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12. SINIF

1. ÜNİTE: GİRİŞ I. DÖNEM

Ünite Süresi: 2 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: ı:
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2. ÜNİTE: HİKÂYE

Ünite Süresi: 6 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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3. ÜNİTE: ŞİİR

Ünite Süresi: 8 HAFTA 
OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 

Dil Bilgisi Konuları: 
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112. 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. İİslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişim sürecini değerlendirir. 

12.1.3. İİslam 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. 

niyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları , Müslümanların Bilim Ala
şmalar’‘, ‘‘Kur’an’dan Mesajlar:r: FFFâtâtââââ ırı  Suresi 27-28. Ayetler’‘ konul

ının özelliğine göre ayet vvee hahaaaaaddddididislssleeree denn yay  da a sös zlü ve yazılı edeb
örnek metinlerden yaarararaaraaarrrllrrlrlrlaaananaaanılı ırrr..

Açıklamaları

bilim ilişkisini tartıışşşırrr.

lim öğöğğrerererenmeyi teşvikkk eeeeddddedeenn aaayyya ettt vvvvee hhhaahh dislererdededddeddeeeddedeeedeededdeeennnnnnnn nn n nn nnn n örörööörörööröröörörörrörörrrrörneneneneneeeeenennnnenennennneen kklklkkkk er verrilillll irir..lll

meeddddddeeeeennnniyyetinde billimmmmmm vvee ddddüüşşşşşşüüüncccccenin ggeeeeellliiiiişşşşşiimmmmmmmmm ssssssüüürrecini dddddeeğğeerlen

meedddddeeeeeeennnnniiiiyyyyeetinde öönnnnnneeeeee çççççııkkkaaaaannnnn eğğğiiiiittttttttttiiiiimmmmm vvveeee bbbbbbbiiilllliiiiiimmmmm kkurumllarınnnnnıııı tttttaanır.

Kuru lmlararrrr; ; ; ; ccacacccc mimi,, meeescscsscccscsscititititttititititt,,,,, memememmmmm ktktktkttktkteppepepepep, mmemeeeeemmmemedddrdrdrdrese, daaru’ll--kukukukuukurrrrrrrrrrrrra,aaaaaa, daru’l-h
kütüphhanne,e, rrrasasasasasasatatatatatatathahahahhhhanennn  ve şiiifffffafafahhhahanene ile sınırlandırılıırr.rr

ümanların bilimm aaaaaallllaaaaaannnnnnnııınnnnndddddaaaaaaa yyyyyaaaapppppptttttııııığğğğğğı ööööözzzzzzgggggggüüüüüünnnnnn ççççççaaaaallllllıııışşşşşmmaaları sınıflandırı

Geçmişten günümüze Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve ö
fıkıh kelam tefsir hadis tarih felsefe coğrafya tıp astronomi matem
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112.2. 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. 

 

 

 

 

arı katkılara yer verilir.

maları

Müslüman olma sürecciinii aaaaaaççıkklaarrr.

an, Anadolu ve Balkkananannnnlalaaaarrr’r’r dadaaaaddaa İİsssslaamamamammiyiiyiyiyiyyiyyyyyiy teteteetteetet’i’i’iiiinnnnnn yayaayayaayayayyıyıyıy lmlmlmasında ribatların, füt
tlarının rolüne de kısasaaaaaccccaacaaa dddddeğeğğğinininin liliilliliililililiiiriririririr..

ş ve kültürümüzünnn ooooooluuuşşşmmmmmmmmaassssssınnndddaaaaaa etkillii oooooooooooooollaaaaannnnnnn bbbbbbbbbbaaaaaazzzzzzzzzzıı şahsiyetleri ta

layayyışışışışşş vvvvvveeee e e kük ltürümüzüüünnn ooolluuşşmmmmmassssınnnnddaaaada eetkili ololananannnn şşşşşşşşşşşşaaaaaaaahhshshshhshshshhhhshsshsiyiyetlerddenen; ; ; ;; EbEbEbEbEbbu u HaH
MaMatutututututuririrriririddddidi,, Şafii, Eş’aarrriiirr ,, , AAAhhhA mmeeeeeeemet YeYeYeYeYYY sseeeevviiii i,,vv MMevlvlllllvlanannnaanannaanaa a CeCCCeCeeCCCeCCeCelllllalalallaleleddin-ii RuRuRuRuRuRuummmmmi, Aii

ş-ı VeVeeeelllllliiiiiillllllll , , ,,,, YYYuYuYuYuY nun s Emre,,iiiiii SSaSSaSaaaaSarırıır SSSaaaaalalaaala tuuk,kkkkkk, HHHHHHacacacııı BBBBaBaBBBBayryryyryyry amammmamam--ı VVeli’yye e öğğrerereeeencncncncnccnci i ii iii seviy

nlayış ş veve kkülülülülülültütütütütütütürürürürrr müzüzüünn nnn ololololololololololuşuşuşuuşuşuşu mamasısındnda etkili olalan n şaşaşaşaşaşaşahshshshshshshsiyiyiyiyetlerin ortt
na değinilir.

i 69. ayette verilen messaajjaajjllarrı ddddddeeğğğğğğeerlleennddiriir.

m; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim



1.

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile 

ve aske toplumun siyasi, sosyal 
emal’in fikirlerine etkisi ele 

ekonomik durumunu analiz eder.
Cemiyetine

siya analiz eder.
irmesinin gerekçeleri üzerinde durulur.

c) Çanakkale Cephesi’ndeki deniz ve kara zaferleri ile Irak Cephesi’ndeki Kut’ül-Amâre Zaferi’ne, Kafkas

ç)  Mustafa Kemal’in  Çanakkale,  Kafkas  ve  Suriye  Cephelerinde Çanakkale

ailelerin

ri üzerindeki

tutumu üzerinde
durulur.

verilir.

yal
emal’i

c)c)cc))c) Çanakkale CeCepphphhese ii’nddddeeeki deniz veeeeeee kkkkkkkararararararara aaaaa zaferleri ilililllleeeeeee Irak

ç)ç)ç)ç)ç)ç)))  MuMMM stafa Kemmamaalll’’innn  ÇÇaÇaÇaaÇaÇaÇÇ nanakkkk ale,  KaKaKKKKaKKK fkfkas  ve  Su iiiiririyeyeyyyeyy   C

durulur.



KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
2.1. Kuvay-
Meclisini

ç) Havza  ve  Amasya  Genelgeleri,  yerel  kongreler  ile  Erzurum  ve  Sivas  Kongrelerinin  millî 
hâkimiyet ve 
d) Amiral Bristol ve General Harbord Raporla

f) Misak-

re 

analiz eder. durulur.

helerinde verilen mücadelelerin 
ülkemizin ba kavrar. üzerinde durulur.

gelen 
-

durulur. 

e) Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne, bu emir ülkelerden

f) Sakarya  Meydan  Muharebesi  ve  Büyük  Taarruz’un  Millî  Mücadele’deki  önemi  üzerinde durularak

hâkimiyet ve 
d) Amiral Bristol ve Generaaal l Harbord Raporlaaa

f) Misak-

üzüzüzüzüzüzüzeeeere inde duruluruurr..

-----

e) Tekâlif-ff i Milliye EmEmEEEmEmirrrrrleeeeeeririririiriri’n’n’nn’n’n’ne,eeeeee bbbbbu emir

f) Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz’un M



m Karabekir, Fevzi Çakmak,
verilir. 



KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö

kân-

da önemi

kavrar. 
a) Tevhid- Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ele

b) 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel önem

uygulam
eri ile 

ve

haklar üzerinde durulur. Türk ka

kavrar.

kân-

da 

a) Tevhiddd---

b) 1933 ÜÜÜnnnniiivvveverssiteeeee eee RReffformu’ndndndndnddananaaaa  haraararra keketle Atatatataaatütütütütütüttürkrrrrr ’ün

uygulam



3.8.
Atatürkç analiz eder. 



VE OLASILIK
11.7. OLASILIK

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 
Sembol ve Gösterimler: P(A/B), P(A B), P( A B)

problemler çözer. sürecinden bahsedilir.  
b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

hesaplar.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: deneysel 

12.SINIF

: 12.1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
KONU: 12.1.1. Üstel Fonksiyon

Terimler ve kavramlar: üstel fonksiyon
Sembol ve Gösterimler: ( )

=ax

KONU: 12.1.2. Logaritma Fonksiyonu

Sembol ve Gösterimler: log , , ln , log ,

12.1.2.1. Logaritma fonksiyonunu ile üstel {1}olmak üzere logaritma 

erimler: ( )
ramlar: üstel fonksiyon

Gerçek hayat problemlerine

ç) Gerrrrrrrrrçeçeçeçeekkkkkk kkk hahahahahahahahahhh yyyayyyy t problemlerin
KONU:

avramamamamammamamlall r: deneyseel 

11121212 S.SIIINIF

:::: 12121111 .1. . Üstetettteel llll veveveveveveve LLLLLLLLogogogogogogogo aritmik Fonksiy
KONUUU: 12121212121212.1.1.11.1.1.1.1.1.1.11.. ... ÜsÜsÜsÜsÜsÜsÜsÜstettetetetetel llll FoFoFoFoFoFF nksiyon



çözer.
ve 

log =

{1} olmak üzere
: , ( ) log logaritma 

fonksiyonunun > 1 için artan fonksiyon,
0 < 
verilir. 

c)

çözer.
12.1.2.3. Logaritma fonksiyonunun 
özel

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: üstel denklem, logaritmik denklem

12.1.3.1. Üstel ve logaritmik denklemlerin 
kümelerini bulur.

12.1.3.2. Üstel ve logaritmik a)
bakteri popülasyonu, radyoaktif maddelerin

b)

c)

: 12.2. Diziler
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: dizi, sonlu dizi, sabit dizi, aritmetik dizi, geometrik dizi, Fibonacci 
dizisi
Sembol ve Gösterimler: ( ), , Sn 

12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme 

terimlerini bulur.
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin a)

b)
verilmez.
Aritmetik, geometrik ve Fibonacci dizilerine 

KONU:

ritma fonksiyonunun

KONU: 
avramlar: üstel dennnnklkklllleeemem, , lllologaga iirir ttttmtmmikikikikiii  denkklklklklkklklllk eeeemeeee

l ve logaritmik denkkkkleeeeeemmlm eeerinnnnnn 
kümeleriininnii bbbulullur...

l vee llllllllogogogogogogogogaritmik a)
babb kteri popopopoooopüpüpüpülasyonu, rararaaaraaradydydydydydddyoak

b)

ccc)))))))

: 12.2. Diziler



ilgili problemler çözer.
verilir.

KONU: 12.3.1 Toplam-

verilmez.

KONU: 12.3.2. Trigonometrik Denklemler
Terimler ve Kavramlar: trigonometrik denklem

12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin 
çözüm kümelerini bulur.

a) , , olmak üzere inf( )+ os ( )=
biçimindeki trigonometrik denklemlerin

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
c)

KONU: 12.4.1.
Terimler ve Kavramlar
merkezi, simetri ekseni

a)

b) =

verilmez.
c)

a)
b) eserlerden

11. SINIF (TEMEL DÜZEY)

birbiriyle 

çözümlenmesi ile ilgili problemler çözer.

)

KONU: 12.4.1.
vramlar
ekseni

a)a)

b)))

vvevevevevevevv ririlmlmezez.
c)

a)
b) eserlerde

11. SINIF (((((((TTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMEEEEEELLL DÜZEY)



KONU: TD.11.1.2. Bölünebilme

r.

KONU: 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.

ilgili problemler çözer.
Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

SAYILAR VE 

KONU:

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 

problemler çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

KONU: TD.11.3

TD.11.3.2.1. Gelir-giderleri göz önüne 
alarak birey, aile ve kurum bütçesi 

TD.11.3.2.2. Seyahatlerde mümkün olan 
alternatifleri 

 TD.11.4. Çember ve Daire
KONU: TD.11.4. Çember ve Daire 

KONU: 

k üçgenlerle ilgili 
r.

Gerçek hayat problemlerine yer

k üçgende trigonometrik 
roblemler çözer.

GeGGG rçek hayat problemlerine yer

çözer.
GeGeGGeGerçrçrçekek hhayyayayatataa  problemlerine yer

SAAAAYIYYY LAAAAAAAAAAAAAAR RRRRRRRR VE 

ONU:

inciiiiiii dddddddeeeereee eceden bir vvveeeyeeyyya a iiiki
nklemmmmmmmlelelelelelel rle ilgili 
r.

GGerçek hayayayayyyyyyatatatatattaa  prprprpppppp oblemlerrrrrinininnininnne eeeeeee yer

inci dddddddererererereree eceeeeee eden bir 

r.

GeGeGeGeGGGeGeerçççççekek hhhhhaaaayat problemleleleleleeeeririririririririnnnnnnnne yer

KONU:::::: TDTDTDTDTDTDTDTD.1.... 1.3

lir-giderleri göz ööööönününününüünüüneneneneneeene 
e ve kurum bütçesi



KONU: TD.11.4.3. 

TD.11.4.3.1. Dairenin çevre ve alan 
yapar.

12. SINIF (TEMEL DÜZEY)

TD.12.1. 
KONU: 

TD.12.1.1.1. Üslü ve köklü ifadeler içeren 
denklemler çözer.

a) Üslü ve köklü ifadelerin özellikleri

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
KONU: 

a) Yüzde hesapl

gecikme bedeli ödenmesi gereken
durumlar,

kavramlar,

b)

çevirme,

yemek içi

gibi durumlar.
c)

ç) Bilgi ve ilet

a)))a)a) Yüzde hesapl

gegeegegecicicicicicicikkmkk e bedeli ödenmes
duruuuuuumlmmmmmmmmmm ar,

aakakak vvvrv amlar,

b)



ÖSYM TARAFINDAN 2020 VE AYT 
SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. ÇEMBERSEL HAREKET
12.1.1. DÜZGÜN ÇEMBERSEL HAREKET

analiz  eder. 

12.1.1.3. Düzgün çembersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 

hesaplamalar yapar. 

12.1.3. AÇISAL MOMENTUM

9-10-11-12.       15 

mbersel hareket yapan cisimlerin hareketini analiz eder. 

. 

OMENTUTUTUUUUUUMMMMMMMM



12.1.5. KEPLER KANUNLARI
12.1.5.1. Kepler Kanu

12.2.1.1. Basit harmonik hareketi dü

12.2.1.2. Basit harmonik

ilgili 
hesaplamalar yapar.

belirler. 

12

9-10-11-12.      16 

armonik

par.







2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. Genden Proteine  

Anahtar kavramlar

DNA ligaz, DNA polimeraz, gen, helikaz, kromozom, nükleik asit, nükleotit, DNA 
replikasyonu 

sürecini özetler.

a. Nükleotitten DNA ve kromozoma genetik materyal organizasyonunun modellenmesi 

12.1.2. Genet

Anahtar Kavramlar 
antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA parmak izi, gen terapisi, 

hücre, RNA polimeraz, protein sentezi, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ  

iler, e-

12.1.2.4. Genetik mühe

a.

DNA ve kromozoma genetee ikkkkk mmaateryal orgagagag nizasyonunun mod

mlar
kodon, biiiiiyoyyyoyoyoyy etetetetttttikikikikikii , biyogügügügüvevevevevenlnlnnn ikkikik, bibibibb yoteknoloji, DNANANANANANANANA pppparmak iz

meraz, protein seeeeeeeentntntntntntntntezezezezezezezzi,i,i,iiiii tttttrararararanskripsiyoyoyoyyy n,n,n,n,,,,, tttttrararaararaaansnsnsnsnssnsslaaaaaassssys on, yapay do



2019-2020 ÖSYM SINAVI
PROGRAMLARI ORTAK KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

b.

c.

i

Anahtar Kavramlar 

a.
b.

12.2.2. Fotosentez 

Anahtar Kavramlar 

lir. 

a.
b. Suyun fotolizi belirtilir.
c.

ç. CAM ve C4 bitkileri verilmez. 
d. Fotosentez süreci görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-

a.

b.

c.

12.2.3. Kemosentez  

Anahtar Kavramlar  
kemosentez, oksidasyon 

a. rilir.

tez 

amlar

lir. 

zi belllliririrriririrrtititititiitililililliir.

bitkileri verrrrrrrilililililililmememememememmez. 
üreci görsel öööögegegegegeegegelelleleleleleler,r,r,r,r,r,r,r gggggggrarrrrr fik düzenleyiciler,,,,,,, e-e-e-e-e-e-e-
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b.

12.2.4. Hücresel Solunum 

Anahtar Kavramlar 
fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs döngüsü, 
oksijensiz solunum  

12.2.
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.

ç. Etil alkol-
d. Ok

e.
üzerinde durulur.
f. Hücresel solunum süreçleri görsel ögeler, grafik düzenleyiciler, e-

12.2.4.3

yap

m süreçleri görsel ögeler, grafafafa iikikk düzenleyiciler, e-


