начал танцевать, продолжает 

играть, стал исполнять, перестали играть …); 

Модальные глаголы (хочу послушать, могу 

танцевать, решил послушать, смогла 

станцевать…). 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение глаголов. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

1 

Cуществительные: цивилизация, период, 

эпоха, религия, античность, общество, 

наследие, достопримечательность, 

личность, наука, государство, мегаполис, 

процесс ... 

Прилагательные: традиционный, русский, 

турецкий, национальный, международный, 

известный, древний... 

Периодизация: Античность, Первобытная 

культура, Древний мир, Средние века, 

Возрождение, Новое Время ... 

Собственные имена:  Аристотель, Цицерон, 

Авиценна (Ибн Сина), Павел Третьяков; 

Древний Египет, Османская империя, 

Российская империя  ... 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в разговоре. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Используя фотографии, рассказать о том, 

что на них изображено и где находится.  

Подготовить рассказ в классе о культуре и 

обычаях Турции, России или др. страны. 

Сравните /противопоставьте некоторые 

культурные обычаи разных стран. 

Напишите  подписи к фотографиям 

некоторых культурных памятников. 

Придумайте диалог, основанный на 

посещении достопримечательностей 

России, Турции или какой-либо др. страны. 
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2 

Cуществительные: творчество,  мастерство, 

современность, живопись, скульптура, 

балет, архитектура  ... 

Прилагательные: современный, 

выдающийся, исторический, народный, 

массовый, славянский, прекрасный, 

эстетический, творческий, архитектурный ... 

Собственные имена:  Мимар Синан, 

А.Пушкин,  Бедри Байкам, В.Васнецов, 

Л.Толстой,   Бедри Рахми Ейипоглу, Яшар 

Кемаль, И. Айвазовский, 

Решад Нури Гюнтекин, Леонардо да 

Винчи.... 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Подготовить рассказ об известных русских 

или турецких деятелях искусства. 

Написать сочинение по картине какого-

либо художника. 

Исследовать творчество современных 

русских или турецких художников. 

Перечислить имена выдающихся русских 

поэтов и писателей. 
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Существительные: фильм, экран, 

актер/актриса, режиссер, кадр, показ, 

сценарист, оператор, грим, номинация, 

награда, кинофестиваль, приз, прокат, 

киносеанс, церемония ...  

Прилагательные: немое, 

мультипликационный, художественный, 

документальный, полнометражный, 

короткометражный, блестящий, 

московский, турецкий, российский, 

советский, каннский, голливудский... 

Глаголы: снимать, показывать, 

представлять, смотреть, играть,  

Собственные имена: Оскар, НИКА, Золотой 

Апельсин, Каннский кинофестиваль...   

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Перессказ просмотренного фильма. 

Умение высказать свое мнение о фильме, 

режиссере, актере/актрисе. 

Составить краткий рассказ о каком-либо 

кинофестивале. 

Составление предложений по разным 

грамматическим моделям. 
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Существительные: спектакль, премьера, 

репертуар, постановка, профессионал,  

билет, сцена, артист, артистка, анонс, сезон, 

афиша, труппа, комедия, трагедия, опера, 

пантомима, мюзикл, зритель, 

аплодисменты, впечатление, маска … 

Прилагательные: театральный, текущий, 

прошлый, будущий, балетный, кукольный, 

камерный,  античный, музыкальный, 

сценический… 

Глаголы: показывать, действовать, 

репетировать, изображаться, руководить, 

состояться, предстать, выражать, 

производить…  

Наречие: прекрасно, восхитетельно, 

оживленно, точно, неправильно, 

неинтересно, блестяще, скучно, плохо, 

воодушевленно … 

Собственные имена: Большой театр, 

МХАТ, театр на Таганке, Государственный 

театр, “Гранд-Опера”… 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста.  

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании 

Развитие прогностических умений в 

говорении и в диалогическом общении. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалог-запрос. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Подготовить рассказ о знаметом/знаметой 

актере /актрисе театра Турции. 

Перессказ прочитанного текста. 

Кроссворд. 

Составление диалогов по моделям. 

Найти известные крылатые выражения о 

театре. 

Подобрать пары синонимов и антонимов 

среди лексического материала урока. 
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Существительные: звук, нота, скрипка, 

пианино, гитара, рояль, рок, джаз, автор, 

исполнитель, композитор, вокалист, 

музыкант, скрипач, гитарист, пианист, 

песня, танец, балет, балетмейстер, прима-

балерина, хореограф, танго, самба, румба, 

полька, hip-hop,  брейк-данс, оркестр, хор, 

симфония,  … 

Прилагательные: свободный, музыкальный, 

танцевальный, современный, классический, 

бальный, латинский, русский, народный, 

духовный, арабский, европейский, 

восточный, латиноамериканский…  

Глаголы: слушать, послушать, прослушать, 

наслушаться, заслушаться, прислушаться; 

танцевать, станцевать, потанцевать, 

натанцеваться, затанцеваться; исполнить…  

Собственные имена: Людвиг ван Бетховен,  

Иоганн Себастьян Бах, Фридерик Шопен, 

Петр Чайковский, Сергей Рахманинов; 

Андрис Лиепа, Майя Плисецкая, Махмуд 

Эсамбаев, Михаил Барышников, Рудольф 

Нуриев, Тан Сагтюрк… 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста.  

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Развитие прогностических умений в 

говорении и в диалогическом общении. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

монологическом и диалогическом 

высказывании. 

Краткое описание любого танцевального 

стиля.   

Устно и письменно ответить на вопросы об 

известных звездах музыки и танца.   

Прочитать и расширить информацию о 

великих композиторах и танцорах. 

Прослушать вопросы об известных 

деятелях искусства  и ответить на них. 

Прослушать текст о  П.Чайковском и 

вставить пропущенные слова. 
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ТЕМЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

6 

Досуг 

7 

В гостях 

Планирование отдыха и 

досуга.  

Умение делать предложения. 

(предлагать) 

Умение благодарить. 

Благодарность. (благодарить) 

Умение извиняться. 

Извинение.(извиняться) 

Приглашение. (приглашать) 

Принимать и отклонять 

приглашения.  

Русское гостеприимство. 

Турецкое гостеприимство. 

Интересные традиции 

гостеприимства других 

стран. 

Русские пословицы о 

гостеприимстве. 

Приглашение в гости. 

Угощения. 

Встреча гостей. 

Провожание гостей. 

Повтор видов сказуемого: составные глагольные 

сказуемые (Я думаю+глагол, могли бы мы увидеть, 

не хотели бы вы съездить).  

Повтор повелительного наклонения (давай/те, 

сходи/те, поезжай/те  ...). 

Предложения:  

А почему бы нам...?  Как насчѐт...? Может быть 

нам...? Я сожалею .../я боюсь.../Я хотел бы... Вы не 

возражает, если...?  Вы не хотели бы...?  Могу ли я 

...?/Можно ли мне...?  Могла бы я... 

Повторение винительного и дательного падежей. 

Прошедшее время. 

Второстепенные члены предложения: согласованные 

и несогласованные определения (внимательный, 

заботливый и вежливый хозяин;  обычаи 

гостеприимста) 

Союзы: простые (что, чтобы, если, как...), двойные ( 

если ....то, чем....тем, хотя ..... но...), составные 

(потому что, в то время как, несмотря на то что, 

для того чтобы...). 

Творительный падеж.  

Ударение. 

Повышение и понижение 

интонации. 

Произношение 

восклицательных и 

вопросительных 

предложений.. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 

Интонация. 

Особенность 

произношения 

предложений с  союзами. 

Ударение. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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8 

Новости 

9 

Транспорт 

Рубрики новостей     

(политика, спорт, культура, 

экономика, общество, 

технологии). 

Картина дня. 

Популярные новости. 

Главные темы дня. 

Предоставление информации 

об изобретениях столетия. 

Обсуждение преимуществ и 

неудобств, возникших в 

результате технического 

прогресса. 

Категории транспорта. 

Виды транспорта (водный 

транспорт, гужевой, 

автомобильный, 

железнодорожный, 

воздушный) . 

Заказ транпорта.  

Резервирование транспорта. 

Жалобы о транспорте.   

Сложноподчиненные предложения  с союзными 

словами: относительные местоимения  (кто, чей, 

какой, который, сколько…) и относительные 

местоименные наречия (где, куда, откуда, как, когда, 

зачем…). 

Совладелец фирмы, капитал которого …. 

Еще одну новость, которую … 

Президент заявил, что … 

Причастие. 

Склонение имен числительных ( с 15 марта, до 4 

сентября, 5 июня, по 22 апреля …). 

Глаголы движения.  

Сложноподчиненное предложение. 

Придаточные изъяснительные предложения: 

Мне хотелось, чтобы самолет скорее взлетел. 

Я узнал, что Максим возращается из России на 

корабле. 

Мы не знаем, сколько стоит проезд на метро. 

Вы не знаете , когда прилетает их самолет? 

Глаголы движения с приставками (ездить, 

переезжать, заезжать, выезжать, уезжать, 

подъезжать, доезжать …). 

Повторение винительного и предложного падежа с 

предлогами ( в самолет, на самолете, в машину, на 

машине…).  

Ударение. 

Повышение и понижение 

интонации в 

сложноподчиненных 

предложениях.  

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 

Ударение. 

Повышение и понижение 

интонации в 

сложноподчиненных 

предложениях.  

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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10 

Гостиница 

Виды гостиниц. 

Местонахождение 

гостиницы. 

Заказ  номера в отеле. 

Гостиничные номера.  

Стоимость номеров. 

Сроки пребывания в 

гостинице. 

Гостиничный сервис. 

Обслуживающий персонал. 

Оплата. 

Выражение просьб и 

проблем.  

Повтор склонения имен существительных по 

падежам. 

- Добро пожаловать в …, Вы можете посетить …, 

Мы рекомендуем …,/ Если вы любите делать 

покупки, сходите  на большой базар...  

Порядок использования прилагательных: 

- Огромный, бесконечный простор моря форирует 

сказочное побережье великолепной, красивой Турции, 

которая лежит в  Азии и Европе. 

- Это - самое интересное место, которое я когда-

либо посещал. 

- Это - самый скучный фильм, который я когда-либо 

видел. 

- Как далеко? 

- Как Вы доберетесь до ...? 

- Как долго нужно ..? 

- Вы можете взять такси. Это недалеко отсюда. 

Наречия с двумя формами: 

-Я прибыл туда слишком поздно. 

-Я не видел его в последнее время. 

Произношение.  

Ударение. 

Произношение 

числительных. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

6 

Существительные: цирк, театр, курс, 

хлопоты, дискобар, клуб, театрал, концерт, 

развлечение, выставка, клоун, произведение 

искусства, выступление, семья, картина, 

талант, центр культуры… 

Прилагательные: повседневный, дневной, 

вечерний, ежедневный, ночной, 

привычный, культурный, массовый, 

огромный, крошечный, наблюдательный… 

Глаголы: развлекаться, выбирать, играть, 

ходить, плавать, смотреть, подниматься, 

ходить на лыжах, дрессировать, посещать, 

коллекционировать, рисовать, 

интересоваться, организовывать, 

предпочитать ... 

Наречие: невозможно, глупо, великолепно, 

вечно, благородно, спокойно, весело, 

смешно, внимательно, взаимно, 

значительно … 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков, прогностических 

умений в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Развитие прогностического умения в 

диалогическом общении. 

Конструирование диалог-запрос. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Взять интервью у одноклассников и 

составить общий график их планов на 

будущее. 

Составить рассказ о том, как, где и с кем вы 

предпочитаете проводить свое свободное 

время. 

Прочитать и сыграть диалоги в парах. 

Пересказ прочитанного текста. 

Тренировочные и ориентировочные задания 

по дательному и винительному  падежам. 
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7 

Существительные: обычай, традиция, 

народ, гостеприимство, посещение, прием 

гостей, встреча, ритуал, удовольствие, 

застолье, яство, блюдо,  гостиная, 

многообразие, хлебосольство, сладости, 

щербет, пир... 

Прилагательные: другой, знаменитый, 

интересный, шикарный, сладкий, 

гостеприимный, семейный, национальный, 

традиционный, жирный, изысканный, 

оригинальный,  праздничный, 

разнообразный.... 

Глаголы: приветствовать, входить, угощать, 

приносить, стелить, ставить, ложить, 

садить, накормить, напоить, нести, 

торопиться, обсуждать, предупреждать, 

проведать, оставлять, снимать, приготовить, 

поблагодарить... 

Союзы: так как, потому что, чтобы, что, для 

того чтобы, но, то, прежде чем, после то 

как, с тех пор как... 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Развитие прогностического умения в 

диалогическом общении. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Прослушайте текст и при помощи 

фотографий, связанных с традициями 

различных наций, расскажите о них. 

Прослушайте текст о русских праздниках и 

постарайться понять его. 

Высказать свое мнение о тех традициях 

других стран, которые вам нравятся или не 

нравятся. 

Расскажите, какие турецкие праздники 

совпадают с праздниками в других странах, 

а какие отличаются. 

Тренировочные и ориентировочные 

задания. 
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8 

Существительные: мнение, рубрика, 

землетрясение, катастрофа, сенсация, 

событие, информация, глава государства, 

президент, премьер-министр, проблема, 

внимание, государство, страна, 

правительство, безопасность, капитал, 

обмен, инцидент, жилье, контроль … 

Прилагательные: взаимный, подписанный, 

действительный, служебный, подписанный, 

ближайший, президентский, настоящий, 

мощный,  

Глаголы: заявлять, объявлять, представить, 

назвать, подтвердить, обсудить, 

заинтересоваться, сформулировать, считать, 

пострадать, произойти,  пытаться, 

цитировать … 

Причастие: случившийся, 

приветствовавший, произошедший, 

подписанный, находившийся, 

пострадавший, атакующий … 

Числительные.  

Аббревиатуры: НАТО, 

Североатлантический альянс, генсек, РИА, 

МИД, ООН, МВД, ЕС, Госдума, ФСБ … 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

монологическом высказывании. 

Составьте диалог о недавно происшедших  

событиях. 

Подготовьте рассказ о событиях своей 

страны или мира за прошедшую неделю. 

Проведите интервью и расскажите о нем в 

классе. 

Прослушать текст и  заполнить таблицу, 

связанную с прошлыми и настоящими 

событиями 

Прослушать и исправить неправильную 

информацию, связанную с новостями в 

газете 

Прочитать выделенные слова в газете и 

заучить их. 

Тренировочные и ориентировочные 

задания. 
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Существительные: транспорт, пассажир, 

автомобиль, самолет, велосипед, автобус, 

корабль, пароход, автотранспорт, авиация, 

груз, перевозка, судно,паром, лайнер, порт, 

аэропорт, вокзал, мост, турист, пилот, 

водитель, шофер, капитан,   ... 

Прилагательные: водный транспорт, 

гужевой, автомобильный, 

легковой,железнодорожный, воздушный, 

общественный, личный, грузовой...  

Глаголы: иметь, использовать, перевозить, 

летать, ездить, заезжать, переезжать, 

уезжать, подъезжать, выезжать, подвозить, 

завозить … 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

монологическом и диалогическом 

высказывании. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалог-запрос. 

Придумайте диалог о планах на каникулы.  

Расскажите о видах транспорта, 

существующих в вашей стране. 

Составьте небольшой рассказ о вашем 

любимом виде транспорта. 

Перессказ прослушанного текста. 
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10 

Существительные: отель, пансион, 

администратор, вестибюль, горничная, 

носильщик, автостоянка бар, аквапарк, 

шеф-повар, швейцар, лифт, апартамент, 

питание, валюта, сутки,  

Прилагательные: трехзвездочный, 

четырехзвездочный, пятизвездочный, 

дешевый, дорогой, двухместный, 

трехместный, регистрационный, 

одноместный, королевский, телефонный, 

наличные…  

Глаголы: заказать, регистрировать, 

принимать, посмотреть, интересовать, 

звать, предлагать, устраивать, заполнить, 

объяснить, предложить, подождать, 

записать, заплатить, выключить, 

включить… 

Наречие: дешево, дорого, далеко, 

прекрасно, бесплатно, платно, налево, 

прямо, направо, сверху, наверху… 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалог-запрос. 

Подготовить диалоги по темам:  

Заказ номера в отеле; 

рассказ о пятизвездочной гостинице; 

Обстановка и услуги отеля  и др.  

Прослушать текст и ответить на вопросы. 
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12. SINIF

DĠNLEME BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

12. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça dinleme becerisini geliştirirken;

1. İlgi alanına giren konferans ve konuşmaları izleyebilmesi,

2. Dinlediği karmaşık konuşmalardan ayrıntıyı anlayabilmesi,

3. Dinlediği metinden benzerlik, farklılık ve karşıtlık gibi genel ve ayrıntılı bilgileri

bulabilmesi,

4. Dinlediği metinle ilgili ana düşünceyi belirleyebilmesi,

5. Dinlediği metindeki karakterlerin analizini yapabilmesi,

6. Dinlediği metinden çıkarımlarda bulunabilmesi,

7. Dinlediği metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

8. Dinlediği metinde geçen bilinmeyen kelime ya da kelime gruplarının anlamını tahmin

edebilmesi,

9. Dinlediği metindeki görsel, sözel ve yazılı ipuçlarını kullanarak tahminde

bulunabilmesi,

10. Dinlediği konuşmaları başkalarına aktarabilecek düzeyde anlayabilmesi,

11. Görsel ve işitsel iletişim araçlarında yer alan programları dinlediğinde dinlediğiyle

ilgili ayrıntıları anlayabilmesi,

12. Farklı kültür ve yaşam biçimlerini dinlemeye istekli olması,

beklenmektedir. 

KONUġMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

12. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça konuşma becerisini geliştirirken;

1. Kendisi ve yakın çevresi hakkında bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

2. Sosyal hayata ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

3. Günlük hayatda sıkça bulunulan ortamlarda yapılacak işlere ilişkin bilgi alışverişinde

bulunabilmesi,

4. Eğitim sistemlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

5. Kültürel etkinliklere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

6. İletişim araçlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

7. Gezip görülecek yerlere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

8. Yakın ve uzak çevresindeki iklim koşulları ve doğa olaylarına ilişkin bilgi

alışverişinde bulunabilmesi,

9. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

10. İletişimde bulunabilmesi için gerekli davranışları gösterebilmesi,

11. Çevresindeki olay, durum ve koşullara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

12. Bildiği ya da ilgilendiği konularda düşüncelerini savunup tartışmalara katılabilmesi,

13. Belli bir konuda ilgili kişiyle söyleşi yapabilmesi,

14. Geçmiş olaylara ilişkin bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

15. Görsel, sözel ve yazılı ipuçlarını kullanarak tahminde bulunabilmesi,

16. Yabancı dil ve kültürlerin farklılıklarını tanımaya istekli olması

beklenmektedir. 
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OKUMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

12. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça okuma becerisini geliştirirken;

1. Okuduğu metindeki bilgileri kullanarak bilinmeyen sözcüklerin anlamını tahmin

edebilmesi,

2. Okuduğu metin hakkındaki görüş ve düşüncelerini genel olarak anlatabilmesi,

3. Okuduğu metinle ilgili ana düşünceyi belirleyebilmesi,

4. Okuduğu metinle ilgili çıkarımlarda bulunabilmesi,

5. Okuduğu metni anladığını çizelge doldurma, boşluk tamamlama, harita tamamlama,

yanlış bilgiyi düzeltme, not alma, eşleştirme ve başlık bulma gibi istenen etkinliklerle

gösterebilmesi,

6. Okuduğu metne yönelik soru-cevap, doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve benzeri

alıştırmalar yapabilmesi,

7. Okuduğundan edindiği bilgileri yorumlayıp değerlendirebilmesi,

8. Aynı konuda yazılmış farklı iki metnin ortak noktalarını okuduğunda bulabilmesi,

9. Grafik, çizelge ve benzerlerini okuduğunda sonuçlarını yorumlayabilmesi,

10. Yazılı basında yer alan yayınları okuduğunda ayrıntılı olarak anlayabilmesi,

11. Farklı kültür ve yaşam biçimlerini okumaya istekli olması

beklenmektedir. 

YAZMA BECERĠSĠ 

HEDEFLER 

11. sınıfı tamamlayan öğrencilerden Rusça yazma becerisini geliştirirken;

1. Başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin herhangi birinde eksik verilen öge ya da

ögeleri düzenleyerek kompozisyon yazabilmesi,

2. Kişisel yazılarında duygu ve düşüncelerini ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak

anlatabilmesi,

3. Kişi, nesne ya da yer betimlemesini yazılı olarak yapabilmesi,

4. Kişi ya da nesneleri ayrıntılı olarak karşılaştırıp yazıyla anlatabilmesi,

5. Okuduğundan, dinlediğinden ve gördüğünden edindiği bilgiyi, kendi kelimelerini

kullanarak yazı ile anlatabilmesi,

6. Mektup ve hikâye gibi farklı metin türlerini yazıyla anlatabilmesi,

7. Birleşik cümleler kullanarak ayrıntıları yazıyla anlatabilmesi,

8. Bir yer ve kişiye ilişkin yazılı olarak bilgi alışverişinde bulunabilmesi,

9. Not alma, boşluk tamamlama, çizelge doldurma, anket doldurma ve form doldurma

gibi bilgileri ya da verileri istenen forma ayrıntılı olarak dönüştürebilmesi,

10. Cümlelerin anlamını değiştirmeden farklı kelime ve yapılar kullanarak yeniden

yazabilmesi,

11. Geçmişteki olaylar ve geleceğe ait plânları hakkındaki düşüncelerini genel olarak

yazabilmesi,

12. Öğrendiği yabancı dilde yazdığı yazılardan zevk alması

beklenmektedir. 
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12. SINIF ÖĞRETĠM PROGRAMI

ТЕМЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

1 

Университеты 

2 

Великие люди 

Информация о видах высших 

учебных заведений в России и 

Турции. 

Престижные университеты 

мира. 

Основные университетские 

подразделения (факультеты, 

кафедры). 

Управление университета 

(ректор, проректор, декан, 

заведующий кафедрой). 

Преподавательский состав  

(профессор, доцент, 

преподаватель, ассистент, 

лектор). 

Краткая информация о великих 

людях 20 века.   

Обсуждение жизни и 

деятельности великих людей. 

Интересная информация о 

великих гениях, деятелях 

культуры, спорта, политики, 

кино и т.д.  

Следы великих людей в 

истории планеты. 

Возвратные глаголы и структура предложений с 

возвратными глаголами ( учить/ учиться, 

занимать/заниматься, начинать/начинаться ...). 

Повторение Винительного и Предложного падежей с 

предлогами ( учиться в ... , заниматься в ...., ходить 

на/в ..., быть в/на ....). 

Структура сложносочиненных предложений: 

с соединительными, разделительными, 

противительными союзами (а, но, да, и, однако, 

зато, тоже, ни ... ни). 

Имена числительные: порядковые и количественные. 

Склонение числительных (в тысяча девятьсот 

пятьдесят шестом году, на сорок шестом году 

жизни, в тридцать девять лет, с двадцати лет). 

Повторение прошедшего времени глаголов. 

Виды дополнений и их значения (прямое и косвенное 

дополнение). 

Ударение. 

Интонация 

сложносочиненных 

предложений. 

Произношение глаголов , 

заканчивающихся на 

 -ТЬСЯ/ТСЯ. 

Произношение 

выражений с именами 

числительными (-надцать, 

-дцать, -десят). 

Ударение. 

Произношение имѐн 

собственных (Джон 

Кеннеди, Юрий Гагарин, 

Альберт Эйнштейн, 

Принцесса Диана, Ганди). 
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3 

Страны и их 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Всѐ о Турции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культуры разных стран мира. 

Обычаи и традиции народов 

мира. 

Местные 

достопримечательности. 

Знакомство с культурой чужой 

страны, еѐ жителями и т.д. 

Позитивные и негативные 

впечатления при знакомстве с 

культурой другой страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рождение Турецкой 

Республики. 

Традиции и обычаи. 

Географические данные 

Турции. 

Климат Турции. 

Достопримечательности 

страны. 

 

  

 

Наречия (восхитительно, ужасно, странно, 

интересно, скучно, часто, специально, впервые, 

опасно, безопасно). 

Составное глагольное сказуемое (начать, начинать, 

стать, приниматься, продолжать, кончать, 

прекратить, бросить; хотеть, желать, уметь, 

мочь, намереваться, ухитряться, разучиться, 

суметь, готовиться, мечтать, надеяться, бояться и 

т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение склонения имѐн прилагательных. 

Степени сравнения имѐн прилагательных (самый, 

более, менее, наиболее…). 

Предлоги при однородных членах предложения (с 

севера, на юге, в центре и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

Произношение наречий. 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение глаголов. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Произношение имѐн 

собственных 

(Средиземное море, 

Чѐрное море, Анатолия, 

Эгейский регион, 

Стамбул, Анкара, 

Анталия, Кайсери).  

Интонация. 

Произношение имѐн 

прилагательных в 
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5 

Всѐ о России   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарождение Российской 

Федерации. 

Русские традиции и обычаи. 

Географические данные 

России. 

Климат России. 

Достопримечательности 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

Предложения с прямой речью: 

1) высказывание другого лица, например: Пушкин 

говорил: «Говорят, что несчастье хорошая школа, 

может быть. Но счастье есть лучший 

университет»;  

2) слова самого автора, например: Я говорю: «Что 

ему надо?»; 

3) невысказанную мысль, например: Я только тогда 

и подумал: «Москва – огромный город! По нему 

можно ехать несколько часов!». 

сравнительной степени. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Произношение имѐн 

собственных (Волга, 

Днепр, Москва-река, 

Сибирь, Санкт-Петербург, 

Балтийское море, Байкал, 

Енисей). 

Интонация. 

Произношение имѐн 

прилагательных в 

сравнительной степени. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ 

1 

Существительные: факультет, институт, 

университет, лекция, аудитория, курс, 

лаборатория, пособие, конспект, семинар, 

конференция, отделение, кафедра ... 

Прилагательные: математический, 

филологический, естественный, 

литературный, теологический, инженерный, 

престижный, высший, профессиональный, 

медицинский, юридический, дневной, 

заочный, очный  ... 

Глаголы: учиться, заниматься, готовиться, 

преподавать, слушать, конспектировать, 

поступать, организовывать, посещать, 

оценивать, проверять, исследовать ... 

Аббревиатуры: ВУЗ, ВАК, МГУ, МГИМО, 

БГУ, РУДН, МГПУ... 

Имена собственные: Оксфордский 

университет, Кембриджский университет, 

Гарвардский университет, Колумбийский 

университет, Стенфордский университет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Прослушать текст о МГУ, и ответить на 

вопросы. 

Составить аналогичный текст о престижном 

университете Турции. 

Подобрать синонимы выделенных в тексте 

глаголов.  

Прослушать текст и выбрать из него слова и 

выражения, касающиеся образования.  

Прослушать текст и пересказать его 

последовательно.  

Заполнить пропуски в упражнении 

соответствующими именами 

прилагательными. 
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2 

Существительные: достижение, гений, 

первооткрыватель, учѐный, космонавт, 

президент, деятель, деятельность, право, 

талант, талантливость, открытие, 

известность, благотворительность, 

изменение, перемена, новшество… 

Прилагательные: талантливый, 

общественный, великий, известный, 

выдающийся, знаменитый, эффективный, 

серьѐзный, влиятельный, 

целеустремлѐнный… 

Глаголы: открывать, создавать, изобретать,  

организовывать, представлять, управлять, 

руководить, бороться, влиять, доказывать, 

исследовать, объявлять, содействовать… 

Имена собственные: мать Тереза, принцесса 

Диана, Ганди, Джон Кеннеди, Юрий 

Гагарин, Мустафа Кемаль Ататюрк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалога по типу : диалог-

запрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте и переведите тексты об 

известных людях Турции. 

Прочитайте текст о великих мужчинах и 

женщинах. 

Обсудите крылатые выражения известных 

людей. 

Напишите биографию Ататюрка на русском 

языке. 

Составьте предложения по разным 

грамматическим моделям. 
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3 

Существительные: страна, национальность, 

житель, мегаполис, традиция, обычай, 

общество, воздействие, пребывание, 

влияние, климат, привычка, перемена, 

реакция, настрой, ожидание, маршрут, 

особенность, восхищение, общение… 

Прилагательные: чужой, интересный, 

восхитительный, повседневный, 

привычный, санитарный, национальный, 

специфический, толерантный… 

Глаголы: понимать, приспосабливаться, 

учитывать, пытаться, знакомиться, 

восхищаться, поражаться, изумляться, 

меняться, воспринимать… 

Наречия: восхитительно, ужасно, странно, 

интересно, скучно, часто, специально, 

впервые, опасно, безопасно, продуманно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалога по типу : диалог-

запрос. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовьте рассказ о культуре и об 

интересных обычаях разных районов 

Турции, России или др.страны. 

Определите национальность людей по 

национальной одежде. 

Придумайте диалог, основанный на 

посещении какой-либо страны. 

Составьте предложения по разным 

грамматическим моделям. 

Подберите пары синонимов и антонимов к 

глаголам, изученным на уроке. 
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4 

Существительные: район, регион, центр, 

часть, граница, территория, население, 

республика, государство, дворец, мечеть, 

собор, курорт, проспект, архитектура, 

дервиш, империя, мусульманство, 

вероисповедание, христианство, ислам, 

животноводство, земледелие, кебаб, 

баклава, пролив, побережье, пляж… 

Прилагательные: тюркский, османский, 

национальный, государственный, горный, 

морской, сухой, влажный, густонаселѐнный, 

многонациональный, специфический, 

острый, яркий… 

Глаголы: использовать, составлять, 

превышать, создавать, готовить, 

располагаться, преобладать, граничить, 

образовываться, омываться, возникать, 

вступать, избирать, насчитываться, 

проживать, верить… 

Наречия: изящно, сладко, остро, 

постепенно, официально, политически, 

экономически, религиозно… 

Имена собственные: Анкара, Стамбул, 

Босфор, Средиземное море, Анатолия, 

Эгейское море, Мраморное море, Ататюрк 
Константинополь, Османская Империя. 

 

 

 

 

 

 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалога по типу: диалог-

запрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовьте подробный рассказ о разных 

районах Турции. 

Сравните /противопоставьте некоторые 

культурные обычаи разных регионов 

Турции. 

Придумайте диалог, основанный на 

посещении достопримечательностей 

Стамбула, Кападокии или одной из 

туристических зон. 
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5 

Существительные: герб, флаг, федерация, 

суша, область, церковь, храм, собор, борщ, 

блин, щи, сметана, россиянин, русский, 

матрѐшка, самовар, частушки, хоровод… 

Прилагательные: многонациональный, 

международный, всероссийский, 

московский, русский, российский, 

огромный, богатый,  федеративный, 

широкий, смешанный… 

Глаголы: граничить, включать, обладать, 

являться, возглавлять, избирать, входить, 

преобладать, управлять, формироваться… 

Имена собственные: Волга, Москва, 

Енисей, Байкал, Кремль, Красная Площадь, 

Сибирь, Третьяковская галерея, Гжель, 

Зимний Дворец, Эрмитаж, Пѐтр Первый. 

 

 

 

 

 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

 

 

 

 

Подготовить подробный рассказ о разных 

городах России. 

Рассказать о географических особенностях 

России. 

Составить краткий рассказ об известных 

вам достопримечательностях России. 

Прочитать и расширить информацию о 

великих поэтах и писателях России. 

Прослушать текст об А.С. Пушкине и 

вставить пропущенные слова. 

Подобрать пары синонимов и антонимов из 

лексического материала урока. 
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ТЕМЫ ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 

6 

Флора и фауна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фауна – животный мир. 

Состав фауны: 

млекопитающие,  

пресмыкающиеся, 

земноводные (рыбы, птицы, 

насекомые ). 

Флора – мир растений. 

Состав флоры: цветы, 

деревья, кустарники. 

Виды животных: домашние, 

дикие, хищные, 

травоядные… 

Виды животных, обитающих 

в Турции, в России. 

Растения, характерные для 

территории России, Турции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающие слова при однородных членах 

предложения и знаки препинания при них, например:  

В “Красной Книге” много зверей и птиц, как-то: 

медведи, тигры, носороги, орлы, пеликаны;  

Вода была везде: под ногами, на камнях, на траве, на 

ветвях деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Произношение вводных 

слов. Интонация. 

Ударение. 

Произношение глаголов 

будущего времени. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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Будущее нашей 

планеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение рассуждать о 

современных мировых 

проблемах. 

Способность 

предсказывать некоторые из 

мировых событий.  

Информация о научных и 

технологических открытиях 

и ее обсуждение. 

Обсуждение проблем угрозы 

животному и растительному 

миру. 

Умение обсуждать 

экологические проблемы. 

Умение говорить о решении 

экологических проблем. 

Обсуждение обязанностей в 

деле сохранения 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косвенная речь. 

Вводные слова (во-первых, во-вторых, итак, 

впрочем, следовательно, без сомнения, наверное, 

должно быть …). 

Будущее время глаголов. Повторение совершенного 

и несовершенного видов.  

Придаточные предложения с союзами: 

когда,пока,по мере того как,в то время как ,до того 

как,прежде чем,из- за того что,оттого 

что,чтобы,хотя,несмотря на то, что. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Произношение названий 

праздников.  

Умение слушать русскую  

речь и отбивать ее темп. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Произношение   двух и 

более глухих согласных в 

одном слоге (праздник, 

сердце, солнце, счастье, 

конечно,  что…).   
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Международные 

и национальные 

праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные и 

всемирные праздники. 

Профессиональные 

праздники. 

Национальные праздники 

России и Турции. 

Информация о традициях в 

России. 

Информация о  

турецких традициях. 

Государственные праздники. 

Религиозные праздники. 

Неофициальные праздники. 

Традиции празднований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повтор настоящего/прошедшего/будущего времени. 

Повтор творительного падежа. 

Обращение и междометия: 

Друзья!  

Добрый вечер, дамы и господа! 

Ребята! 

Да! 

Нет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интонация. 

Произношение 

иностранных названий. 

Ударение. 

Прослушивание заданий и 

диалогов. 

Позиционные изменения 

гласных 

в безударном положении 

(маяк, статуя, мавзолей, 

пирамида, памятник, 

шедевр). 

Прослушивание и чтение 

текстов. 
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Чудеса света 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список семи чудес света 

Древнего мира. 

История появления и 

названий этих 

достопримечательностей. 

Новые семь чудес света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлоги: 

1.  на, в, над, под, за, перед, около, напротив 

2.  недалеко, по, к, из, от 

3.  навстречу, с, между. 

Местоимение. Разряды местоимений:  

1) местоимения-существительные (обобщенно-

предметные): я, ты, мы, себя, кто, что, никто, кто-

то, что-то, кто-либо, кое-что); 

2) местоимения-прилагательные (обобщенно-

качественные): мой, твой, свой, самый, весь, 

каждый, кое-чей, какой-то, чей-то, какой-либо, чей-

нибудь); 

3) местоимения-числительные (обобщенно-

количественные): сколько, столько, сколько-нибудь, 

сколько-то, несколько.  

Разряды местоимений по семантике (личные, 

возвратные, притяжательные, указательные, 

определительные, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределенные).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение 

словосочетаний. 

Особенности 

произношения гласных 

звуков.  

Прослушивание заданий и 

диалогов, чтение текстов. 
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Туризм как путь 

к познанию 

другой 

культуры 

 

 

 

 

Предоставление информации 

о различных видах туризма. 
Умение передать информацию о 

туризме. 

Умение сравнить 

деятельность некоторых 

туристических курортов. 

Способность рекламировать 

местные 

достопримечательности. 

Умение высказать просьбу.  

Умение описать 

достопримечательные места 

какой-либо страны.  

Умение найти и показать 

правильную дорогу. 

Способность описать 

любимые  места. 

 

 

 

 

Повтор повелительного наклонения. 

Виды синтаксической связи в словосочетании: 

согласование (местное население, временные 

выезды, активный отдых,  познавательный туризм 

…); управление (выезды людей, вид отдыха, 

отправиться в путешествие…); примыкание 

(ездить часто, рассматривать внимательно, 

приехать уставшим …) . 

 

 

 

 

Ударение. 

Интонация. 

Произношение 

словосочетаний. 

Особенности 

произношения согласных 

звуков.  

Прослушивание заданий и 

диалогов, чтение текстов. 
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В 

КЛАССЕ 

6 

Существительные: животное, живность, 

хищник, млекопитающее, ареал, 

территория, рыба, птица, кустарник, 

организм, биолог, ягода, гриб, ботаника, 

биология, растительность, хвост, шкура, 

лапы, морда, оперение, перья, окраска, 

жабры, скелет, хобот, клюв, копыта, рога, 

вид, ствол, листья, ветка, иголка, шишка, 

цветок, семя, сорняк, зелень, трава…  

Прилагательные: редкий, ценный, 

хищный, дикий, популярный, 

распространѐнный, вымирающий, 

ядовитый, травоядный, крупный, мелкий, 

кошачий, наземный, животный…   

Глаголы: обитать, существовать, 

размножаться, обладать, происходить, 

входить, расти, произрастать, быть 

характерным… 

Названия животных и растений: медведь, 

тигр, лиса, волк, лев, заяц, свинья, 

корова, лошадь, баран, овца, коза, белка, 

сурок, гусь, лебедь, голубь, воробей, 

сорока, ворона, орѐл, сокол; тополь, 

трава, клѐн, дуб, берѐза, осина, черѐмуха, 

ель, сосна, можжевельник, кедр и т.д.  

 

 

 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалога по типу: диалог-

запрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушать текст о животном мире 

России и ответить на вопросы. 

Составить аналогичный текст о 

животном мире  Турции. 

Составить список самых 

распространенных животных России и 

Турции.     

Прослушать текст и выбрать из него 

слова и выражения, касающиеся флоры 

и фауны.  

Заполнить пропуски в упражнении 

соответствующими именами 

прилагательными. 

Разгадать кроссворд. 
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Существительные: экология, технология, 

природа, охрана, дождь, радиация, 

загрязнение, среда, фактор, условие, 

энергия, нанотехнология, климат, 

энергопотребление, поддержка,  выброс, 

электроэнергия, электростанция, акция…  

Прилагательные: кислотный, 

радиационный, экологический, 

новаторский, усовершенствованный, 

альтернативный, искусственный, 

натуральный, природный, химический, 

ядерный, глобальный, информационный, 

электронный, опасный, массовый, 

безопасный, первостепенный…  

Глаголы: проходить, отражаться, 

заменять, усовершенствовать, следить, 

призывать, требовать, бороться, 

волновать, предупреждать, 

придерживаться, заботиться, 

загрязнять…  

Географические и научные термины: 

атмосфера, биосфера, озоновая дыра, 

гидросфера, почва, суша, катастрофа, 

авария, ядерные отходы, радиоактивные 

осадки, вещества, хронические 

заболевания, загрязненная вода, 

незахороненные реактивы.  

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Прослушать рассказ об окружающей 

среде и выделить в нем интересные 

моменты. 

Придумать диалог о техническом 

прогрессе в мире.  

При помощи показа фотографий о 

настоящем и будущем мира провести 

обсуждение этой проблемы. 

Найти интересный рассказ в газетах или  

журналах о нашей планете и кратко 

пересказать его на русском яыке 

606



8 

Существительные: торжество, праздник, 

подарок, гости, застолье, угощение, 

костюм, приглашение, радость, 

развлечение, поздравление, открытка, 

организация, именины, свадьба, 

годовщина, юбилей, карнавал, тамада, 

пожелание, тост… 

Прилагательные: государственный, 

официальный, семейный, 

профессиональный, счастливый, 

международный, ежегодный, 

поздравительный…   

Глаголы: отмечать, праздновать, 

устанавливать,  встречать, наряжаться, 

готовиться, справлять…  

Названия праздников: Новый год, 

Международный женский день, День 

победы, День медицинского работника, 

День строителя, Рамадан-байрам, 

Курбан-байрам, Пасха, День учителя, 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование диалога по типу : диалог-

запрос. 

Прослушайте рассказ на русском языке 

о турецких праздниках. 

 Прослушайте текст о русских 

праздниках и постарайтесь понять его 

содержание. 

Постарайтесь описать фотографии, 

связанные с раличными праздниками. 

Постарайтесь высказать мнение о тех 

праздниках других стран, которые вам 

нравятся или не нравятся. 

Расскажите, какие турецкие праздники 

совпадают с праздниками в других 

странах, а какие отличаются. 

Напишите поздравительную открытку. 
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Существительные: маяк, статуя, 

мавзолей, пирамида, храм, посещение, 

экскурсия, восхищение, 

достопримечательность, памятник, 

архитектура, искусство, описание, 

шедевр… 

Прилагательные: грандиозный, 

великолепный, древнейший, 

прославленный, античный, греческий, 

священный, удивительный, 

расширенный, классический, 

избранный… 

Глаголы: составлять, выделять, выявлять, 

ограничиваться, встречаться, 

перечислять, сформировываться, 

определять, странствовать, посещать, 

путешествовать, попасть… 

Имена собственные: Олимп, фараон, 

Зевс, Артемида, Эфес, Хеопс, 

Семирамида, Галикарнас. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Конструирование  монологического 

высказывания.  

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Прочитайте текст о туристических 

местах. 

Прочитайте несколько текстов о 

туризме и постарайтесь понять их. 

Прослушайте текст о проблемах, 

которые возникают у туристов и 

отдыхающих. 

Обсудите проблемы туризма в нашей 

стране. 

Прослушайте тексты и обсудите карты 

маршрутов путешествий.  

Приготовьте расписание тура по самым 

красивым местам Турции. 

Приготовьте список советов для 

туристов, планирующих посетить 

какую-либо страну. 
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Существительные: декорация, население, 

каникулы, сувениры, серфинг, тур, 

услуга, гид, переводчик, турагенство, 

лагерь,спальный мешок, заказ, 

путешествие вокруг света, круиз, 

экскурсия, авиалинии, альпинизм, 

скалолазание, пассажир, номер рейса, 

разговорник, путеводитель, предел, 

паломничество, мероприятие,   

передвижение… 

Прилагательные: горный, выездной, 

внутренний, морское путешествие, 

экскурсионный, 

международный,зарубежный, 

национальный, познавательнй, 

оздоровительный, религиозный…  

Глаголы: проживать, останавливаться, 

посещать, получать, обладать, 

рассматривать, совершать, понимать, 

пребывать, оставаться, сопровождать, 

размещаться…  

Идиомы: время от времени, в течение, во 

время,  сэкономить время, по окончании. 

Конструирование  монологического 

высказывания. 

Развитие прогностических умений в 

говорении. 

Развитие фонетических, грамматических и 

лексических навыков в говорении. 

Использование изученного лексико-

грамматического материала в 

диалогическом высказывании. 

Устное репродуцирование прочитанного 

текста. 

Составление диалогических текстов по 

аналогии. 

Конструирование  диалога по типу : диалог-

запрос. 

Прослушать текст о туризме и выучить 

новые слова. 

Сделать карту туризма в Турции на 

русском языке. 

Обсудить преимущества и недостатки 

туризма в Турции. 

Рассказать о существующих видах 

туризма в Турции. 

Выполнить вопросно-ответные 

упражнения по данной теме. 

Придумать диалог, в котором вы 

сыграете роль  администратора в 

гостинице или руководителя группы 

туристов. 

Заполнить формы для регистрации в 

гостинице. 

Приготовить рекламу   туристических 

достопримечательностей какой-либо 

страны. 
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	DKAB DÖP 2021 YKS
	DKAB DÖP 2021 YKS
	DKAB_(9-12. Sınıf)_ DOP_ 2018
	30T10. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
	10.1. ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ
	10.2. HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK
	10.3. DİN VE HAYAT
	10.4. AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR
	10.5. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR

	30T11. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
	11.1. DÜNYA VE AHİRET
	11.2. KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
	11.3. KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR
	11.4. İNANÇLA İLGİLİ MESELELER
	11.5. YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK

	30T12. SINIF ÜNİTE, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI
	12.1. İSLAM VE BİLİM
	12.2. ANADOLU’DA İSLAM
	12.3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
	12.4. GÜNCEL DİNÎ MESELELER
	12.5. HİNT VE ÇİN DİNLERİ



	FELSEFE GRUBU DÖP 2021 YKS
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