


 VE 12. 
PROGRAMI

: 9.1. Kümeler
KONU: 9.1.1. Kümelerde Temel Kavramlar

Terimler: k küme, sonlu küme, sonsuz küme, 
kümeler
Sembol ve Gösterimler:

1 2 3

, , , , , ,

, , ,..., , |  in  sahip oldu zellikler

gösterimler 
küme, 

sonlu küme ve sonsuz küme 

KONU:
Terimler: b

Sembol ve Gösterimler: , , , , , ( )

ndaki 
eder. incelenir.

incelenir.

kullanarak problem çözer. modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU:
Terimler: d
Sembol ve Gösterimler : 2, , , , , , , , , , ,

mler 
küme, 

ve sonsuz küme

KOONUNUUU::

Gösterererererre imimimimimimimler: ,,, , ,,, ,, ,, (( )))),,, , ,,, ,, ,,, ((,,, , ,,, ,,,,

ndaki
incele

incelenir.



2

çarpma 

 nin ge
nin geometrik temsilinin de kartezyen koordinat 

KONU: 9.2.2. Birinci Dereceden Denklem ve 
Terimler: b
Sembol ve Gösterimler: <, , >, , , , , , , , , ,

9.2.2.3. Birinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklem ve 

bulur.

içeren birinci 
dereceden bir bilinmeyenli denklem 
ve e
bulur. 

,  ve ,

9.2.2.5. Birinci dereceden iki 

sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve 
analitik 

düzlemde 
KONU:

Terimler: üstlü ifade, köklü ifade, rasyonel kuvvet

Sembol ve Gösterimler: , ,

9.2.3.1. Üstlü ifadeleri içeren 
denklemleri çözer.

ile ilgili özellikler cebirsel olarak incelenir.
9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini 

kilendirerek 

 ve , için 
vurgulanarak; köklü ifadeler ve özellikleriyle 

üzerinde durulur. 
Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle 

nci dereceden bir 
denklem ve

içeren birinnnncicii 
r biliiiinmnmnmnmnmnmnmmeye enli denklkklk eememme  

,  vvveeee ,e vvvvveeee ,

nci derecedennnnnnnn iiiiiiikikikikikikikiki 

çözüm kümelerini bubbulululuuuuurr.rr.r.rr.

Birinci deererererererereececececececececededededededdden iki bilinme

düdüdüdüdüdüdüdüzlzzlzlzlzlzlzlememeemememe ddddde 
KONU:

tlü ifade köklü ifade rasyonel kuvvet



KONU: 9.2.4. Denklem ve 
Terimler: o
Sembol ve Gösterimler: %, =
modellemede ve problem çözmede 

peynirin 7,99 fiyatla 
9,75

modellemede ve problem çözmede 
 yeniden yazma 

(
5 9( 32). . 32);
9 5

sözel ifadelerd grafiksel 

uygu listelenen türde 

stratejilerinin

problemler üzerinde durulur 
su vb. fatura ve ödemeler; - -

(km/s m/s)) gibi).

KONU: 9.3.1. Fonksiyon
Terimler: f

 fonksiyon, 

Sembol ve Gösterimler: : , ( )

yerine önce bire bir olan ve olmayan fonksiyon 

-grafik 
-

ki vb. 

 yenid

(
5 9( 32). .5 9
9 5

( 32)32) 5( 32). .( 32).32 .32 .

ssössösözezezezezellll ififififadadadadadeleleleelee erd

uuuygggggu listelen

sstraaaatttejiilerinin

blem çözmede 

ppprpp obleleleeleemlmlmmmlmlmmlererereer üüüüüzzezez rinde duruluuuurrrrrrrr 
susuuu vvvvvb.bbb. ffffattataturururu aa ve ödemeler;r;;;;;; -

(k(k(k(k(k(k(k(km/m/m/m/m/m/m/m/s sssss m/m/m/m/m/m/m/m/m s)s)s)s)s)s)s)))))))) gigigigigigigg bibbbib ).

KONU: 9.3.1. Fonksiyon



için belli bir 
 ( ( )) üreten 

bir 
için ( ) in 

(1), (2), ( ), (2 ), 
(

fonksiyon ve 

gösterimini yapar. görüntü kümeleri gösterilir. 

ve 

görüntüleri belirlenir.
-

y-

Bir = ( )
(varsa), 

- ( ) = 
 kümesi 

kümesinin fonksiyon 

( ) = +

durulur. 
P

ilgili 

9.3.1.3. ( )= ( ) biçimindeki = 1, 2, 3, –

gögögöögögögörüntüleri belirlenir.

y-y

BiBiBiBir 

-- (((

kükükükükükükükümesi

((( ) = +

dudududududududururururururururululululululululurrr.r  
P



9.4. Üçgenler
KONU: 9.4.1 

Terimler: ü
- -Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar- -Kenar-

Sembol ve Gösterimler:
, , ( ), , , ,

,
    

ölçüleri

gösterir.

belirler.

Kenar- -Kenar -Kenar-

incelenir.
Kenar-Kenar-

sebepleri K.A.K.

9.4.1.3. Bir üçgende daha uzun olan 

terir.

KONU:
Terimler: b - -Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar 
(K.K.K.) -

Sembol ve Gösterimler :

paralel er 

Kenar- -Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar 
-

- -Kenar (K A K ) Kenar-Ke

belirler.

Kenar- -Kenar 

inincecellele iiininir.r.
KeKKKKKenaaarr-KKKKenannnn r-

ssebeplererereriiii KKK.KK.K.K.KKK AA.AAAA.AA.AAAA...K.K.KK

gendededeeeee ddddddddahaaaaaaa a uzun olalal nnn n

terir.

KONU:



da 

ora . lan 
K.K.K ve A.A. 

9.4.2.3. Üçgenlerin
modelleme ve problem çözmede modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU:
Terimler: a ik, diklik merkezi, orta 
dikme, 
Sembol ve Gösterimler: '

, , , ,

Pergel-cetvel veya dinamik geometri 

Ü

yer verilir.

çizdirilir.

nokt

Cetvel-pergel veya dinamik geometri 

9.4.3.4. Üçgenin kenar orta 

gösterir.
uç 

-cetvel 

Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir.
9.4.3.5. Üçgenin yüksekliklerinin bir 

in 

belirler.

–cetvel veya 

KONU: 9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri
Terimler: dik üçgen, Pisagor teoremi, birim çember, trigonometrik oranlar

e : , , ,, , ,, ,,

Peeeerrrgrgr elellllll---ceccececetttvtvtvtv lellelelelel vvvveyya dinamik geometr

ÜÜÜÜÜÜ

yeerrr r veerilir.

çizzzzdzdzddz irrilii ir.

Cetvel-pergel veyyyyyyya a a aaaa didididididididinanannnann mik geomet

nar orta 



Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx

9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor 
teoremini ispatlar ve uygulamalar 
yapar.

Pisagor teoreminden “Bir ABC üçgeninde= 90° için gerek ve yeter 
2 2 2

= 90°   = +  = +   = 90°
Bir dik üçgende dik kenarlar, yükseklik ve 

 buldurulur. 
Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay 

uygulamalar yapar. Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik 

kenar 

irim çember 

9.4.4.4. Üçgende kosinüs teoremini 
ispatlar ve uygulamalar yapar. modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU:
Terimler: alan, taban, yükseklik, sinüs teoremi

Sembol ve Gösterimler: ( )

yapar. Üç 

kenarlara indirilen dikmelerin

kenarlara çizilen dikle

r. Diiikk kkk üüçü gende; 30°, 45° ve 60° nin t

kkekeeenanaaaarr rrrrr 

irim çember 

kosininninnnnnüsüsüsüsüsüsüsü  teoremini 
malaaar r r r r r r yyyyayyy par. mmmmmom ddeeeellenmememememeesiisisississs niiini iiiiçeçeçeçeçeren probobobbbbbblelelelelelelelemmmmmlmmm er

KONUNUN ::
ban, yüyüyüyüyüyüyüükkkskskkskk eklik, sinüsüsss ttteoorrrer mii

rimler: ((((((( )((((((((

ÜçÜçÜçÜÜçÜÜçç 



9.4.5.2. Üçgende sinüs teoremini 
ispatlar ve uygulamalar yapar.

9.5. Veri
KONU: 9.5

Terimler: a en ,
standart sapma
Sembol ve Gösterimler: 1 3, , ,

9.5
ölçülerini verileri yorumlamada 

yer verilmez. 

KONU: 9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Terimler: veri, kesikli veri, sürekli veri

9.5.2.1. Gerçek hayat durumunu 
uygun grafik 

türleriyle temsil ederek yorumlar.
durumlara da yer verilir.
Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.
9.6

KONU: 9.6
Terimler:

Sembol ve Gösterimler:

9.6

- an durumlar incelenir.

9.6

hesaplar.
larak

i l

yorumlamada 

yeyyyyeyyyy r vvevvv rilmlmlmez.

KONU: 9.5.2.. VeVVeerillerriir n GGGrafikllleleleelle GGGGGGGGGGösössösösösstteteeetetetterilmesi
esikli vevvvvv ri, sürekli veverririi

ayat ddddddddururuururururumunu 
uyuyuyuyuyuyuyuygun grafikkkk 

derek yyyyyyyyorororororumlar.
dud rurumlmllmlmlm aara da yer verrrililililililliliriririririririr.....
Serpme ve kutu gggggraraaaaaafifififififififiklklkklklklklklerererereeeerine yer v
9.6

KONU: 9.999 6666666



Simülasyon vb. 

10. SINIF

Sayma
KONU

Terimler: toplama prensibi, çarpma prensibi, faktöriyel,  permütasyon, kombinasyon,

Sembol ve Gösterimler: !, ( , ), ( , ),

prensiplerini kullanarak hesaplar.

Örnek: “Alfabedeki harfleri 

= 1, 2, 3, 4 için incelettirilerek

10.1.1.4.
özellikleri incelenir:

( , ) ( , )
( ,0) ( ,1) ... ( , ) 2

( 2

gösterir ve 

(ax+by)n , ,
örneklere yer verilmez.

KONU: 10.2
Terimler: öteleme, simetri, 

ÖrÖ neek:k: ““AlAlAlAlllfaffafafafafff bedeki harfleri 

= 1, 2, 3, 4 içi

özelliliiiklkllklkllleeeree i incelenir:
((((( , ) ( , )))))))(( , ) ( ,, ) ( ,(((
( ,0) ( ,1))))) .... . ( , ) 2( ,0) ( ,1)1)11)))) .... . ( ,,0) ( , , )( ,1)1)1)))))) ...... . ( ,( , ,( ,

(

gösterir ve



Sembol ve Gösterimler: , , . ,

10.2

fonksiyon grafikleri çizer.

( )  ( )

= ( ) = ( - ) = ( ) = ( ) ,
= - ( ) = (-

hem de 

10.2
ve 

kullanarak - ve  

Elde edilen + -
ve 

girilmez.
KONU: 10.2

Terimler: b
Sembol ve Gösterimler: 1,

10.2
girilmez.

yer verilir.

10.2
çin 

belirleyerek, 
verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 

10.3. Dörtgenler ve Çokgenler
KONU: 10.3.1. Dörtgenler ve Özellikleri

Terimler: d
Sembol ve Gösterimler: ( )

10.3.1.1. Dörtgenin temel 
incelenir.

- ve 

Elde edilen + -
ve 

gigigigiigii iriririrriririlmllmlmlmlmlmeezezezezez.
NU: 10.2

sterimler: 1,

gigiiirirrr lmez.

yeyyeyyeyeyyer r rrrr r veveveveveveveveriririrrrrr lililililililil rrr.rr.rrr



KONU: 10.3.2. Özel Dörtgenler
Terimler: y
kare, deltoid

10.3.2.1. Yamuk, paralelkenar, 

deltoid

uk incelenir. 

10.3.2.2. Yamuk, paralelkenar, 
ve 

unur.
10.3.2.3. Dörtgenlerin alan 

KONU: 10.3.3. Çokgenler
Terimler: çokgen

10.3 Düzgün çokgenlerden 

10.4
KONU: 10.4 Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Terimler: ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, diskriminant, sanal

Sembol ve Gösterimler: 2, 1,  1,  ,  ,

10.4
bilinmeyenli denklemleri çözer.

2 biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam 

uk ince

muk, pppparalelkenar, 
veve 

ununuuunnununur.
rtgenlnlnlnlnlnlnllererererererereriniii  alan 

KKOKKKOKKKOK NUUNU: 10.3.3. Çokggggggenenenenenennenlelelelelelerrr
okgen

DüDüDüDüDüDüDüDüüzgzgzgzgzzgzgzgünününününüü  çokgenlerden 



tam kareye tamamlanarak ( 2

göre inceletilir.
10.4.1.2. 1 sanal birim olmak 

 ( , ) biçiminde ifade 
durumlarda ikinci dereceden bir denklemin 

ar 

dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin

10.4
bilinmeyenli denklemin kökleri ile 
ka belirler. Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi 

10.5. Polinomlar
KONU: 10.5

Terimler: p

Sembol ve Gösterimler: ( )

10.5
belirtilir.

10.5.1.2. Polinomlarla toplama, 

yapar.
10.5.1.3. Bir ( ) polinomunun ( )

Kalan Teoremi: Bir ( ) polinomunun ile 
bölümünden kalan (

( ) = (
( ) polinomu en fazla ikinci dereceden polinom 

terimler:

deddereereceeceececceeddden bibibiiiibiiiiiiir r rrrrrrr bib linmeyenli denk

nklemmmmmmmininininininin kökleri ile
belirlrlleererreeeee . KöKKöKöKöKöKöKöKöklklkkklklk erererereriiiii vvevv rilen ikinci dddddddderererererererereceeeeeee eden

101010100.5.5.5.5555.5... PoPoPoPPolliliilil nnnomlar
KONU: 10101001010100.5.5.55.5.5.55

((( )



10.5

KONU: 10.5
Terimler: p

10.5 Bir polinomu ortak çarpan parantezine alma 

KONU: 10.5.3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Terimler: rasyonel ifade, polinom denklem, rasyonel denklem

Sembol ve Gösterimler: ( )( ) 0, 0  ( ( ) 0)
( )

10.5

uygulamalar yapar.
10.5.3.2. Polinom ve rasyonel 
denklemlerle ilgili uygulamalar yapar.

10.6. Geometrik Cisimler
KONU: 10.6 Hacimleri

Terimler:

10.6.1.1. Dik prizma ve dik 
piramitlerin yüzey alan ve hacim 

incelenir.
Düzgün dört yüzlü incelenir.

10.6

11. SINIF

KONU: 
Terimler ve Kavramlar:
Sembol ve Gösterimler:

NU: 10.5.3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kü
l ifade, polinom denklem, rasssyoyyooy nel denklem

imler: ( )( ) 0, 000  ((((( ( ) 0))
( )
((( ((0000  ((((( ( ))((

ve rrasasasaasasassyoyyyyyyy nel
uyguguuuguuuulalalalalalalalamammm lar yapar.

101001010100001001 .66..... . GeGeGeGeGeomomomo etetetetrrik Cisimler
ONU: 100000 6.6 HHHacimler

ma ve dik 
alan ve hacim 

incelenir



birbiri ile 
a) Derecenin alt birimleri olan dakika ve 
saniyeden bahsedilir.  

girilmez. 

KONU: 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)

ir. 
ç) + olmak üzere ±

11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili 
problemler çözer.

a) Kosinüs teoremi, Pisagor teoreminden 

b) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
11.1.2.3. Sinüs teoremiyle ilgili 
problemler çözer.

üç
b) Sinüs teoremi çevrel çemberle 

c) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.
11.1.2.4. Trigonometrik fonksiyon 
grafiklerini çizer.

a) y=sinx ve y=cosx

c) (x)= a. sin(bx+c) + k türündeki 
fonksiy

grafiklerine yer verilmez.
11.1.2.5. Sinüs, kosinüs, tanjant 

yer verilmez.

11.2. Analitik Geometri

ir. 
çç)ç) + olmaaak kk üzere ±

teoremiyle ilgili a))a)a)a)a)a KKKKosinüsss ttttttteoeoeoeoeooeoeorrereeerer mmimmmm , Pisagor teore

bbb) GGGerçek hahahhahahahaaaaaayayayyayy t tttt pproblemlere ine y
oremmmmmmmmiyiyiyiyiyiyiyyle ilgili

üçüçüçüççüüçüç
b) Sinüsüsüsüs teoremi çevrellllll çeççeçeçeçeççemmmmbmm erle

c) Gerçek hayat prprrrrrroboboboboboboboblelelelelelelemlmmmmm erine ye
metrik fonksisisisisiisiiyoyoyoyoyoyoyoon nn nn nn a) y=sinx ve yyyyyy=c=cc=c=c=c=c=cosoososososososxxxxxx



KONU: 
Terimler ve Kavramlar: a

Sembol ve Gösterimler: A (x,y), | |, m, // , 2 
11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta 

ederek problemler çözer.

buldurulur.

c) Eksenlere paralel ve orijinden geçen 

im

SAY
11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 

11.3.1.1. Fonksiyonun grafik ve tablo 
temsilini kullanarak problem çözer. fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan 

b) Cebirsel ifade, grafik veya tablo ile verilen 
ama 

, ( ) ( ) ) 

KONU: Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Terimler ve Kavramlar: 
Sembol ve Gösterimler: = + + , =  ( ) + , =  ( ). ( )
11.3.2.1.

c) Eksenlere paralel ve orijinden g

SSSASSASASASAS YYYYY
1111 .3. FoFoFoFoFoFFoFoonknksiisis yoyyoyoyonnlarda Uygululululululullamamamamamamama alar

KONUUUUUUU:::::
amlar: 

nun grafik ve tatatatatataablblblblblblblbloooooooo
k problem çözer. fofofoooooonknknknknknknknksiiiisiiiiyoyoyoyoyoyoyoyonunununununununun n nnnnn n popopopopopopp izitif, negatif, artan 



buldurulur. 

verilen veya biri y ekseni üzerinde olmak üzere 
üç 

modellenebilen problemleri çözer. 

KONU:
Terimler ve Kavramlar: 

grafikleri çizer.
simetri özellikleri üzerinde durulur. 
b) y= f (x) +b, y = f (x - a), y = k f (x),  
y = f (kx), y = - f (x), y = f (- x),   

:
KONU: 

denklem sistemlerinin çözüm kümesini 
bulur.
KONU: 11.4.2
Terimler ve Kavramlar:

a) + veya + +  
buldurulur.  

. 
bilinmeyenli 

bulur.

 

 
: 11.5 Çember ve Daire 

KONU: 11.5.1.  

roblemleri çözer. 

KONU:
ramlar: 

siisisisiisisis mmmmmmem tri özzzzzzzelelelellelelelllillliiiiiilikklkkkkkkkkkkkk eri üzerinde dur
bbb)b  y= f ((x(x(x(x(xxx(( ))) ) +b+b+b+b+b+b+b++bb+b,,,,, yyy yyyy = f (x - a), y =
yyy = f (kx)x)x)x)x)x)x))x)x),, ,,, ,, , yyy yyyy yyy ========= - f (x), y = f (- x

:

rinin çözüm kükükkükükükükümememememmem sini 

ramlar:



Terimler ve Kavramlar: 
Sembol ve Gösterimler:

üzerinde durulur.
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: -

-
a) Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir. 

c) Pergel-cetvelden veya bil

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 

gösterilir. 

çizilir. 

bir çember v

KONU: 
Terimler ve Kavramlar: 

c) Archimedes’in
ç) Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

11.6. Uzay Geometri
KONU: 

Terimler ve Kavramlar: 

11.6.1.1. Küre, dik dairesel silindir ve dik a) Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

KONU: 
ramlar: -

aaaa))aaa ÜÜçgenenininnnn ççevrel çemberi çiz

cc)c)c)cc)c)c)c)))) PPPPPPPPPPPeerrerererereergell-cecececeececeeeeceeeceeeeceettvtvtvtttttttttt elden veya bil

KONUNUUUUUUUU:::::
rammlalar:r  

ögögöögögöggögögögöggögösttststssstsstsststststereerererreeereriilililililllilililililiiiririiriririir.

çiiçiçiiiçiççiççç zizililir. 

bibibibibib r rrrrr çeçeçeçeçeççeçembmbmbmbmbmbmmbmberererererer vv



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)


