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OKUMA YAZMA SÖZLÜ İLETİŞİM 
Cumhuriyet Dönemi saf şiir anlayışından 
üç şiir örneği 
Cumhuriyet Dönemi’nden (1923-1960) 
toplumcu eğilimleri yansıtan iki şiir örneği 
Millî Edebiyat anlayışını yansıtan iki şiir 
örneği 
Garip akımından iki şiir örneği 
İkinci Yeni’den iki şiir örneği 
Dinî değerleri, geleneğe duyarlığı ve 
metafizik anlayışı öne çıkaran modern 
şairlerden iki şiir örneği 
1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan 
bir şiir örneği 
1980 sonrası Türk şiirinden iki örnek 
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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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▬▬▬▬▬● 
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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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1. TE: TAR B L

 

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile

1.Tarih biliminin konusunu, tarihçinin kulland
kaynakla yöntemleri kavrar.

 
[!] Olay, olgu, yer, zaman, sebep-sonuç ili isi, kan t, nesnellik kavramlar na de inilerek, kaynak arama,
verileri n d rma, verileri çözümleme, verileri ele tirme, verilerin sentezi yöntemleri üzerinde 
durulacakt r.

2.Tarihî olaylar n incelenmesinde yara n
“zaman kavramlar ”  d ru ve yerinde kullan r.

 
[!] Ça yüz , takvim, milat, hicret, de i m, süreklilik, kavramla inde durulacak r.

[!] Tarih boyunca Türklerin kulland takvimlere de inilecektir.

3.Tarih ö renmenin amaç ve yararlar  kavrar.

 
[!] Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurm ve desteklemesi, tarih bilimi ve Türk tarihine verdi
önem vurgulanacakt r.

4.Tarihî bir olay  de lendirirken ola n 
ya  dönemin ko ullar  göz önünde 
bulundurman n önemini kavrar.

[!] Tarihî olaylar de erlendirirken dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ko ulla ile olayla
geçti yerin co rafi özelliklerinin dikkate al nm gerek i vurgulanacakt r.

5.Tarihî bir olay, olgu veya nesne hakk daki 
fa  bak r n , sunulan kan r ve verileri
kullanarak sorgular. 

 

6.Yeni bulgular ve bilimsel geli meler nda 
tarihî bilginin ve yorumlar n de i ebilirl ini kavrar.

 

durulacakt r.

[!] Ça yüz , takvvvimmmmm,,, mmmmilat, hicret,t,t,t  de i m, süreklilik

[!] Tarih boyunccncncncncncccca a TTTTürrrkkkkkr leleririririririnnn n kukukulllllllaanananannna ddddddd takvimlere de in

[!] Atatürk’ünnn TTüTTüüürkrkkkkk TTTaTaTaTaTaTa iiririririririhhhhhhhhh KKKuKuKuKuKKuK rumuuuuunnnnunununununnuunnu kkkkkkkkkkkkurm ve destek
önem vurgulanananaaccaccaaakkaa tt r.

[![![[![[!]]]]]]] Tarihî olayy alalaarrrr ddeee eeerrrrleennndirirken ddddddddddddöööööööööönenenenenenennenen min siyasssiiiiii,,,, sossssss sy
gegegegegegegeçti yerin cooo rarrraafifi özeeeez llllikkkklerinin nnn dididiidididd kkkkkkkkkkkkkatatattteeee al nm gegegegegegeg rek



 

3 
 

 
7.Tarih biliminin 

klar.

 
[!] Tarihçinin di er bilim dallar ndan (co rafya, arkeoloji, antropoloji, kronoloji, etnografya, hukuk,
edebiyat, felsefe paleografi, epigrafi, diplomatik, nümizmatik, sosyoloji, filoloji, ekoloji, istatistik, kimya 
vb.) n l yararland irer örnekle i lenecektir.

 
8. Bir tarihçinin ha ndan yola karak,  tarihçi 

gerektirdi  e itim, ilgi, yetenek ve ki ilik 
özelliklerini kavrar.

 
[!] Atatürk’ün tarih ya a ilgili sözlerine de inilecektir.ç

k 
[ ] y g
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2. Ü TE: UYGARLI IN DO U U VE  UYGARLIKLAR

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö
1. Tarih öncesi ça lar ve tarih ça la ile bu dönemlerde
meydana gelen geli meleri de erlendirir.

 
[!] Dünyan n ve Türkiye’nin tarih öncesi ve tarih ça lar na ait önemli yerle melerden örnekler

verilecektir.

2. lk Ç  uygar klar n n olu muna ve a etki 
eden fa klar.

[!] Uygar k ve kültür kavramla anacak r.

[!]   Uygar klar , siyasi, sosyal ve ekonomik ko llara 
inilecektir.

3. Mezopotamya, r, ran, Hint, Çin ve D u
Akdeniz’de kurulan ilk uygarl klar n siyasi, sosyal, 
kültürel ve ekonomik yap la ile bu uygar klar n 
birbirleriyle etkile mini kavrar.

4. , sosyal,
kültürel, ekonomik yap r  ve çevre uygarl klarla 
etkile mini klar.

 

5. ,  sosyal,  
kültürel ve 
6. Roma uygar n n siyasi, sosyal, kültürel ve
ekonomik r vrar. 

[!] Roma devlet yap , Roma hukuku, Roma askerî te ilat mimarisi vurgulanacakt

[!] Roma mparatorlu ’nun da na, Do u Roma (Bizans mp u’na k saca
de inilecektir.

mlerde verilecektir.

a etki

[!] Uygar k ve kkkkküüüüüükkk ltltüüür kavraaa mla anaaa cak r.

[!]   Uygar kkkklkklaaar , s
inilecccceekkkkeektitir...r

ve D u
sosyal, 

ar klar n 

osyalalalalalall,,,,,,,
a 

 

[!] Roma devlllllleet yayaayayayappppppaa , RRRRRoRR ma hukukkk u,kk Roma ask

[!] Roma mparatorlu ’nun da na, Do u Ro
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3. Ü TE LK TÜRK DEVLETLER

 

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1. Türk ad n n anlam ve kökenini kavrar.

[!] Atatürk’ün Türk milleti ha daki dü üncelerine de inilecektir.

2. Orta Asya’ n co rafi özelliklerini [!] Orta özellikleriyle ilk Türk göçleri ili irilecektir.

3. Asya Hun Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yap  de erlendirir.

[!] Ordu yap i lenirken ilk düzenli ordu ve “ordu- millet” de inilecektir.

[!] “Konar-göçerlik”, “yaylak” ve “k lak” kavramla anacak r. Günlük ya mda n
önemine de inilecektir.

4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlar siyasi, sosyal,
kültürel ve ekonomik lardan de erlendirir.

[!] Feodalitenin ortaya km üzerinde durulacak r.

5. Avrupa Hun Devleti’nin siyasi faaliyetlerini ve
Avrupa’ya etkilerini de erlendirir.

6. Kök Türk Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik yap  a klar. 

[!] Orhun Ya r ’n n tarihsel önemi vurgulan

[!] Kök Türk Devleti’nin di er devletlerle olan ili  Türkistan’dan geçen ticaret yollar n n
etkileri 

7.  Uygur Devleti’nin siyasi,  sosyal,  kültürel ve ekonomik
yap  a klar. 

[!] meydana 

8. Orta Asya ve Avrupa’da kurulan Türk devlet ve 
topluluklar tan

e [!] Ordu yapaa i lenirken ilk düdd zenli ordudd ve “ordudd

[!] “Konar-göçerlililiik”k”k”k”kk , “yaylak” ve “k lak” kavram
önemine de inileeeeecceeceekkktir.

, sosyal, [!] Feoddallaa ititiiiiiteennnniin oooooorrtaatayya kkkkkm üzerinde durulacak

[!] Orhuuur nnnn YYYaYa rrr ’nnnn n tariiiiihshshshshshshseeellllll önöönnnnneemememi vurgggululululululaaaaaaannnnnn

[!] Kök TüTTTüüüürkrk DDeD vvvvvvvvlelelelelelelll titi’n’nnnnnininininin dddddiiiiii ererrerere  devletlerle olololololooloo anananananananan ili
etkileri 

konomik

[![[ ] 

vlet ve 
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4. Ü TE: SLAM TA H  UYGARL (13. YÜZYILA KADAR)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1. slamiyetin ve Arap
Yar mad n n genel durumunu a klar.

 

2. Hz. Muhammed’in hayat ve faaliyetleri çerçevesinde
slamiyetin  ve l e erlendirir.

[!]  olu umu ve kurumsa a süreci vurgulanacakt r.

3. Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik ge eleri de erlendirir.

[!] Dört Halife Döneminde halifelerin bir tür seçimle i a na gelmesi vurgulanacak r.

[!] Dört Halife Döneminde adaleti ve toplumsal düzeni lamaya yönelik uygulamalar da ele
nacak r.

4. Emevi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik ge eleri de erlendirir.

[!] Emevi Devleti ile Dört Halife Dönemi yön la ka r r.

[!]   de inilecektir.

5. Endülüs Emevi Devleti’nin siyasi, sosyal, kültürel,
ekonomik g elerini ve di er Avrupa devletleri ile olan 
etkile imini kavrar.

[!] Endülüs Emevi Devleti döneminin kültür ve sanat faaliyetlerine örnekler verilecektir.

6. Abbasi Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel
ve ekonomik geli meleri klar.

[!] Türklerin Abbasi Devleti’ndeki yeri ve önemi vurgulanacak r.

7. Türk ve bilginlerinin bilim katk r
d dirir.

çevesinde [!]  olu

l ve [!] Dörttt HHaHHaaaHH liliffffeeeffff DöDöDDööDööDöD nnnneeeme indndnndde halillililiiliililliilifef lerin bir tür seçim

[!] Dörrttt HHHHHHaliliiifefefefefeff DDDDDönönönönönnöneeeeeeeemmmmmimmmm nde aaadadadadaddaddadadaddaaaaaaaaaaaalelelelllelllll ti ve toplumsal
nacakkk r.rr..

ürel vvvvvvveeeeee [!] Emeevvvvi DDDeDevvvleettttttiiii iileeee Dört HHHaHaHaHaHalililil fffeeff DöDDDöDöDönemi yyyyyönönönönönönn

[!]   de

kültürelllllll,,,,,,
ri ile olan aa

[![!!!!!]]]]]] Endülllüsüsüsüsü EmEmEmmEmEEEmEmEEmEmeveveeveevviiiii DeDDeDeDeDD vvvvlleti dönemininnnnnnn kükükkükükükükükültltltltltltll üür ve san

ültürel [!] TTTTTüüüüüüürrrrrrkkkkkkkklelelelelelelerrrrrrriiiiiiinnnnnnnn AbAbAbAbAbAbbabababaabbasissssss DeDeDeDeDeDeevlvlvlvvvv etetetetetetiii’ii’i’i ndndndndndndnddekeeeee i yeri ve önemi v

tk r
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5. Ü TE: TÜRK- SLAM DEVLETLER  (10–13. YÜZYILLAR)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR
Bu ünite ile ö
1.  Türklerin  kabul sürecini ve bu süreçte
meydana gelen sosyal ve kültürel de i imi klar.

 
[!] til Bulgarlar n n amiyeti kabul edi ine de inilecektir.

[!] Talas Sava ’n n önemi vurgulanaca r.

[!] Toluno lla  de inilecektir.

2. Karahanl Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel
ve ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Ka arl gibi ahsiyetlerin hayat ve yeti tikleri ortama
de inilecektir.

3. Gazneli Devleti dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik geli meleri de erlendirir.

[!] Gazneli Devleti’nin slamiyetin l na katk vurgulanacakt r.

[!] Dandanakan Sava n n önemi vurgulanacakt r.

4. Büyük Selçuklu Devleti’nin kurul unda ve
te ilatlanmas etkili olan faktörleri de erlendirir.

[!]  Büyük Selçuklu Devleti döneminde  Türklerin toplumsal yap r n n yönetim an na 
etkileri ile iktidar mücadelelerine de yer verilecektir.

[!] Selçuklu  Devleti’nin  kuruldu  dönemde Orta Asya,   Anadolu,   ran  ve  Irak’ n
siyasi   durumu 

5. Malazgirt Sav sebep ve sonuçlar a birlikte
klar.

[!] Malazgirt Sava n n Türk tarihi a ndan önemi vurgulanacakt r.

6. Malazgirt Sav Büyük Selçuklu Devleti’nde
meydana gelen siyasi olaylar erlendirir.

[!]Ba i faaliyetlerin etkisi vurgulanacakt r.

7. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden
yararlanarak   bilim,   sanat ve   kültüre verilen   önemi 
de erlendirir.

 

[!] Toluno lla de

kükk ltürel [!] Ka araa l gibi ah
de inilecektiiir.rrrr

kükk ltürel ve [!] Gaznnnneelllee iiii DDDDevlelelleeeleelel tititititi’nnin slamiyiiyiyyyyiyyyyyetin l na katktt

[!] Dandadadaannannnakakaaaaannnnn SaSaSaSaSavavvavavava n n önnnnnemememememmememmmeemmiiiiiiiii vurgulanacakaa t r.

rir.
[!]  Büyüyüyüyükkkkk SSSellçççççukuklllu Devllllleeeeeeeettttttttttttiiiiii döddddddddd neminde e e eee  TüTTTTTT rk
etkileri iliiile eee ikktttidadaaaaadarr r mmmmmücadmm elellllleleleleleleelerrerererere iinininiinnineeee ee deddeded yer veeeeeeririrrriririlelelelelelecekt

[!] Selçççuuuuklkkkklu u  Deeeeeeeevvvvvvvvvleletitititit ’nininn n kkkkkurururururu uldu  dönnnnnnnemememmemememmde 
siyasi  dddduurururruuru umummmmu 

birlikteekk [!] Malaaaazzzzzzzgggggiririririrririririrrtttttt SaSSSaS vvvvaaaa nnn nnnn Türk tarihi aaaaaaa nndnnnn anaa ön

leti’nde [!]BaBaaBaBaa iiiiii fafafafafafafaalalalalalallliiiiiiyeyyeyyy tlerin eeeetttttkikikikikik sssttttt iiiiii vuvuvuvuvuvuurgrgrgrgrgrgrgululululuulanaa acakt r.





1. ÜN BEY KTEN DEVLETE (1300–1453)
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KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;

1. XIV. yüzy a ar  Anadolu, Avrupa ve Ya
Do u’nun siyasi durumunu kavrar.

[!] XIII. y sonunda Anadolu’nun durumu; XIV. yüzy a lha ar, Memluklar,
A Orda, Do u Roma mparatorlu u (Bizans) ile Anadolu’daki Türk beylikleri;
Balkanlar ve Avrupa’da er devletlerin siyasi durumu ha  bilgi verilecektir. 

2. Osma Devleti’nin ge etkileyen faktörleri
de erlendirir. 

[!] Kay Boyu; Kay ar Anadolu'ya ge yerle esine de inilecektir.
[!] XIV.  Anadolu’nun siyasi, kültürel ve demografik ya  de inilecektir. 
[!] Koyunhisar Sava Bilecik ve Bursa' fethi, Maltepe Sava znik ve zmit'in fethi de 
ele a aca r. 

3. Osma Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti
ara a iyi aç ar.

[!] Edirne'nin fethi; stan a a rp n Çirmen, I. Kosova ve Ni bolu 
sava ar  ele a aca r. 
[!] skân politika amac  gerekçesi ve na gerçekle rildi ine de inilecektir. 

4. Osma Devleti’nin Anadolu’daki faaliyetlerini Türk
siyasi birli inin sa lanma aç an de erlendirir. 

5. Ankara Sava ’ Türk dünya na etkilerini kavrar. [!] Timur’un uygulad politikalar Türk dünyas etkileri verilecektir.
 [!] Ankara Sava ra  Anadolu’nun siyasi durumu vurgulanaca r. 

6. Balkanlarda Türk hâkimiyetinin güçlenmesinde etkili olan
siyasi olaylar e erlendirir. 

[!] Edirne-Segedin Antla a Varna Sava kinci Kosova Sava ele a aca r.
[!] Balkanlarda uygulanan siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar vurgulanaca r. 

a Balkanlar ve Avrupa da er devletlerin siy

rleri [!] Kayyy Boooooooooyyyyyyyyyu;u;yyy Kayyy ar Anadolu'ya ge
[!] XIV..V.  Anadoluulululu’nun siyasi, kültüre
[!] KooooooKoyuyuyyuuunhhhiissssarar SSaava BBiBiBiBiiBiB lecik ve Bursa' fe
eleeee aaa aaaca a r.r  

iskân siyaseti [!]] EEEEEddddirrnnrrr eee''' inininn ffefeththhhhhii;i;i;iiii stan a a rprr
savavavav arar eeelllllleeee a acaa rrrr.rrrrr  
[!]] ssksskkkâânnnn poooolllitiikkka aamamama acacaaaaaa ggggggggerekçesi ve na

ni TTTTTTüüüüüürrrrrkkkkkkk
dirirrrrrr...

avaa rar. [!]] TTTTTTiimimmmmuuuuur’uu un uuuuuuuyyyyyyyyggggggyyyyyyy ulululaaddd politikalar TTTTTTTTüüüüüüüüürk dü
[!]]]] AAAAAAAAnnknknnnn araararara a Sava ra  Anadoluuuuuu’n’n’n’n’n’nnununununununu  siyas

e etkili olan [[[[[[[!!!!!!!!]]]]]]] EEEEEEEEdidddddd rrrrnnnrrr e-Segedin Antntntntnttntlllaaaaaaa a Varnarr Savaa a
[!!]]]] BaBaBaBaBaaBalklklklklklkkkanananananana larararararararrdaddadadadaa uuuuuuyyyyyyygugugugugugugug llllllyyyyyy anananananana anananaanan siyasi, sosyal ve ek
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7. Osma evlet anlay yönetiminin temel özelliklerini 
kavrar. 

[!] Osma evlet anlay ayanaklar vurgulanaca r.
[!] Devlet anlay  yönetimin temel özellikleri kurumsalla sürecini kapsayacak 
ekilde ele a aca r. 

[!] ehzade sanca uygulama  de inilecektir. 

8. XIV-XV. yüzy arda Osma askerî te at ya emel
özelliklerini kavrar. 

[!]Yeniçeri Oca rulma ey ele a aca r.
[!] De rme sisteminin i ey rgulanaca r.  
[!] T ar sistemin ey e ar sisteminde toprak kulla rak yönetimi, vergi
sistemi ve askerî sistem ara a iye de inilecektir. 
[!] Kur emi Osma anma da de inilecektir. 

9. XIV-XV. yüzy arda Osma ekonomisinin temel
özelliklerini kavrar. 

[!] Ekonominin temel kaynaklar an gücü, tar hayvanc ticaret aç an ele
a aca r. 

[ ] ç yy
[!] De rmerr sisteminin i eyyy rgulanaca
[!] T ar sisteeemimmm n ey e ar sistemin
sistemi ve aaaaaaaaasskskskks eeeerî sistr em ara a iye de
[!] Kurrr emi Osmaaaaa anma da

mel [!]]] EEEEEEkkkokononononomimimiminnnninininin tttteeeeemmmmmmel kayyyyyyyyyyyaa nnnnnnnnnnnyyyy aklar an gücü, 
a aacaacccaa rrr.r.r.r. 
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2. ÜN DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEV (1453–1600)

 
KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1. stanbul’un fethinin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin 
sonuçlar avrar. 

[!] sta ehrinin siyasi, sosyal, ekonomik, stratejik ve sembolik önemi vurgulanaca r.

2. II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini 
aç ar.

[!] Anadolu’da Türk siyasi birli inin sa lanma e inilecektir.

3. Osma Devleti’nin yönetim ya aki de
de erlendirir. 

[!] Pa a ahta geç yetki ve sorumluluklar rgulanaca r.
[!] Osma  yöneticilerinin seyfiye, ilmiye ve kalemiye f an oldu una 
de inilecektir 
[!] Ta ra ve eyalet yönetimi de ele a aca r. 
[!] T ar sisteminin ge  de inilecektir. 

4. Osma Devleti’nin askerî te a ge avrar. [!] Osma Devleti’nin ça da arp te ça alar da de inilecektir.

5. Osma e itim sisteminin temel özelliklerini ve ey
kavrar.

[!] Osma arda e itim anlay esleki e itim (Lonca te a ), saraydaki e itim
(Enderun ve Harem), medreselerdeki , askerî e itim ve dinî kurumlardaki e itim
vurgulanaca r. 
[!] E itim anlay aki süreklilik ve de erilecektir. 
[!] Gayrimüslimlere verilen e itim özgürlüklerine de inilecektir. 

6. Co rafî ke flerin Avrupa’ iyasi, sosyal ve ekonomik
yap  etkisini aç ar. 

[!] Feodalitenin zay flama ve merkezi kra ar güçlenmesine de inilecektir.
[!] Papa ve krallar ara aki mücadeleye de inilecektir. 
[!] Co rafi ke flerin gerçekle esinde teknolojik ve bilimsel ge elerin etkisine ve bu 
ke areketlerinin süreklili ine vurgu ya aca r. 

7. Rönesans’ rtaya ç edenlerini ve etkilerini kavrar. [!]Rönesans kelimesinin anla de inilecektir.
[!] Rönesans’ rtaya ç  do u medeniyetinin etkisine de inilecektir. 
[!] Rönesans’ rtaya ç  teknolojik ve bilimsel ge elerin etkilerine
de inilecektir. 

i ve fethin 

rîr faaff liyeyy tlerini [!] Anadoolulululuulululllul ’’dddda Türk siyasi birli inin sa lanm

[!] PPPPPPPPPaaaa a aaaaaahthththththhtaaaaa ggggggeçeeçeçeççeeçeç yetki ve sorumlulurr
[!]]]] OOOOOsmmmmma yyyööönö eeetititititicccccilerinnnnnnnnnnnninininnininiinin seyfiye, ilmiye v
deee iiniinnnillececceektktirir 
[!] TTaTTTa rrrra vvvvvvve eeeee eyeyeyyeyalet yönnnnnnnnneeeeeeeetitiiiiiiiiimimimimimimimimimi dddddddddde ele a aca r
[!] TTTTT aaar ssssiiistteeeeminin gggegegeggg  de inilecektir

avrar. [!] OOOOOsmmmma DDeeevleti’nin nnnnn çaçaçaçaçaçaçaççaç dddddddda arprr tttteeeeee

ni veee eeeeyyyyyyyy [!] OOOOOsmmmma ararddddad e itimmmmmm aaaaaannlnln ayyy eslllllekikkikikikik  e it
(EEEndndnndddderere uuuuun ve eeeerr HaHaHHHHHH rere )m)mm),,,, mmmmem dreselerdekikikiikiiiii , 
vuuuurgrgrggggrguuululuu annnnanaca r. 
[!]] EEEEEE itititititititiititimiimi ananlllalayyyyyyyyyyy aki süreklilikikkikkkkk vvvvvvveeeeeeee de
[!] GaGaGaayryryryrimimimmüüüslllimlere verilen e itittitittiti imimimmmimimim özgürlükl

ve ekonomikk [[[[[[[[[!!!!!!!!]]]]]] FFFFFFFeeeodalitenin zayyy flllff aaammmmmmmaaaaaa ve merkezi kra
[![![[![![!]]]]]]]] PaPaPaPaPaPaPapapapapapapapapa vvvvveee eee e kkkkkkkkrararrararralllllllllllarararrararar aaaaaararararararaa aaaaki mücadeleye de
[!] Co rafi iiii kkkkkkkff eeeee flflflfllflfleere iiiiinii  gerçekle esinde tekno
ke areketlerinin süreklili ine vurgu yaaa a
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8. I. Selim (Yavuz) döneminde Osma Devleti, Safevi ve
Memluk devletleri ara aki askerî ve siyas eri aç ar. 

[!] Yavuz Sultan Selim dönemi siyasi ve askerî ge elerine do u politika çerçevesinde 
de inilecektir. 

9. Osma ekonomisinin ge de erlendirir. [!] Üretim-tüketim dengesine de inilecektir.
[!] Osma Devleti’nde ticaretin önemine de inilecektir. 
[!] Osma Devleti’nin gelir-gider dengesi ve bütçe anlay  de inilecektir. 

10. XV-XVI. yüzy arda Osma Devleti’nin toplum ya s
analiz eder. 

[!]Yöneten ve yönetile rgulanaca
[!]Dönemin eserlerinden (tarihî vesika, minyatür, gravür, seyahatname vb.) 
yararla arak XV-XVI. yüzy arda Osma  günlük ya am ele a aca r. 
[!] Osma plumunda aile haya  de inilecektir. 
[!] Va flar r ey sosyal ya amdaki önemine de inilecektir. 

11. Osma Devleti’nde millet sisteminin toplumsal ya ama
etkisini aç ar. 

[!] II. Bayezit Döneminde spanya’dan Osma Devleti’ne s an Yahudilerin durumu 
enecektir. 

[!] 
hukuksa
[!] 
[!] Süryanilerin sosyal, ekonomik ve kültürel d

12. I. Süleyman (Kanuni) Dönemi siyasi ve askerî
faaliyetlerinin Osma Devleti’nin dünya gücü olma
etkisini de erlendirir. 

[!] XVI. yüzy a ar da Avrupa’da meydana gelen siyasi ge elere de inilecektir.
[!]  Osma Devleti’nin Ba  Roma-Germen mparatorlu u, Avusturya, Venedik, 
Portekiz; Do uda ran ile eri ele a aca r. 
[!]Osma Devleti’nin Akdeniz hâkimiyeti ile Osma eniz politikas
vurgulanacakt r.
[!] Hint Deniz Seferlerinin sebep ve sonuçlar e inilecektir. 
[!] XV ve XVI.  yüzy arda Osma Devleti’nin Avrupa devletlerine verdi i ticari ve 
hukuki ayr ca ar iyasi geli melere etkisine de inilecektir. 

[!] Osma Devleti nin gelir-gider dengesi v

oplum yayyaa s [!]Yöneten vevevevee yönetile rgulanaca
[!]Dönemiiiiiinnn nnnnnnn eessserlerinden (tarihî vesika, miny
yararlaa aaarrrraakk XV-XVI.... yüyyyyy zyyy arda Osma
[!] OOOOOOOOsmsmsmsmms a plplpppp uumunundaddadaaadada aile haya  de inil
[!]]]] VVaVVVa flaaraarrararara rrr eyyy sosyal ya

msal yayy ama [!]]]] IIIIII. BBBBBBBBaaaaaaayyyyyyyeeeeeeezzzzzziitititittititit DDDDDDDDDöööneminnnndndndndndnnddndn eee spssss anya’dan Osm
eneeennnnececeeeektiiriririi . 

[!]
huuukukkkuuuuksksaaa
[!]
[!] Süryanilerininininnnn ssssssosoooooo yal

[!]]] XXXXXXXVVVVVVVVVVVIIIII. yyüüüüüyyy zzyyyy aaaa ar da Avrupppppprr aaaaaaaa’’’’’’dadadaadaadada meydy an
[!] OOOOsmsmsmsmaaa DDDDDevleti’nin Ba RRRRRRRRomooooomo a-Germe
PoPPPPP rtekiz; Do uda ran ile eri ele a aca
[![![![![[![![ ]O]O]O]O]OO]O]Osmsmsmsmsmsmsmaaaaaa Devleeetititi’nnnnnninininininnin AAAAAAAkdkdkdkdkdkdkdeneeneniz hâkimiyeti i
vurgggggululuuluuu ananananananaa ccacccccaaaaaaaaktktktktkktktk r.r.rrr.rr
[!] Hint Deniz Seferlerinin sebep ve sonuçlar
[!] XV ve XVI.  yüzyyy arda Osma

erî
lma

Devleti
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13. Osma eminin özellikleri ve ey avrar. [!]Osma adalet anlay anunnamelerin haz rlanma merkezi yönetimin 
güçlendirilmesi ve veraset sistemi ele a aca r. 
[!] Kanuni Döneminde ya an hukuki düzenlemelerin önemi vurgulanaca r. 

14. Osma Devleti’nde bilim ve teknoloji ala aki 
geli meleri, ça da Avrupa devletlerinin bu alandaki 
ge eleriyle kar a r r. 

[!] Takiyüddin Rasathanesi ile Tycho Brahe Rasathanesi’nin kar a t rma ya arak
ayr ca erafettin Sabuncuo lu’nun kulla eknikler, Piri Reis’in haritalar ele
a aca r.  

15. XV-XVI. yüzy Osma r, sanat ve mimari anlay
ve bu alanlardaki ge eleri de erlendirir. 

[!] Dönemin eserlerinden yararla arak Osma ’da oyun, e lence ve enlik anlay
enecektir.

[!] Geleneksel Türk sanatlar  (hat, tezhip, minyatür, ebru, kakmac çinicilik vb.) 
örnekler verilecektir. 

16. Reform hareketinin sebeplerini ve etkilerini kavrar. [!] Reform kelimesinin anla aç anaca r.
[!] Avrupa devletlerinde ve Osma Devleti’nde din-devle ar a r aca r. 
[!] Reform hareketleri kar  Osma Devleti’nin izledi i politikaya 
de inilecektir.  
[!] Reform hareketinin sadece dini boyutunun olma  ve ba ar ya ula a
nedenlerine de inilecektir. 
[!] Reform hareketinin Osma aki Hristiyanlara etkisine de inilecektir. 

daki ayr ca erafettin Sabuncuo lu nun kulla
a aca r.  

imari anlayyy [!] Dönemmmmiim nn eeeserlerindennnn yararla arak Osm
eneeeecececececc ktiiirrrr..

[!]]] GGeGGGeGGGGG lleeeeneekkkksskk eelllllll TüTüTüTüTTürkkrkkrkkrk ssssssaananananatlar  (hat, tezhip, m
örrrrnennneeekkklkler rrr vvverererililililecececceeeektktktktktk iiri .

kavrar. [!] RRRRRefefooooffff rmmmmm kkkkkeeeelililiilil mesinin nn n nn nn nn n aaaaaaaanlnnnnlnlnnnnnaaaaaaaa aaaaaaaa aç anaca r
[!] AAAAAAvruruuupaaaa devevvletlerinnnnnnnnndddeded vvvvvvvvvvvvvee e eeee OOOOOOOOOOOsma Devleti’
[!] RRRRRefefoooorff mmm hhrr arrreketleri iiiii kkkkkkkkkkkkkkkkkkaraaaraaar Osma De
deee iniinnnilleeeeceekkkkkktitir.. 
[!] RRRRRefefoooorff mmm mmm m hhhharrrrara eeeketinin sssssssssadadaddddeeeece dini boyoyoyoyyyoyututututututunun
neeededddeeennlnleeeere ine ee ddddddddee inininininniliili eeccecececec ktktktktktk iirii . 
[!]]]] RRRRRRRReefefeee orororoff m hareekekkekeketitiitiininininin n Osma ak
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3. ÜN ARAY YILLARI (XVII. YÜZYIL)
 

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1.  XVII. yüzy a lar  Asya ve Avrupa devletlerinin 

siyasi durumunu aç ar.

[!] Haçova Meydan Muharebe’sinden sonra Anadolu’da ba ayan ayaklanmalara
de inilecektir.  
[!] Ekber ve er ed sistemine de inilecektir. 

2. Osma -Avusturya ve Osma - ran sava ar Osma
Devleti’ne etkilerini de erlendirir. 

[!] Bu sava ar iyasi, sosyal, ekonomik aç ardan etkilerine de inilecektir (sava ar
uzun sürmesi, devletin Anadolu ile ilgilenecek gücünün olmama retimin azalma
ye arlar rtaya ç ama ar gelirlerinin azalma ). 
[!] Zitvatorok Antla a  Osma Devleti’nin Avusturya’ya yöne
politika  meydana gelen de rgulanaca r. 

3. Merkezî otoritenin zay flama ayaklanmalar rtaya
ç a ara a iyi aç ar. 

[!] Celâli, stanbul ve Eyalet ayaklanmalar ele a aca r.

4. Avrupa devletleri ara ya anan rekabetin Osma
Devleti’ne etkilerini aç ar.

[!] Co rafi Ke flerin Osma Devleti’ne etkileri vurgulanaca r.
[!] Merkantilizmin Osma Devleti’ne etkilerine de inilecektir. 

5. II. Osman’ ahat aray ar aç ar. [!] Islahat kavra anla zerinde durulaca r.
[!] Genç Osman’  Lehistan Seferi’ne bizzat ka a emi vurgulanaca r. 

6. IV. Murat’ siyasi ve askerî faaliyetlerini aç ar. [!] IV. Murat’ ar ele a recine de de inilecektir.
[!] IV. Murat döne ahatlar erkezi otoriteyi güçlendirme ça alar çerçevesinde 

enecektir.  
[!] Koçi Bey ve Katip Çelebi’nin risalelerine döne ahat ça alar a la
de inilecektir. 
[!] Kasr- rin Antla a ’ emi vurgulanaca r. 

vletlerinin de inilecektir.  
[!] Ekber ve er ed sistemine de inilecektir. 

ar Osma [!] Bu savaaaaaa ararrr iyasi, sosyal, ekonomik aç
uzun ssssürürürürüüü meeesisi, dedededeevlvlvlvlv eeeetitititinnnn n AnAnAnAnAnA adolu ile ilgilenece
ye arllllllaaarraa rtrtrtrtrtayayayayayaayaaaaaaa ççççççç ama ar gelirl
[!]]]] ZZZZiiittvvaaaaatororoookkkk AnAnAnAntltltltltlaaaaa a  Osma Devlet
pooolllittittiikkaa mmmmmeyeeyeyeyeyeyeyeyyddddadddd na gegegegeeegeegeegegegeleleleeleleleeleleeen nnnnnnn de rgula

alar rtaya [!]]] CCCCeeeelââllli, ssstaannnnbul vee EEEEEEEEEEEyyaaaaaaalleeeeeeettttt aaaaaaaaaayaklanmalar el

n OOsmsmmmmmmaaaaaa [!]]] CCoCCooo rrrrafiiiff KKKKeK flff erinnnnn OOOOOOOsmsmsmsmaaaa Devletitititititii’’’nenenenenenen etk
[!]]] MMMMMerrkkkkanttttttttiilililii izizmmmimm n Osmmmmmaaaaaaaaaaaaaaa Devleti’nnnnee eeeeeeetttktt iler

[!] Islslslslaaaaahhhhhhaaaaattttt t kkkkkkaaaaavvvvvrrrra anla zzzzzzzererererrrererininininininininde durulrr a
[![[[[[ ] Genç Osman’  Lehistan n n n nn SSSSSSSefefefefefeffeferererererere i’i’’’ne bizzat 

[[[[[[[!!!!!!]]]]]] IIIIIIIVVVVVVVIIIIII . MMMMMMMMuuuuuurararararaar tttttt’ ararararararr eeeeeeelelelelelelelel a recine de d
[!] IV. MMMuMuMMMurararrrarattttt ttt dödödödödödödöd nnnnennn ahatlar erkezi otor

enecektir.  
[!] Koçi Bey ve Katip Çelebi’nin risalelerine

ç ar.
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7. T ar sistemindeki de i imin sebep ve sonuçlar
de erlendirir. 

[!] ltizam ve mukaata usulüne de inilecektir.

8. XVII. yüzy Avrupa’da meydana gelen bilimsel
ge eleri ve siyasi olaylar avrar. 

[!] Otuz Y ava ar a, ngiltere’de me ruti yönetime ve Fransa’da mutlakiyet
yönetimine de inilecektir. 
[!] Bilimsel ça alar ve bu ça alar eme olan etkisi vurgulanaca r. 

9. IV. Mehmet Dönemi iç ve politikadaki ge eleri
aç ar.

[!] XVII. yüzy ya a ahatlar enel özellikleri ele a aca r.
[!] Osma -Lehistan, Osma -Rusya, Osma - Avusturya erine de inilecektir. 
[!] Girit’in fethi 

10. II. Viyana K atma ’ sebeplerini, atma sürecini ve
sonuçlar e erlendirir. 

[!] Avrupa devletlerinin haç zihniyeti vurgulanaca r.

11. XVII. yüzy Osma Devleti’ndeki kültür, sanat, 
mimari ve bilim alanlar aki ça alar e erlendirir. 

[!] Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Mimar Mehmet A a, Nef’i, Karacao lan, Lagari Hasan
Çelebi, Itri, Nabi, Hattat Haf  Osman, Naima gibi sanatç ar anlar
ça malar  ve eserlerine yer verilecektir. 

eleri [!] XVII. yüyy zyyy ya a ahatlar enel öz
[!] Osma -LLLehehehehee istan, Osma -Rusya, Osma
[!] Girit’in fffffffffffeeetteeeee hhiii 

ma sürecini ve [!] Avrrrrupupupupuuparrrrr ddddeeevlvllleeetltltltltlerere iiininiiininn hhhhhhhaaaçaa zihniyeyy ti vurgula

, sanat, 
endirir.

[!] EEEEvvlvvlliyyaayyyy ÇÇeelleebibi,,,, KKKKKKKKKKatip ÇÇÇÇÇÇÇÇÇeeeeeeeeeeeellllllllleeeeeeeeeeeebi, Mimar Mehme
Çeleleleebbibbiii, ItItt iiiri, NaNNaNaNaNaNNNabibibbibibibibb , Hattaattttttttttt HHHHaHaHaHHHHHafffffffffffffffffff Osman, Naima
ça mmmmmmallaaaar vveee eserlerrrrrerrererinineeeeeeeee yyyyyyyeeeeeeerrrrrrr r verilecektir.
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4. ÜN AVRUPA VE OSMANLI DEVLET (XVIII. YÜZYIL)

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;

1.  Avrupa devletleri ve Osma Devleti’nin XVIII. yüzy l
alar aki öncelikleri fark eder.

[!] ttifaklar rulmas ndaki faktörler aç anaca r.
[!] Avrupa devletler alar aki süreklili e ve Osma Devleti’nin Avrupa 
politika  de en rolüne örnekler verilecektir. 
[!] Rusya’ a aç a rken Çar I. Petro’nun askerî ve sanayi alanlardaki 
reformlar aca de inilecektir. 
[!] ngiltere’nin 1791’den itibaren Rusya’ya kar Osma ra rudu una
de inilecektir. 

2. III. Ahmet Dönemi iç ve adaki ge eleri ve
ahat ça alar e erlendirir. 

[!] Osma -Rusya, Venedik, Avusturya erine de inilecektir.
[!] Lale Devri’nde ya a ahatlar ve ahatlar arakteristik özelli i
vurgulanaca r. 

3. Ay anma Ça ’nda meydana gelen ge eleri ve bu
ge elerin etkilerini kavrar.

4. Sanayi n a ’ edenlerini ve ortaya ç an de eri
kavrar.

[!] Sömürgecili in yay lma ele a aca r.
[!] Osma anayisi ve Avrupa sanayisi üre eri aç an kar a r aca r. 

VIII. yüzyyy l
[!] Avrupa devletler alar aki sü
politika  de en rolüne örnekler verilecek
[!] Rusya’yy a aç a rken Çar I. 
reforff mlar aca de inilecektir. 
[!] ngiltttttereeee e’’’nnninin nn 1791’ddeeennn n itititiii ibaren Rusya’ya ka
de inilililliilili eeceeektttiirrrr..

eleri ve [!] OOOOssmssmmmaa ---RuRuRuRuRussssyyyyyaaaaayyyyyyyy ,, VVVVVenedididididididdididid k,kkkkkkkkkk  Avusturya
[!] LaLLaLaallee DeDeDeDeDeDDeDevrvrvrvrvrvri’’iiiii nddndndndndndnddndeeeeeeee e yaaa aaa ahaaaa atlar ve ah
vurgrggguuluullananaaacaaaaa rr.. 

elerrrrrriiiiii veveveveveve bu

an de eri [!] SSSSööööööömmmmümüm rrrrgecilililillilililliiiiiii inini yyaayyyyyyyy lllllmmmma ele a aaaaaaccccccccaaaaaaa r.
[!] OOOOsmsmsmsmmmmmsmaa anayissii ii vevvvvyy  Avrupa sanaaayyyyyyisisisisisisissiiiiiii üyyyyyyyy re
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5. Osma -Rus erini, Rusya’ ge eme siyaseti
aç ndan de erlendirir. 

[!] 1736-39 Rus-Avusturya ittifa -74 Osma ava ar ele a aca r.
[!] Fransa’ya verilen kapitülasyonlar deva âle getirilmesinin Osma ekonomisine 
etkisine de de inilecektir. 
[!] K r ’ emine Osma - eri çerçevesinde de inilecektir. 
[!] Rusya’  Balkanlar’daki faaliyetlerine de inilecektir. 
[!] Küçük Kaynarca Antla a ele a aca r. 

6. Amerika Birle Devletleri’nin kurulma ilgili
olaylar aç ar.

[!] ABD’nin ba z azanma aki Frans z deste ine ngiltere-Fransa rekabeti
çerçevesinde de inilecektir. 

7. Fra htilali’nin sebeplerini ve htilâl sonra da ortaya
ç an fikir hareketlerini de erlendirir. 

[!] htilal’in siyasi, ekonomik, sosyal ve fikri nedenleri aç anaca r.
[!] 1830 ve 1848 ihtilallerine de de inilecektir. 

8. III. Selim Dönemi siyasi ge eleri ve ahat
hareketlerini kavrar. 

[!] Z Ya antla alar de inilecektir.
[!] Askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda ahatlar ele a aca r. 

9. III. Selim Dönemi Osma - Fra siya erini 
aç ar. 

[!] s r’ gali Fra z- ngiliz rekabeti ve Fran rgecili i aç an ele
a aca r. 
[!] Osma ’ Fransa’ya kar zledi i “Denge Politika ile ngiliz- Rus ittifa
de inilecektir. 

10. XVIII. yüzy Osma Devleti’nin yönetim ve bürokrasi 
anlay eydana gelen de eri örneklerle aç ar. 

[!] Divan- Hümayun’dan Bab- Âli’ye geç ilgili ge eler verilecektir.
[!] darî kadronun seyfiye yerine daha çok kalemiyeden seçilmesine de inilecektir. 
[!] Ayan ve e raf lana ç a ebepleri ve etkileri verilecektir. 
[!] Nizam- edid Ordusunun kurulma  ayanlar yükse endirilecektir. 

11. XVIII. yüzy ahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu
lahatlar r, e itim ve sanat alanlar aki 

etkilerini de erlendirir. 

 

[!] Küçük Kaynarca Antla a ele a aca r

ilgili [!] ABD’nin baaaa z azanma aki Fr
çerçevesinde eee e eeee ddeddede inilecektir. 

ra da ortaya [!] htttttttttiililililiiiiii aal’’innn ssssiiyyaaaaaasisisisisiis ,,,, , eeeeeeekookokokokooonnnnnnnoooooomik, sosyayy l ve fikff ri n
[!] 1818811 333030 vvvve 181111881118844848484  ihthththtiliiii allerrrriniiniinininininininiii e de de inilecektir

hat [!] ZZZZ YYaa antlaa aaaaaaaaaaalllllllllllaararaararrrararararr de inilecekti
[!] AAAAssksskkkererîîî, ssoooossyyaaaal ve ekoooononnonnoononnoonnomimimimmimimimmmimik kk alanlr ardadadaaaaa a

ererererererininininininini [!] sss r’r gggggggggaaaaalili FFFFFFrrraa zzzzz- ngiliz rekaabbbbbbbbbaa eeeeeeeetitititititititt  ve F
a acacacccacaaaaaa r.rrr  
[!] OOOOOsmsmsmmmmmsmsmms aaaaaaa ’’’’ FFFFFFrarraarannsn a’ya kar zllledededededeedediiiiii i “Deng
de inililililececececekeekkkekk itititiir. 

m ve bürokraaaaasisisisisisis  
le aç ar. 

[[[[[[[[[!!!!!!]]]]]]] DDDDDDivivivvan- Hümayunyy ’dan BBBBBBaaaabbbbbbbaa --- ÂÂÂÂÂÂÂÂli’ye geç
[![![![![![!]]]]]]] ddddddddarararararararî îî îîî kkkkkkkkrrrrr adadaaaadrororororronunnnn n nnnn n seseseseseseeyfyfyfyfyfyfiyiyiyiyiyiiyyee yeyeyeyeyeyeyey rine daha çok kale
[!] Ayananannnn vvvvvveee eeeeeee rararararaaraafffffffffffffffff lalll na ç a ebepl
[!] Nizam- edid Ordusunun kurulma  ay
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5. ÜN EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922)
 

KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR

Bu ünite ile ö renciler;
1.   XIX. yüzy a ar  Asya ve Avrupa devletlerinin 
siyasi durumunu aç ar.

2. II. Mahmut’un yapt ahatlar ahatlar
meydana getirdi i de imleri de erlendirir. 

[!] Siyasi, idari,  sosyal, askerî ve ekonomik alanlarda ahatlar ele a aca r.
[!] Sened-i ttifak, pa a  yetkileri aç an da ele a aca r. 

3. Balkanlarda milliyetçilik fikirlerinin yay a
Osma Devleti’nde ortaya ç an ayaklanmalar aras ndaki 

iyi kavrar.

[!] Fra htilali’nden sonra ortaya ç an fikir a ar Osma Devleti üzerindeki 
etkilerine de de inilecektir. 
[!] Avrupa devletlerinin Balkanlar üzerindeki politikalar  yer verilecektir. 

ark Meselesi’nin Avrupa’ siyasi gündemine
girmesini kavrar.. 

[!] Viyana Kongresi ile Avrupa’da de en dengeler ve Avrupa devletlerinin Osma
Devleti’ne kar zledikleri politika ele al naca r.
[!] stanbul Konfera ’na de inilecektir. 

5. ve Bo azlar Sorunu ile Avrupa devletlerinin 
Osma Devleti’ne yönelik politikalar avrar. 

[!] Kavala ehmet Ali Pa a’ ya ahatlara de inilecektir.
[!] Bo azlar konusunun uluslarara sorun hâline gelmesi vurgulanaca r. 
[!] 1838 Ticaret Sözle mesi ile Osma Devleti’nin ngiltere’ye verdi i imtiyazlar ve 
bunlar Osmanl ekonomisine etkilerine yer verilecektir. 

6. Sanayi n a ’ Osma Devleti’ne etkisini analiz
eder.

[!] Sömürgecilik anlay Osma Devleti’ne etkisi vurgulanaca r.

7. Tanzimat Ferma ’ Osma iyasi, sosyal ve kültürel
haya  etkisini de erlendirir. 

[!] Tanzimat Ferma ’ haz rlanma etkili olan iç ve iyasi ge elere de
de inilecektir. 

hatlar [!] Siyayy si, idari,i,i,i,  sosyal, askerî ver ekonomik al
[!] Sened-i ttttttttiiiiiffaaafak, pa a  yetkileri aç an

a
r aras ndaki 

[!] Fraaararaaaaaa hhhhhtth ililaaaaaalilililli’’ndnndndeeennnnn ssssssoooooonra ortaya ç an fikiff
etkilililileerrrrinineeee deeeeeeee dddddeeee inilllleeeeecektiririririrrrrrirrrr....
[!] AvAAvAvvrrurupapaa dddevevlleletltleererrerreee inin BBBBBBaaaaaaaaaaaalklklkklklklklklklklkkanlar üzerindeki p

minenenenenene [!] VVVViiiiyyyyayy nna KKKKooooonnggggresi ile AAAAAAAAAvvvvvvvvvvvrrrrrrrrrupupupupupupupupprrrr a’da de eeeeeennnnnnn den
Devlvlvleeeetttti’n’nnne kkkkaaakaak rr zlediiikkklklklklklerererree iii popoopopoop lililillitit ka ea le aaaaaalllllll nnnnnnaca
[!] stssstttaaananbbbul KKKoKKKKoKKonnfefefefera ’nnnnna a a aa ddded inilecektkttttttiririririi .

tlerinin 
ar.

[!] KaKaKaKaKaavvvvvvvvaaaaaaaaaaallaa eeeeehmhmhmhmhmhmeeeeetttt Ali Pa a’ yyyyyyyyaaaaaaaaaaaaa ah
[!] Bo azazazazaazlllalalalalarrr rr kkokokokokonusunun uluslararrrrraaaaaaa sorun h
[![![![![[![!]]]]]] 1838 Ticaret Sözle mesi iiiiiilelelelelelele OOOOOOOOsmsmsmsma Devle
bububbububububuunlnlnlnlnlnln ararararararara Osmanl ekonnnnnnomomomomomommo isisisisisininiininiine eeeeee etkilerine yer v

isini analiz [!] Sömüüüüüürrrrrggggggececcceccililiilililli ikikikikikkikik aaaaaaanlnlnlnlnln aaaayyy Osma Devleti’n
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8. K r ava ’ Osma Devleti ve Avrupa
devletleri aç an önemini aç ar. 

[!] Osma Devleti’nin i rçlanma sava ra oldu una da
de inilecektir. 

9. Islahat Ferma ’ Osma siyasi, sosyal ve kültürel
haya  etkisini kavrar. 
10. I. Me rutiyet Dönemini Osma Devleti’nin 
demokratikle süreci aç an de erlendirir. 

[!] Jön Türkler (Genç Osma ar) hareketine de de inilecektir.
[!] Kanun-i Esasi’nin demokratikle süreci aç an önemi vurgulanaca r. 
[!] Mecelle’nin aile hukuku aç an önemine de inilecektir. 

11. 1877–1878 Osma -Rus Sava (93 Harbi)’
sonuçlar aç ar. 

[!] Berlin Konfera ’na yer verilecektir.
[!] Ermeni Meselesi’nin ortaya ç  ve Ermeni faaliyetlerine yer verilecektir. 
[!] Osma -Rus Sava  Balkanlardan ve Kafkaslardan Anadolu’ya ya an 
göçlere yer verilecektir. 
[!] Osma -Rus Sava ’nda ngiltere’nin politika de ine gitmesine vurgu ya aca r.

[!] 1878 
ve 

[!]

12. II. Me rutiyet Dönemi siyasi sosyal, kültürel ve
ekonomik ge eleri de erlendirir. 

[!] ttihat ve Terakki Cemiyetine de inilecektir.
[!] Bosna-Hersek’in ilha a, Bulgaristan’ a z azanma ve Girit’in 
Yunanistan’a ka a  de inilecektir. 
[!] Osma c slamc l Türkçülük ve Ba c fikir a ar  de inilecektir. 
[!] 31 Mart Olay ’na da yer verilecektir. 
[!] Osma -Alman ya a a  da de inilecektir. 

13. Osma meydana gelen de eri analiz
eder.

[!] Ba -yay Osmanl meydana getirdi i de rgulanaca r.
[!] Osma Devleti’nde ka aki de rgulanaca r. 
[!] Ka ar taraf an gerçekle rilen yay n faaliyetlerine yer verilecektir. 

14. Osma Devleti’nde e itim ala meydana gelen 
ge eleri kavrar. 

[!] Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne de yer verilecektir.
[!] Az  yabanc kullar faaliyetlerine de de inilecektir. 

irir. [!] Kanun-i Esasi’nin demokratikle sürecüü i a
[!] Mecelle’nin aaile hukuku aç an önemine

bi)’ [!] Berlin Kooononnnooonoooo fefeera ’na yer verilecektir.
[!] Ermeeninnnn MMMMMMMMeseseeelesi’nin oooorttrtrtrtrtaya ç ve Erm
[!] Osmmmmmmmmmaa ---RRRRRusus SSaava Balkanlardan 
göçlçlçllererrree eee e yyeeeer vvvvvvvvveeererere ilillilecektkkktktir. 
[!] OOOOsssmmmmmaa RRR-R-Rusus SSSSSavaavvavvva ’nddddddddddddaaaaaaaaaaa ngiltere’nin politi

[!] 111878887778 
vvvve 

[!]

ürel veeeeee [!] tttttttihihihhhihihhaat t vvevvv Terakkkkkkkkii i i CCCCCemiyeyy tine de ininininininininilililililililileeeeecektir
[!] BoBoBoBooosnsnnnnnsnnnsns a-a-a-aaaa HeHeH rrsesek’k’k’k’kk ininininn iilhaaa a, Bulggggggararararararararisisissisisistttttttana ’ a
Yunaniiniiststststtananaann’’’a kkkkka a  de inilililililiilleeeeeeecececececececektkkkkkkk ir. 
[![![![[![![!]]]]]]] Osma c slamc l TüTüTüTüTüTüTürkrkrkrkrkrkrkk üçüçüülük ve Ba
[!!!!!!]]]]]]] 3131313131313131 MMMMMMMarararararara tttt Olayyyyyy ’nna aa dadadadadada yyyyyyyererererererr vvvvvvveriiilii ecektir. 
[!] OOOOOOsmmmmmmmaaaaaaaa -A-AAA-A-AAAlmlmlmlmlmmlmananananananan yyyyyyyyaaaaaaa a a  da de inile

eri analiz [!] Ba -yayyy Osmanl meydy an
[!] Osma Devleti’nde ka aki d



 

 

15. Osma r, sanat ve mimari anlay avrar. [!] Sahne sanatlar (opera, tiyatro vb.), süsleme ve görsel sanatlardaki ge elere
de inilecektir. 

16. Trablusgarp ve Balkan sava ar ebep ve
sonuçlar aç ar. 

17. I. Dünya Sava ’ ebep ve sonuçlar avrar. [!] talya ve Almanya’n n siyasi birliklerini kurma yer verilecektir.
[!] Osma Devleti’nin I. Dünya Sava ’nda mücadele etti i cephelere yer verilecektir. 
[!] 1915 Olaylar ebep ve sonuçlar yla ele a aca r. 
[!] Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi, ma eri gör ü ü ve önder olu  yer 
verilecektir. 

[ ] y
[!] 1915 Olaylar ebep ve sonuçlar ylayy  ele a
[!] Atatürk’ün vavavavav tan ve millet sevgisi, ma
verilecektir. 









































Co rafyan n ili kili oldu u disiplinlere yer verilir. 
 

a) Mutlak ve göreceli konum kavramlar na yer verilir.                                                                                      
b) Türkiye’nin konumuna yer verilir. 

a) Projeksiyonlara yer verilir. 
b) Farkl  harita türlerine ve kullan m amaçlar na yer verilir.                                                                
c) Ölçek ile uzunluk ve alan ili kilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalar nda sadece gerçek alan hesaplamalar na 

yer verilir. 

a) Co rafî Bilgi Sistemlerine (CBS) ve uzaktan alg lama tekniklerine yer verilir. 
b) Mekânsal verilerin haritaya aktar m nda nokta, çizgi ve alansal gösterimlerden yararlan lmas  sa lan r. 

a) E  yükselti e rilerinin özelliklerine yer verilir. 
b) E  yükselti e rileri ile çizilmi  haritalar üzerinde yer ekillerinin ay rt edilmesine yer verilir. 

a) klim elemanlar na ait temel kavramlara ve iklim elamanlar n  etkileyen faktörlere yer verilir. 
b)  klim elemanlar n n günlük hayata etkilerine örnekler üzerinden yer verilir.  

a) Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörlere yer verilir.   
b) Türkiye’deki iklim elemanlar n n özellikleri üzerinde durulur. 
c) Türkiye’de görülen iklim tipleri ve özelliklerine yer verilir. 

onum kavramlar na yer verilir.                                                   
na yer verilir. 

verilir. 
ne ve kullan m amaçlar nanana y rreeee  vererililirir..                                      
alan iliii kilerinde basiiiiisit tt rör eeeeneklkkk errrree e yeyeyey rr r veveveeeveririririrr lil r. Alan hesaplamal

lerine (CBS) ve uzaktk nanaaa aalg laaalal mammm  tekniklkllllklklererererererererere ininniniiiiii e eee e eeeee yeyyyyyyy r verilir. 
aritaya aktar m nda a onononn kta,a çççizii gig  ve al nnnnaaa sasasal lll llllll ögögögögögögögögögögöstsssssss erimlerden yar

n özzzzzelelelellilll klerine yer veve iririrr li .r. 
e ç zizzzililililli mimmmii  haritalar üü ezezezz rindn ee ee yeyyy rr r ekille iiiirininnnnn n n ay rt edilmmmmesesesesinii e y

it temel kkkkavrarararamlmm ara ve iii lklklk iiimi  elal manlar n  etkileyeyyeyeyenenenene ffffaktörlere 
günlük hayata a a a a etettetetkikikikik lelll rine örnekler üzerinden yyyerererererr vvvveree ilir.  rrrr

etkileyen faktörlere yer verilir.   
emanlar n n özellikleri üzerinde durulur.



Yerle me yeri seçiminde etkili olan faktörlere yer verilir. 

a) Toplu ve da n k yerle melerin olu umunda etkili olan faktörlere yer verilir.                                               
b) K r ve ehir yerle melerinin olu umunda etkili olan faktörlere yer verilir. 

Türkiye’nin idari yap s  verilirken ülkenin mevcut s n rlar dâhilinde bölünmez bütünlü üne vurgu yap l r. 

 

a) Örnek olaylardan hareketle do a-insan etkile iminden kaynaklanan risklere de inilir.  
b) nsanlar n do al ortam üzerinde gerçekle tirdikleri de i imlerde, do aya kar  duyarl  olmalar n n gereklili i vurgulan r. 

reketleeee do a-insan tete kikkk le mmiminiii ded n kayn kakakakkkakkkkklalaalalllananaanan risklereee dddeeee ini
am üüüüüzezezezerirr nde gerçeklele titt drdiklelelell ri ddee iii immmmlelelell dddrdrdddrdee,e dddooo aya kaakakarrrrr  duy



a) Dünya’n n iç yap s  ile ilgili temel bilgiler verilir. 
b) Levha tektoni i kuram na yer verilir. 

Türkiye’deki faylar, levha hareketleri ve depremler aras ndaki ili kiye yer verilir. 

Da , ova ve platolar ele al n r.

Su varl klar n n da l n n harita üzerinden gösterilmesi sa lan r. 

Su kaynaklar  içinde denizlerimizin potansiyeli ve ülkemiz için önemi üzerinde durulur. 

Türkiye’de erozyonun etkisine vurgu yap l r. 

Türkiye’deki endemik ve relikt bitkilerin da l , önemi ve korunmas  gereklili i üzerinde durulur. 

vha hareketleri ve depremler rararasaa ndaki iliii kiye yer verilir. 

le al n r.

n n harita üzerindenen ggg söste iirirr lml ese i sa aalaalalalallann r.r.rrrrrr  

eni lzlzlllererererimiii izin potansisiyeeeyy li vve üüüüüülklll memiz için n nn önönönönnö ememememememme ii üzüü erindeeee ddddduruuu ulu

etkisine vuvuvuvurgrrrr u yap l r.r.r.

ve relikt bitkilerin daddaaa llll ,, önnnnemememe i veveveveve kkkkkororororununununmas  gereklilii i üzer



a) Nüfus art  ve azal n n olumlu ve olumsuz etkilerine örnek ülkeler üzerinden yer verilir.  
b) Nitelikli genç nüfusun ülkelerin kalk nmas ndaki önemi vurgulan r.                                                      
c) Nüfus art  h z  ile ülkelerin kalk nmas  aras ndaki ili kiye yer verilir.  

Nüfus yo unlu unu hesaplama yöntemlerinden sadece “Aritmetik Nüfus Yo unlu u”na yer verilir. 

a) Temel nüfus piramitlerinin özellikleri verilir. 
b) Nüfus piramidi olu turulmas  sa lan r.    

a) Tarihteki önemli Türk göçlerinin sebepleri üzerinde durulur. 

Cumhuriyet’ten günümüze gerçekle en iç ve d  göçlerin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yer verilir. 

b) Birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül ve be incil faaliyetlere yer verilir. 
c) Ula m ve ileti imin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkilerine de inilir. 

ulmas  sa lan r.   

göçlerinin sebepleri üüüzezzzz irindeeeee duuuuurururullululurrr. 

üze gerçekle en iç veve ddd gggggöçöçöççççleleleriririnnnnnnn ekee on mmmmmmommmmmmikikikkikikiii ,,,, sosssss syal ve kültürel

ül, dödödödödördrdrdrdüncül ve be nnini cicc l faf lla iyii te lere yer vvvvvvererererreee ililillili iri . 
onomimimimim k kkk faaliyetler üzüz rereree inded iikikikk  etktkilerineeee dedededdee ininnillilirii . 



a) Azot, karbon, su ve besin döngüleriyle enerji ak na yer verilir.                           
b) nsan faaliyetlerinin karbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirilir.   

Su döngüsü ve dünyadaki su varl n n do al sistemlerin i leyi i üzerindeki etkilerine de inilir. 

arbon, azot, oksijen ve su döngülerine olan etkileri örneklendirtt

aki su varl n n do al sistemlllerererin iii leyiii i üzerindeki etkilerine



a) Dönemsel olarak nüfus politikalar nda farkl l k görülen bir ülkenin nüfus politikalar n n incelenmesi sa lan r.  
b) Günümüzde farkl  ülkelerin izledi i nüfus politikalar  kar la t r l r. 

TÜ K verilerinden hareketle Türkiye’de nüfus politikalar ndaki de i imin grafik, tablo vb. kullan larak yorumlanmas  sa lan r. 

Farkl  nüfus senaryolar na göre Türkiye’nin nüfus yap s na ili kin ç kar mlara yer verilir.  

Tarihsel süreçte ehirlerin fonksiyonel özelliklerindeki de i imlerin küresel etkilerine yer verilir.                                                        

Do al kaynaklar s n fland r l r.                                          

Cumhuriyet’ten günümüze izlenen ekonomik politikalar içinde mekânsal farkl l klar  gidermeye yönelik projeler ve uygulamalar ele 
al n r. 

a) Tar m, hayvanc l k, ormanc l k ve bal kç l kla ilgili temel kavramlara yer verilir.  
b) Türkiye'de tar msal üretimi etkileyen faktörlere yer verilir. 

a) Türkiye'de yeti tirilen ba l ca tar msal ürünlerin da l na yer verilir. 
b) Ülkelerin, tar msal üretimdeki yeterli inin önemine yer verilir.  

a) Madenlerin ve enerji kaynaklar n n ba l ca özelliklerine (rezerv, kullan m alanlar  vb)  yer verilir. 
b) Madenlerin ve enerji kaynaklar n n da l n n harita üzerinden gösterilmesi sa lan r. 

a) Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörlere yer verilir. 
b) Türkiye’de sanayi sektörünün da l na yer verilir. 

erin fonksiyonel özelliklerindeki dee iii imlerin küresel etkilerine

and r l r.                                        

üze  izizizzizlelell nen ekonom kikik ppppoliti kkikalaaa rar içinde mmmmmmekekekkekkke ânânânânâ sal farkl lll klklklklaraaaa  g

manc llll k kkk vevvv  bal kç l klkk aa a aaa illgigig li temel kkavavava ramlara yer eveeveriririrililililir. 
etimi e kktkkililililileyeyeyeyeye en faktörlrlrlerere eeee ee yeyeyeyyy r veriililil r.r  

ba l ca tar msmssmssalalalalal üüüürürürürünlln erin da l na yer verrrr llillliriririririr...
timdeki yeterlii innnninininini öööönenenenemimimimim nenenene yyyyereee vvvvererererililii irrrr.  

aynaklar n n ba l ca özelliklerine (rezerv, kullan m alanlar  vb
aynaklar n n da l n n harita üzerinden gösterilmesi saa lan r



a) Kültürü olu turan unsurlara yer verilir. 
b) Kültürel çe itlili in önemine de inilerek farkl  kültürlere kar  sayg l n olman n gereklili i vurgulan r. 

 
Türk kültürünün do u u, geli imi ve özellikleri mekânla ili kilendirilerek verilir.                                                            

Dünya üzerindeki önemli ham madde, üretim ve pazar alanlar n n olu umunda etkili olan faktörler ile bu alanlar aras ndaki ili kiye 
yer verilir. 

BM, AB ve NATO gibi siyasî, askeri, ekonomik örgütler ve çevre örgütleri verilir.  

Madenlerin ve enerji kaynaklar n n üretimi, da t m  ve tüketimindeki etkilerine yer verilir. 

a) Çevre ve insan sa l  aç s ndan at klardan korunma yöntemlerine yer verilir. 
b) Teknolojik de i imlerin çevresel sonuçlar  ve insana etkilerine örnekler üzerinden de inilir. 

aynaklar n n üret mmimi,ii dda t mmmmm vve e tüke iiitiiitimimimiimiimimiiimiimmmm ndndndndnddddndnddndnddn ekekekekekekekekekekkkkke i iiiiii etkilerine yer v

aç s ndndndndananaa  at klar adan n kokokkk urunmaa yöyöyöyöy ntemleelerirr ne yer verilirririr...
n çevreselelee  sonuçlar vveeeeee innii sasas na etkilererriniii e örnekler ü ezeezeririririndnn en de

siyasî, askeri, ekon mmommikii öö gggrgütüüüüü leeeerrr veveve çççevevevvevrerr  örgütleri verilir. 



a) Gelecekte, do al sistemlerdeki de i imlerin canl  ya am  üzerindeki olas  sonuçlar na vurgu yap l r. 
b) Çölle me ve çölle meye kar  al nmas  gereken önlemler üzerinde durulur. 
c) Kyoto Protokolü’ne de inilir. 

mlerdeki dee ii imlerin caaanlnlnl yyyyyaa mmam üüüzezezeriririndndnddekee i olas  sonuçlar na
e karrr  al nmas  ger kkekkkkene ööö lllllnleme leleeleleeerrrr r üüzüzüzüzererrererrininininnnindeddddd  durulur.

inilir.



Tar m, sanayi, hizmet gibi ekonomik faaliyetlerin, sosyal ve kültürel ya ama olan etkilerine yer verilir. 

Teknolojik de i imler ve do a ili kisine ait örneklerden yararlan larak do a ve uzay n kullan m na ait de erlendirmelere yer verilir. 

a) levsel bölgenin tan m na ve hangi kriterlere göre belirlendi ine yer verilir. 
b) levsel bölgelerin olu turulma gerekçelerine yer verilir. 
c) Türkiye statistik Kurumu, Karayollar  Genel Müdürlü ü, Devlet Su leri Müdürlü ü, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü, 

Orman Genel Müdürlüklerine ait i levsel bölge örneklerine yer verilir. 

Kalk nma projelerinin gerekçeleri üzerinde durulur. 

Ula m, ticaret ve turizm sektörlerine vurgu yap l r. 

statistiki verilerden yararlanarak ula m sistemindeki geli melerin ülkemiz için önemine vurgu yap l r. 

Avrupa Birli i, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, Güney Ortak Pazar  ve Uzak Do u Ticaret Bölgesi’ne yer verilir. 

Ticaret uygulamalar na yer verilerek e-ticarette siber güvenli in önemine vurgu yap l r. 

pek ve baharat yollar na yer verilir. 

Ticarete konu olan ürünler ve ticaretin Türkiye ekonomisindeki önemi vurgulan r. 

a) Türkiye'deki do al ve kültürel sembollerin mekân alg s na olan etkisine yer verilir.                                                            
b) Türkiye’nin dünya miras listesinde yer alan do al varl klar ile ehirleri sembolize eden do al ve kültürel de erlere yer verilir. 
c) Co rafi i aret kavram  ve Türkiye’deki örneklerine yer verilir. 

Türkiye’nin turizmdeki yeri di er ülkelerle kar la t r larak verilir. 

mu, Karayollar  Genel Müdürlüü ü, Devlet Su leri Müdürlüü ü
klerine ait iii levsel bölge örneklelelerine yer verilir. 

gerekçeleri üzerinde durulu .r.rrr  

m sektörlerine vurgu yayyyyy p l r.rr   

rarlanarak ula m sis tststss memin eededdd ki geliii eeeeeeemeeleleeeeeeeeeel riririririiriririirrr nnnn nnnnnnn ülülülülülüüüüüüü kemiz için önem

Ameriririririkakkk  Serbest T cic rrrara etee BB lölgeggggg isi, Gü eneeyyyy yy OOrOO tataak kk PaPP zar vvve e e e UzUUU ak

a yer vvvvererere ilerek e-tic rrara etee te sib rrrer gggggüvüü enliiii inii  önemine vurururrgugugugug  yap

na yer verererererriliiii ir.

nler ve ticareeeetitititit nnnnn TüTüTüTürkkrr iyyiye ekonomisindeki önenenenemimimimimimi vvvvurgulan r. 

kültürel sembollerin mekekekânânânâ aaaalglglglg sssss nanananana oooolalalalal n n etkisine yer verilir.    
as listesinde yer alan do al varl klar ile ehirleri sembolize ede
ve Türkiye’deki örneklerine yer verilir



a) Tarihsel süreçte k talar n ve okyanuslar n konumsal önemini etkileyen faktörlere ve de i imine yer verilir. 
Co rafi ke iflerle birlikte sömürgecili e de yer verilir.

K br s’ n, Türkiye’nin jeopolitik konumuna olan etkisine yer verilir. 

Ülkemizin bölgesel ve küresel ba lant lar aç s ndan önemli bir ula m merkezi oldu u vurgulan r. 

Kültür havzam z  olu turan Türkistan, Kafkasya, Balkanlar, Ortado u ve Kuzey Afrika ile ülkemiz aras ndaki tarihî ve kültürel 
etkile ime yer verilir. 

Ülkelerin geli iminde inovasyon, giri imcilik ve dijitalle menin önemine vurgu yap l r. 

a) Geli mi  ve geli mekte olan ülkelerin farkl  geli mi liklerinin nedenleri üzerinde durulur.                                                                    
b) Gayri Safi Millî Has la ve nsani Geli me Endeksi ( GE) gibi geli mi lik ölçütlerinden yararlan l r. 

Do al kaynaklar üzerinde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verilir. 

Türkiye’nin enerji koridoru olma özelli ine de inilir. 

S n r a an sular sorunu dünyadan ve Türkiye’den örneklerle ele al n r. 

a) Beslenme halkas  ve ta ma kapasitesi kavramlar  üzerinde durulur. 

r n ve okyanuslar n konuuumsmm lllalaa  önenemiminini eetktkilililileyen faktörlere ve d
kte sömürgecilii e de yyyyyereee vver lilliii ir.

jeopolitik konumuna a lololoo an etkkkkkkisisisii ininni e yer veeeeeeeeriririrrrrrrrr lilililililililiili .r.r.r.r. 

küreseseel ll ba lant lar ççaçaa ss dnn nnnna  önenn mli bir ululullullllululuuu aaa mmm merkezi i ololdud u

turan n n n TüTTT rkistan, Kafaf akakakk s aya, BaBaBBBB klklkana lar, OOOOOrtrtrrrr adados u ve Kuzuzuzuzeyeyeye  Af

novasyon, gigigigig ririririiiii imcilikkk veveve dddd jijijijitittit lallel menin öneminnnne eeee vuvuvuvurgu yap l

olan ülkelerin ffffararararrklklklklk gggggeleleliiiiii mimii liklerinini nnnneddededdenennn eleri üzerinde duru
ve nsani Geliii me EEEEnddddekekekekkksiss ((((((((((( GEGEGEEGE) )))) gigigigig bibibibi ggggelelelliiii miii lik ölçütlerinde

nde, küresel güçlerin ekonomik ve siyasi etkilerine de yer verili



S n rl  kaynak, tükenebilirlik, a r  bask , çevre sorunu ve do ayla uyumlu kalk nma (sürdürülebilir kalk nma) kavramlar n n 
ili kilendirilmesi sa lan r.

Çevre sorunlar n n önlenmesinde insana dü en sorumluluk ve duyarl l a vurgu yap l r. 

Do al ve kültürel mirasa yönelik tehditlere kar  duyarl  olman n önemine vurgu yap l r. 
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ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR ÖĞRETİM 
PROGRAMI 

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ve CEBİR
ÜNİTE: 9.1. Kümeler

KONU: 9.1.1. Kümelerde Temel Kavramlar
Terimler: Küme, eleman, evrensel küme, boş küme, alt küme, sonlu küme, sonsuz küme, eşit 
kümeler
Sembol ve Gösterimler:                                          

1 2 3

, , , , , ,

, , ,..., , |  in  sahip olduğu tanımlayıcı özelliklernx x x x x x

Kazanımlar Açıklamalar
9.1.1.1. Küme kavramını örneklerle 
açıklar ve kümeleri ifade etmek için 
farklı gösterimler kullanır.
9.1.1.2. Evrensel küme, boş küme, 
sonlu küme ve sonsuz küme 
kavramlarını örneklerle açıklar.
9.1.1.3. Alt küme kavramını ve 
özelliklerini açıklar.
9.1.1.4. İki kümenin eşitliğini açıklar. İki kümenin eşitliği kavramı alt küme ile 

ilişkilendirilir.
Denk küme kavramı verilmez.

KONU: 9.1.2. Kümelerde İşlemler
Terimler: Birleşim, kesişim, fark, tümleme, ayrık kümeler, De Morgan kuralları, sıralı ikili,
kartezyen çarpım
Sembol ve Gösterimler: , , , , , ( )A B A B A s A
Kazanımlar Açıklamalar
9.1.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, 
fark ve tümleme işlemlerini yapar; bu 
işlemler arasındaki ilişkileri ifade 
eder.

Kümelerin birleşim ve kesişim işlemlerinin 
özellikleri keşfettirilir.
En fazla üç kümenin birleşiminin eleman 
sayısını veren ilişkiler incelenir.
Fark ve tümleme işlemlerinin özellikleri 
incelenir.
De Morgan kuralları keşfettirilir.
Kümelerde fark kavramı işlenirken ayrık küme 
kavramına yer verilir.

9.1.2.2. İki kümenin kartezyen 
çarpımını açıklar.

Sıralı ikili ve sıralı ikililerin eşitliği örneklerle 
açıklanır.
İki kümenin kartezyen çarpımının eleman 
sayısını veren ilişki keşfettirilir.

9.1.2.3. Kümelerde işlemleri 
kullanarak problem çözer.

Gerçek/gerçekçi hayat durumlarının 
modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

ÜNİTE:  9.2. Denklem ve Eşitsizlikler
KONU: 9.2.1. Gerçek Sayılar

Terimler: Doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı, irrasyonel sayı, gerçek (reel) sayı
Sembol ve Gösterimler : , , , , ,, , , , ,

erimleler:r: , ,, ,, , , ((((( )))))))AA B, ,, , , ,, (((((((((((((B, ,, , ,

leri ifade etmek için 
er kullanır.
l küme, boş küme, 
onsuz küme 

neklerle açıklar.
me kavramını ve 
klar.
enin eşitliğini açıkkllaaaarrrrr.. İkİkkkİkiii kükükükükükükükükükükkk mem nin nnn nnnnnnnnnnnn eeşeşeeşeeeeşeeeeeeşe iti liği kavramı

iliiiililii işşişşşkikk lendirirrrrrriililiilililililililllli ririririrririrrrrirrirrr.
DDeDeD nnnnk kümmmmmmmmmmeeeeeeeeee kakakakaakakaakakaaakaaaaaaaakkkaavrvrvrvrvrvrvrvrvrrrvrvrvrrvvvvrrramaaamammmamaamammmamı verilmez.

KONUUUUUU::: 9.9.111111.2.2. KKKKKüüümmmelerdedde İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİşlşlşllşlşlşlşlşlşlşşşlşlşlşlşlşşlşş ememememeeemeememmememeememmmller
imm, kekekekekekekekekek sissssss şim, fark, tümümümümümümmmlllleemmmmmmeme, aaaayayaaaya rııırıkkk kük memememeeeeelellellelelelelelelller,r,r,r DDDDDDee eeee ee MMMoMMM rgannnn kkkkkkkkkkurururururururru aalla

m

AçAAçAçAçAçAçAççıkıkıkıklalalamamamamamamaamalalalalaalalarrr
rde birleleşişişişişişişişişim,m,m,mmm,mmmmm kkkesişşimimm, ,

e işlemlerini i yayapapar; bu 
aki ilişkileri iifafadede 

KüKüKüKüKüKüKKümmmmmemelerin birleşim vvvvvvee e e e ee kekkkekkek sişim işl
özellikleri keşfetttitirirililir.r
En fazla üç ç kükümemeninin birleşiminin
sasayıy sısınını vvererenen iilil şkiler incelenir.
FaF rkk ve tümleme işlemlerinin öze
incelenir.
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Kazanımlar Açıklamalar
9.2.1.1. İrrasyonel sayılar ve gerçek 
sayılar kümesini açıklar.

Doğal sayı, tam sayı ve rasyonel sayı kavramları 
hatırlatılır.

2 sayısının bir rasyonel sayı olmadığı 
ispatlanır; sayı doğrusundaki yeri belirlenir.
Gerçek sayılar kümesinde toplama ve çarpma 
işlemlerinin özellikleri incelenir.

nin geometrik temsilinin sayı doğrusu; xx
nin geometrik temsilinin de kartezyen koordinat 
sistemi olduğu vurgulanır.

KONU: 9.2.2. Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
Terimler: Birinci dereceden denklem, eşitsizlik, mutlak değer, aralık, çözüm kümesi
Sembol ve Gösterimler: , , , , , , , ,x a b a b a b a b
Kazanımlar Açıklamalar
9.2.2.1. Gerçek sayılar kümesinde 
birinci dereceden eşitsizliğin 
özelliklerini açıklar.
9.2.2.2. Gerçek sayılar kümesinde 
aralık kavramını açıklar.

Açık, kapalı ve yarı açık aralık kavramları ve 
bunların gösterimleri incelenir.

9.2.2.3. Birinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklem ve 
eşitsizliklerin çözüm kümelerini 
bulur.
9.2.2.4. Bir gerçek sayının mutlak 
değeri ile ilgili özellikleri gösterir ve 
mutlak değerli ifade içeren birinci 
dereceden bir bilinmeyenli denklem 
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini 
bulur.

,  ve ,x y a b

İkiden çok mutlak değer içeren denklem ve 
eşitsizliklere girilmez.

9.2.2.5. Birinci dereceden iki 
bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik 
sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve 
eşitsizlik sistemlerinin çözümü analitik 
düzlemde yorumlanır.

KONU: 9.2.3. Üstlü İfade ve Denklemler
Terimler: Üstlü ifade, köklü ifade, rasyonel kuvvet

Sembol ve Gösterimler: , ,
m

nn m nx x x
Kazanımlar Açıklamalar
9.2.3.1. Üstlü ifadeleri içeren 
denklemleri çözer.

Bir gerçek sayının tam sayı kuvveti basit 
uygulamalarla hatırlatılır.
Üstlü ifadelerin çarpımı, bölümü ve kuvvetleri 
ile ilgili özellikler cebirsel olarak incelenir.

9.2.3.2. Köklü ifadeler ve özelliklerini 
bir gerçek sayının rasyonel sayı 
kuvveti ile ilişkilendirerek açıklar.

 ve , için n mx m n x ve , için n mx ve , için ,veve ve ,,e olduğu 
vurgulanarak; köklü ifadeler ve özellikleriyle 
üstlü ifadeler ve özellikleri arasındaki ilişkiler 
üzerinde durulur
Köklü ifadelerde sonsuza giden iç içe köklerle 
yapılan işlemlere yer verilmez.

Açıklamalar
sayılar kümesinde
n eşitsizliğin 
klar.
sayılar kümesinde
ı açıklar.

AAAAçAçAççıkıkıkıkıkkık, , kkkakakakapapapapapaalllılılılıllı vvvvvvvveee yarı açık aralık ka
bbubuubb nlnlnlnnlnnnlnnlnlnln araararararınınınının gggggggöösöösösösösösösöösteteterir mleri incelenir.

dereceden bir 
nklem ve
özüm kümelerini 

ek ssayayının mutlak 
özelellililiiliililiiliklklklklklklklkllklk eeri gösterir vvvvveeeee 
fade içiçereren birinci 
linmmeyeyeyeyeyeyeyeyyeneneneenene lil  denklememmmmm 

n çözümümmm kkkkkkkküümelerinnii 

x yyyyyyy, bbbbbbbbbbbbb vee ,,,,,,bbbbbbbbbbbbbbb vee  ,,,,,,,

İkİkİkidididenenenenenenen ççççççokokoook mutlak dedeğeğeeeeeeeer r rrrr içiçiçiçiçiçiçiççeeren de
eşeşeeşeşeeşşitititiititttsisisiisisissisizlzlzlz ikiklel re girilmeeeeeeez.z.z.zz.z.zzzzzz.

dereceden ikii 
nklem ve eşitsizlikik 
züm kümelerini bulur.

Birinci derecededen n ikiki bilinmeyenl
eşeşiti sisizlzlikik ssisistetemlm erinin çözümü an
düdüzlzlememdede yorumlanır.

KONU: 9.2.3. Üstlü İfade ve Denklemler
ifade köklü ifade rasyonel kuvvet
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KONU: 9.2.4. Denklem ve Eşitsizliklerle ilgili Uygulamalar
Terimler: Oran, orantı, yüzde, denklem, eşitsizlik
Sembol ve Gösterimler: %,
Kazanımlar Açıklamalar
9.2.4.1. Oran ve orantı kavramlarını 
gerçek/gerçekçi hayat durumlarını 
modellemede ve problem çözmede 
kullanır.

Oran, orantı ve orantıya ait özellikler hatırlatılır.
Oran ve orantı kavramları gerçek/gerçekçi hayat 
durumlarını modelleme ve karar vermede 
kullanılır. Örneğin, “Aynı peynirin ₺7,99 fiyatla 
satılan 420 gramlık paketi mi yoksa ₺9,75
fiyatla satılan 500 gramlık paketi mi daha 
hesaplıdır?”

9.2.4.2. Denklem ve eşitsizlikleri 
gerçek/gerçekçi hayat durumlarını 
modellemede ve problem çözmede 
kullanır.

Bir formülü veya cebirsel ifadeyi değişkenlerin 
herhangi birini verecek şekilde yeniden yazma 

(örneğin, 5 9( 32). . 32
9 5

C F F C

değişkenlerin belli değerleri için sonucu 
hesaplama uygulamaları yaptırılır.
Gerçek/gerçekçi hayat durumlarını temsil eden
sözel ifadelerdeki ilişkilerin cebirsel, grafiksel 
ve sayısal (nümerik) temsilleri ile ilgili 
uygulamalar yapılır. Aşağıda listelenen türde 
veya benzeri bağlamlarda farklı problem çözme 
stratejilerinin uygulanmasını gerektiren oran, 
orantı, değişim, değişim oranı, ortalama, 
ağırlıklı ortalama kavramlarının kullanıldığı 
problemler üzerinde durulur (örneğin, elektrik,
su vb. fatura ve ödemeler; alım-satım ve kâr-
zarar; işçi, yüzde ve karışım problemleri; hız ve 
hareket (hız kavramı, sabit hız, ortalama hız, 
birimler arası dönüşüm 
(km/s → m/s)) gibi.)

ÜNİTE: 9.3. Fonksiyonlar
KONU: 9.3.1. Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi

Terimler: Fonksiyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonun grafiği,
sabit fonksiyon, birim fonksiyon, bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, doğrusal fonksiyon, 
yatay doğru testi, dikey (düşey) doğru testi
Sembol ve Gösterimler: :f A B , ( )f x
Kazanımlar Açıklamalar
9.3.1.1. Fonksiyon kavramını açıklar. Bu konuda yalnızca gerçek sayılar üzerinde 

tanımlanmış fonksiyonlar ele alınacaktır.
Fonksiyon konusuna girişte soyut bir yaklaşım 
yerine önce bire bir olan ve olmayan fonksiyon 
durumları ile modellenebilecek gerçek/gerçekçi 
hayat durumları kullanılarak tablo-grafik 
inceleme, bağımlı-bağımsız değişken arasındaki 
ilişki vb. durumlar bağlamında fonksiyon 
kavramı ele alınır.
Fonksiyon “Bir kümenin (tanım kümesi) her bir 

iyon, tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi, fonksiyonu
birim fonksiyon, bire bir fonksiyon, örten fonksiyon, doğrusal

p ç
(örneğin, ( 32). 5

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

dededededeeğğğğiğğ şkenlerin belli değerleri için s
hhhhehhhhh ssssaplama uygulamaları yaptırılır
GGeGeGerçrçrçrçrçrçr ekekek/g/g/gggererrere çeçeçeeçeçekkkçkk i hayat durumların
sösss zezezezezezzezeellllll ififififififadadadadadadaddelelelellelelellelellereeererereeeee ddeki ilişkilerin cebir
vvvevvvevveveve ssayayyyyısısısısısısı alal (nüüüüüüüüüüüümemmmmmmmmmmmm rik) temsilleri ile
uyuyyyyguguguggg lalalalalaalaaalalalammamalar yayayayayayayayayyayayyyayyaayayayyy ppıppppppppppp lıl r. Aşağıdaaaaaaaaa liste
vvevevvvveveyayayyy  benzezeeeririririiririiriririrrirriiii bbbbbbbbbbbbbbbbağağağağğğğğğğğağağğğllallllllll mlarda farklı p
sts rraaaatejileririiiiinnnnninninnn nn uyuyuyuyuyuyuuyuyuyuyuyyuyyggguguguguuguguguggggugg lal nmasını gere
ooroo aaaanntı, değiğiiiiiiğiii işiişişişşiişiiiişişişişiiiişiişş m,m,mm,m, dddddddddddddddeğe işim oraaanı, , ort
aağaaaa ıııırırrlıklı orororrrrrrtaaatataatatatalalalallaalalalaalalaalamamammmammaamamamamama kkkkava ramllllarararararara ınınınınınınnnın k
pppprprp obobobboboblemlere üüüüüüüüüüüzezezezeeeriririririririnde duruluuuluuur rrrr ((((ö(( rne
susususuuuususuuuu vvvbbbb.b ffffffatatattataa uuururururu aaaa a a vve ödemeler;r;r;r;;; aaaaaaalılılılılılılıl m-sa
zaraar;r;r; iiiiiişçşçşççii,ii, yüzde ve karırırıııışışışışışışımmmmmmm probl
hhahahahharerrereerekkekekekek ttt t (h(hız kavramı, sasasasaasabibibibibibit tt hız, or
bibbbibbbibi iiriririmler arası dönüşüşüm m 
(km/s → m/s))) gigibibi.).)

ÜNÜNİTİTE:E: 9.3. Fonksis yoyonlnlarar
KONU: 9.3.1. FFononksk iyiyonon KKavavraramımı ve Gösterimi
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elemanını başka bir kümenin (değer kümesi) bir 
ve yalnız bir elemanına eşleyen ilişki” olarak ele 
alınır.
Fonksiyon bazı girdi değerleri (x) için belli bir 
kural çerçevesinde çıktı değerleri (f(x)) üreten 
bir makineye benzetilerek açıklanır. Bu 
çerçevede, verilen bir x değeri için f(x) in 
tablosu veya kuralı verilip f(1), f(2), f(a), f(2x),
f(x+1) vs. değerleri buldurulur. Örnekler 
bağlamında, birim (özdeşlik) fonksiyon, sabit 
fonksiyon ve doğrusal fonksiyon açıklanır.
İki fonksiyonun eşitliği kavramı örneklerle 
açıklanır.

9.3.1.2. Fonksiyonların grafik 
gösterimini yapar.

Fonksiyonun grafiği üzerinde tanım kümesi ve 
görüntü kümeleri gösterilir.
Grafiği verilen bir fonksiyonun tanım 
kümesindeki bazı elemanların görüntüsü ve 
görüntü kümesindeki bazı elemanların ters 
görüntüleri belirlenir.
Bir fonksiyonun grafiğinde, fonksiyonun x-
ekseni üzerinde tanımlı olduğu her bir noktadan 
y-eksenine paralel çizilen doğrunun grafiği 
yalnızca bir noktada kestiğine işaret edilir 
(düşey/dikey doğru testi).
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.
Tanım kümesinin bir alt kümesinin fonksiyon 
altındaki görüntüsünün bulunmasıyla ilgili 
grafik yorumlama uygulamaları yapılır.
f(x) = ax + b şeklindeki fonksiyonların grafikleri 
ile ilgili uygulamalar yaptırılır. Değişim hızı ve 
doğrunun eğimi arasındaki ilişki üzerinde 
durulur.
Parçalı tanımlı şekilde verilen fonksiyonların 
grafikleri çizdirilir ve ilgili işlemler yaptırılır. 
Bu bağlamda, mutlak değer fonksiyonu da bir 
parçalı tanımlı fonksiyon örneği olarak verilir.
Değer kümesinin bir alt kümesinin fonksiyon 
altındaki ters görüntüsünün bulunmasıyla ilgili 
grafik yorumlama uygulamaları yapılır.

9.3.1.3. f(x)= nx ( n ) biçimindeki 
fonksiyonların grafiklerini çizer.

n = 1, 2, 3, –1 için değer tablosu oluşturularak 
yaptırılır. Bunların dışındaki n değerleri için bu 
fonksiyonların davranışlarının incelenmesinde 
bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

9.3.1.4. Bire bir ve örten fonksiyonları Bir fonksiyonun bire bir ve örtenliği grafik 

görüntü kümeleri gösterilir.
GrGrrafafa iği verilen bir fonksiyonun ta
kkükükükükümmmmem sindeki bazı elemanların gör
gögög rrrrüntü kümesindeki bazı eleman
gögögörürürürürürür ntntntnntn ülülülülülererrerereriiiii bebebebebebellirlenir.
BiBiirr rrrrrr r ffofffofofofofo kkkknknknknknk iiisisiisisssisiyoyyoyoyoyoy nun grafiğinde, fonks
kkekkekeksesesenininiinini üüüüzez rindndndndndndndndndndndddddddee ee tanımlı olduğu he

yyyyyyy----ekekkkkkekekkseeseseseseseseseses nininne ppppppppppppaaaraaarraraarrarararararralaalaaalalaalalaalaallelel çizilen doğrun
yayayayalnlnll ızca bbiriririririririrririrrrri nnnnnnnnnnnnnnnnnnokookokokokkokokokokkokkktattaattataaaaaataaaada kestiğine işa
(d( üüüüüşey/dikikkkkkkkkkkkkeyeyeyeyeyyeyyyeyyyyyyyyy dddddddddddddddddddddddoğoğoğoğoğoğooğoğoğğooğoğoğoğğoğoğoğğrrrrrrururrrrrrr  testi).
BBBirrrrr f fonksisiiyoyoyooyoyoyoyoyoyoyooyooooy nununununuunununuuuunnunnn n grafiğğğğinininininnininininiin y =
ded nnnnnklemiiinnininininninininiiinn n nnnn grgrgrafaffafafafiğiğiğii i olduğuğuğuğuu vvvvveeeee gra
xxxxxxxx-ekekekekkkseseninin kkkkkkkesesesesesestttititiğiğ  noktalaarın n nnn ff(ff x(( ) =
dededededeedeeded nknnknknnnnknnnn lelemimiimiminininininininnnn gerçek sayılıllıllllarararararara dadadddddd ki çö
olduğuğuğuğğğ vvvvuurgulanır.
Taaanınınınınıımmmm mm kkümesinin biiir r r r r alalalalalaalt t tt t kük mesin
laltındaki görüntüsünününününününününününününü  bulunmas

grafik yorumlaamama uuygulamaları y
ff((ffff xx((( ) == axax ++ bb şeşekklindeki fonksiyon
ilile e ililgig lili uuygulamalar yaptırılır. D

ar.

doğrunun eğimi arasındaki ilişki ü
durulur
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açıklar. üzerinde yatay doğru testi ile incelenir ve 
cebirsel olarak ilişkilendirilir.

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
ÜNİTE: 9.4. Üçgenler

KONU: 9.4.1 Üçgenlerin Eşliği
Terimler: Üçgen, açı, kenar, iç açı, dış açı, üçgen eşitsizliği, eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen,
eşlik, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.), Açı-Kenar-Açı (A.K.A.)

Sembol ve Gösterimler:

, , ( ), , , ,

,

ABC ABC m ABC AB AB ABC DEF

AB CD ABC DEF

BC

BC DEF
Kazanımlar Açıklamalar
9.4.1.1. Bir üçgenin iç açılarının 
ölçüleri toplamının 180°, dış açılarının 
ölçüleri toplamının 360° olduğunu 
gösterir.

Üçgenin temel ve yardımcı elemanları 
hatırlatılır.

9.4.1.2. İki üçgenin eşliğini açıklar, 
iki üçgenin eş olması için gerekli olan 
asgari koşulları belirler.

Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Açı-Kenar-Açı 
(A.K.A.) eşlik kuralları ilgili ölçümler yapılarak 
oluşturulur.
İkizkenar ve eşkenar üçgenin açı özellikleri 
incelenir.
Kenar-Kenar-Kenar (K.K.K.) eşlik kuralı; 
ikizkenar üçgen ve K.A.K. eşlik kuralı 
kullanılarak gösterilir.
Eş üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanlarının 
da eş olduğu keşfettirilir; ulaşılan sonuçların 
sebepleri K.A.K. K.K.K. ve A.K.A. kuralları 
kullanılarak gösterilir.

9.4.1.3. Bir üçgende daha uzun olan 
kenarın karşısındaki açının ölçüsünün 
daha büyük olduğunu gösterir.
9.4.1.4. Uzunlukları verilen üç doğru 
parçasının hangi durumlarda üçgen 
oluşturduğunu belirler.

İki kenar uzunluğu verilen bir üçgenin üçüncü 
kenar uzunluğunun hangi aralıkta değerler 
alabileceği incelenir.

KONU: 9.4.2. Üçgenlerin Benzerliği
Terimler: Benzerlik, benzerlik oranı, Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar 
(K.K.K.) ve Açı-Açı (A.A.), temel orantı teoremi

Sembol ve Gösterimler : ABC DEFDEF
Kazanımlar Açıklamalar
9.4.2.1. Bir üçgenin bir kenarına 
paralel olarak çizilen bir doğru diğer 
iki kenarı kestiğinde bu doğrunun 
üçgenin kenarlarını orantılı doğru 
parçalarına ayırdığını (temel orantı 
teoremi) ve bunun karşıtının da doğru 
olduğunu gösterir.

Paralel en az üç doğrunun farklı iki kesen 
üzerinde ayırdığı karşılıklı doğru parçalarının
uzunlukları arasındaki ilişki incelenir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

9.4.2.2. İki üçgenin benzerliğini Kenar-Açı-Kenar (K.A.K.), Kenar-Kenar-Kenar 

nın 180 , dış açılarının 
nın 360° olduğunu 

hatırlatılır.

nin eşliğini açıklar, 
lması için gerekli olan 
belirler.

eKKeKeennar-Açı-Kenar (K.A.K.), Açı-K
A(A(AA KK.K.. AA.A )).).)) eeeeeeşlşlşlşlşlikikikikiki  kuralları ilgili ölçü

ooluşuşuşuşuşuuşuşşşştuututtututururuururururulululuuluululuurrrr.rrrr.rr.r.r.
İİkİkİkİkİkiiiizizi kekeeenanannnnn r r ve eeeeeeeeeeeeeşkşkşşşşşşş enar üçgenin açı
ininnnceceeeleeleleleleleleeeeelennnninin r.r
KKeKeKeKeKKennar-Keenananananaanaananananaaaanarrrrrrrrrrrrrr-------KeKKeKeKKeeeeeeKeeKKeK nnannnnnnnnnnnnnn r (K.K.K.) eşli
ikiizzkenar r üüüüçüüçüüüçüüççüüçççççgegegegegeeegegeegeegeegegeegeggg nn n nn nnnnnn nn vvvvvvveevvvvvvvvv  K.A.K. eşlik k
kukkulllllanılarakakakkkkkkkkkkkkk ggggggggggggggggösösösössösstetettttttet rilir.
EEşEEEEE üüüçgenleleleeeeeeeeririiririririrrrrr nnn n nn kkkkkakakakakakarrrrrrşışışış lıl klı yaaaardrdrdrdrdrr ımımımımmmcı e
ddddadad eeeeeş ş ş olduuğuğuuuuu kkkkkkeeeşeşe fettirilir; ulllllaşaşaşaşaşşılan 
seseeeeeeeeebebebebebbbbbbb pllllplererriiii K.K.K.K.K.AAAA.A.A K. K.K.K. vve e AA.K.A
kullannılılılararara ak gösterilir.

ende dahahhhhhhhhha aaa a aaaa a uuzuzuuuuu unu  olalann n
daki açıınının n ölölölölölölölöö çüçüçüçüçüçüçüçüç süs nün nn
uğunu gösteririr..
kları verilen üç doğoğruru 
i durumlarda üçgen 
elirler.

İkki i kekenanar r uzuzununluluğu verilen bir üçg
kekenanar r uzuzununlul ğunun hangi aralıkta
alabileceği incelenir.
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açıklar, iki üçgenin benzer olması için 
gerekli olan asgari koşulları belirler.

(K.K.K.) ve Açı-Açı (A.A.) benzerlik kuralları, 
ilgili ölçümler yapılarak oluşturulur.
Eşlik ile benzerlik arasındaki ilişki incelenir.
Öğrencilere ilgili ölçümler yaptırılarak benzer 
üçgenlerin karşılıklı yardımcı elemanlarının da 
benzer üçgenlerin sahip olduğu benzerlik 
oranına sahip olduğu keşfettirilir. Ulaşılan
sonuçların sebepleri K.A.K. K.K.K ve A.A. 
kullanılarak açıklanır.
Asgari koşullar belirlenirken bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanılır.

9.4.2.3. Üçgenlerin benzerliğini 
modelleme ve problem çözmede 
kullanır.

Gerçek/gerçekçi hayat durumlarının 
modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU: 9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
Terimler: Açıortay, iç açıortay, dış açıortay, kenarortay, yükseklik, diklik merkezi, orta 
dikme, ağırlık merkezi, iç teğet çember, dış teğet çember, çevrel çember
Sembol ve Gösterimler: '

, , , ,A A a an n v G h
Kazanımlar Açıklamalar
9.4.3.1. Bir açının açıortayını çizer ve 
özelliklerini açıklar.

Açıortay üzerinde alınan bir noktadan açının 
kollarına indirilen dikmelerin uzunluklarının eşit 
olduğu keşfettirilir.
Pergel-cetvel veya dinamik geometri 
yazılımlarında bunların karşılığı kullanılır.

9.4.3.2. Üçgenin iç ve dış 
açıortaylarının özelliklerini gösterir.

Üçgende iç ve dış açıortayların kesişimlerine 
dair ilişkiler ile iç ve dış açıortay teoremlerine 
yer verilir.
Üçgenin iç teğet ve dış teğet çemberleri 
çizdirilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

9.4.3.3. Üçgenin kenarortaylarının bir 
noktada kesiştiğini gösterir ve 
kenarortayla ilgili özellikleri açıklar.

Kenarortayların kesiştiği noktanın üçgenin 
ağırlık merkezi olduğu vurgulanır; üçgenin 
ağırlık merkeziyle ilgili özellikler incelenir.
Cetvel-pergel veya dinamik geometri 
yazılımlarında bunların karşılığı kullanılır.

9.4.3.4. Üçgenin kenar orta 
dikmelerinin bir noktada kesiştiğini 
gösterir.

Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinde 
alınan her noktanın doğru parçasının uç 
noktalarına eşit uzaklıkta olduğu ve bunun 
karşıtının da doğru olduğu gösterilir.
Bir doğru parçasının orta dikmesi pergel-cetvel 
veya dinamik geometri yazılımlarında bunların 
karşılığı kullanılarak çizdirilir.
Üçgenin çevrel çemberi çizdirilir.

9.4.3.5. Üçgenin yüksekliklerinin bir 
noktada kesiştiğini gösterir ve üçgenin 
çeşidine göre bu noktanın konumunu 
belirler.

Bir doğruya bir noktadan pergel–cetvel veya 
dinamik geometri yazılımlarında bunların 
karşılığı kullanılarak dik doğru oluşturulur.

KONU: 9.4.4. Dik Üçgen ve Trigonometri

KONU: 9.4.3. Üçgenin Yardımcı Elemanları
tay, iç açıortay, dış açıortay, kenenennnararortay, yükseklik, diklik merk

merkezi, iç teğet çember, dış tetteteeeeeteğeğeğeğeğeğ t t ççember, çevrel çember
erimler: '

, , ,A A a a, , ,, ,n n v G h'
A A a aA a a,

AAAAçAççAçııkkkkkkkkklalaaaamamamamam lalalarrrrr
ın açıortayını çizeerr veveveevvevv  
klar.

AAAAçAçAçAçAAçAAçıoıortrtayayaayaya  üzü errrrrrrrrrininiiiiiii de alınan bir nokta
kkkok lllllllarrararrrrınınınınınıınınııı a a indiiiiiiiiiirriririririririrrrriirir lllelelllllllll n n dikmelerin uzu
ololololooolo dddudududd ğğu keşeşşşfefefefeefefefefeffefefeettttttttttttttttttttttttiriririririirillilillliiiiililllilili iriiii .
PPePerrrrgel-cettvtvvvvvtvtvtvvvvelllel vvvvvvvvvvvvveyeyeyeyeyeyyeyeyeyeyeeyeyyyaaaaaaa aaaaa did namik geom
yyayy zzzzzılımlarınınnnnnnnndddaddaddadadaddadddaddddadddddddad bbbbbbbbunuuuuuuunu ların karşşşşılığı k

n iç veve ddış 
özelliliklkleerini gösterirrrrr.

ÜÜÜÜÜÜÜççgggende iiiiiiçç ç çç çç çççç veveveveveveve ddddddddddddışışışışışış aaaçıortaylylylyllly ararararınınıııını  ke
ddddaddairirrririr ilişkililerer iiiileleleleee iiiiiç ve dış açıçıçıçııoorororortay 
yeyeyeyeeeyeyeyeyeer r r r rr veveeeriiriririrililililillirrr.r.r
Üçge iininin nn n iiiç teğet ve dışş teteteteteteğeğeğeğeğeğett çemb
içiiççi dzdzdzdzdirirriririlililililiiirir.

BiBillgi ve iletişim teknknknknknknnolololololololoooojoo ilerinden
n kenarortayllararınınının bbir 
ini gösterir ve
ili özellikleri açıklar.

Kenarortaylarıın n kekesisiştiği noktanın
ağağırı lılık k memerkrkezezi i olduğu vurgulanır
ağağırırlılıkk memerkrkeziyle ilgili özellikler
Cetvel-pergel veya dinamik geom
yazılımlarında bunların karşılığı k
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Terimler: Dik üçgen, Pisagor teoremi, birim çember, trigonometrik oranlar
Kazanımlar Açıklamalar
9.4.4.1. Dik üçgende Pisagor 
teoremini ispatlar ve uygulamalar 
yapar.

Pisagor teoreminden “Bir ABC üçgeninde
( ) 90m A olması için gerek ve yeter şart 

2 2 2a b c olmasıdır.” şeklinde bahsedilir ve 
teoremin çift yönlü olduğu vurgulanır:

2 2 2( ) 90m A a b ca
2 2 2 ( ) 90a b c m A

Bir dik üçgende dik kenarlar, yükseklik ve 
yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı
parçalardan herhangi ikisinin uzunluğu 
verildiğinde diğerlerinin uzunlukları buldurulur.
Dik üçgende hipotenüse ait kenarortay 
uzunluğunun hipotenüsün uzunluğunun yarısı 
kadar olduğu keşfettirilir.

9.4.4.2. Dik üçgende dar açıların 
trigonometrik oranlarını tanımlar ve 
uygulamalar yapar.

Bir açının sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantı 
dik üçgen üzerinde tanımlanır.
Dik üçgende; 30°, 45° ve 60° nin trigonometrik 
oranları özel üçgenler yardımıyla hesaplanır.
Eşkenar üçgenin yüksekliğinin uzunluğu ile 
kenar uzunluğu arasındaki ilişki keşfettirilir.

9.4.4.3. Birim çemberi tanımlar ve 
trigonometrik oranları birim çember 
üzerindeki noktanın koordinatlarıyla 
ilişkilendirir.

Sadece 0° ile 180° arasındaki açıların 
trigonometrik oranları birim çember yardımıyla
hesaplatılır.

9.4.4.4. Üçgende kosinüs teoremini 
ispatlar ve uygulamalar yapar.

Gerçek/gerçekçi hayat durumlarının 
modellenmesini içeren problemlere yer verilir.

KONU: 9.4.5. Üçgenin Alanı
Terimler: Alan, taban, yükseklik, sinüs teoremi

Sembol ve Gösterimler: ( )A ABC
Kazanımlar Açıklamalar
9.4.5.1. Üçgenin alanını veren 
bağıntıları oluşturur ve uygulamalar 
yapar.

İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki 
açının ölçüsü verilen üçgenin alanı hesaplatılır.
Üç kenarının uzunluğu verilen üçgenin alanı 
hesaplatılır.
Aynı yüksekliğe sahip üçgenlerin alanlarıyla 
tabanları; aynı tabana sahip üçgenlerin 
alanlarıyla yükseklikleri arasındaki ilişki 
keşfettirilir.
Benzer üçgenlerin alanları ile benzerlik oranları 
arasındaki ilişki keşfettirilir.
Eşkenar üçgen içerisinde alınan bir noktadan 
kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları 
toplamı ile üçgenin yüksekliği arasındaki ilişki 
keşfettirilir.
İkizkenar üçgenin tabanında alınan bir noktadan 
kenarlara çizilen diklerin toplamı ile üçgenin eş 

uzunluğunun hipotenüsün uzunluğ
kaadadad r r olduğu keşfettirilir.

ende dar açıların 
ranlarını tanımlar ve 
par.

BBBBiBiBirrr r açının sinüs, kosinüs, tanjant v
ddddid kkkk üçgen üzü ererrinde tanımlanır.
DDiDD k kkkkkk üüçüüçüçgegege ddndndnde;e;e;e;;e;; 330°, 45° ve 60° nin
ooooroo aaaannannllalllllalalarırırı öööööööözezezezez lll üçgenler yardımıyla 
EşEşEşEşEşkekekekekekenanananananaaarrrr r üçü geeeeninininninininninninnnnnininn nn yüksekliğinin uz
kekekeekekekekkekenanananaaanananannanananarrrrrrr uzunluluuuuuuuuuuuuğğuğuğuğğuuğuğğğuğuğğuğğ aaaaaaaaaaarar sındaki ilişki k

emberi tanımlar ve 
ranları birim çembeeeerr r
anın n kokokokokokokokkkoordinatlarıylllalaaa 

SaSSaddeded ce 0° iiiiilililililiiliii eeeee 181118188181818181888880°0°0°0°0°°°°0°0°°0°°0°0 aarasındaki açıl
ttrtt igggggonometetetttetttttttririririririiririiiirrirrikkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk orooroorororororrrororoorororroo anaaaananannanaananaaa ları birim çemb
hhehhh ssssas platılır.

e koosisississisis nününününününüüüss s teoreminiii 
lamalalar r yay par.

GGGGeGGGGGGGGG rçrççççekekekee /g/gggerererrçeçeçeçeçeçekkkkçkçi i hayat duuururururururumlmmmmmm arın
momomooooooodeddededdddededellllllllenenennenmmmmmemesini içeren prprprrrrrobobobobobbobobllllel mler

KOOONNUNUNUNUNUNUUUNUNUUNNUUUNUUU:::::::: 9.9.9 444.4.4.4.4.4 55.5.55 ÜÜÜÜÜÜçgçgçgçgçgçgçggenenennneeeniini Alanı
taban, yyüküküküküküküükükükksesesesesesesseklkkkkkk ik, isinününüüüüüüüüüüs s ss ss tetetettttteteteteeeoorororororoorororrorememeememmememiiiii

erimler: ( ))A(
AçAçıkıklalamamalalarr

n alanını veren 
urur ve uygulamalar 

İkİki i kekenan rının uzunluğu ve bu kena
açının ölçüsü verilen üçgenin alan
Ü k l ğ il ü
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olan kenarlarına ait yüksekliği arasındaki ilişki 
keşfettirilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

9.4.5.2. Üçgende sinüs teoremini 
ispatlar ve uygulamalar yapar.

Sinüs teoreminin ispatı üçgenin alan 
bağıntısından yararlanılarak yapılır.
Bu aşamada sinüs teoremi çevrel çemberle 
ilişkilendirilmez.

ÖĞRENME ALANI: VERİ, SAYMA ve OLASILIK
ÜNİTE: 9.5. Veri

KONU: 9.5.1. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Terimler: Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, açıklık, en büyük değer, en küçük değer,
alt çeyrek, üst çeyrek, çeyrekler açıklığı, standart sapma
Sembol ve Gösterimler: 1 3, , ,X S Q Q
Kazanımlar Açıklamalar
9.5.1.1. Merkezi eğilim ve yayılım 
ölçülerini verileri yorumlamada 
kullanır.

Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer, en 
büyük değer, en küçük değer ve açıklık 
kavramları hatırlatılır.
Alt çeyrek, üst çeyrek ve çeyrekler açıklığına 
yer verilmez. 
Veri sayısı en fazla beş olan veri grupları için 

standart sapma hesaplanır.
Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri kullanılarak 

gerçek/gerçekçi hayat durumları yorumlanır.

KONU: 9.5.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi
Terimler: Veri, kesikli veri, sürekli veri
Kazanımlar Açıklamalar
9.5.2.1. Gerçek hayat durumunu 
yansıtan veri gruplarını uygun grafik 
türleriyle temsil ederek yorumlar.

Kesikli ve sürekli veriler tanımlanarak grafik 
temsilleri arasındaki farklara vurgu yapılır.
İkiden fazla veri grubunun karşılaştırıldığı 
durumlara da yer verilir.
Serpme ve kutu grafiklerine yer verilmez.

ÜNİTE: 9.6. Olasılık
KONU: 9.6.1. Basit Olayların Olasılıkları

Terimler: Örnek uzay, olay, deney, çıktı, ayrık olaylar, ayrık olmayan olaylar, bir olayın
tümleyeni, olasılık
Sembol ve Gösterimler: E, P(A)
Kazanımlar Açıklamalar
9.6.1.1. Örnek uzay, deney, çıktı, bir 
olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık 
olmayan olay kavramlarını açıklar.

Örnek uzay, deney, çıktı kavramları eş olası 
durumlardan yola çıkarak eş olası olmayan 
durumlar için de örneklendirilir ve tanımlanır.
Ayrık-ayrık olmayan durumlar incelenir.
Bir olayın tümleyeni ile olasılık değerinin 
ilişkisi fark ettirilir.

9.6.1.2. Tümleyen, ayrık ve ayrık 
olmayan olaylar ile ilgili olasılıkları 
hesaplar.

Ayrık ve ayrık olmayan olayların olasılıkları 
arasındaki farkın önce sezgisel olarak
değerlendirilmesi, daha sonra da hesaplanarak 
karşılaştırılması istenir.

k uzay olay deney çıktı ayrık olaylar ayrık olmayan olaylar
KONU: 9.6.1.66 Basit Olayların Olasılıkları

Açıklamalar
i eğilim ve yayılım
ri yorumlamada 

Arriti mem tik ortalama, ortanca, tepe 
bübübüüüüyyyyüyy k değer, en küçük değer ve a
kkakkkkkkk vvvvvramları hatırlatılır.
AAlAA tt tttt çeçeçeççç yryryry ekekkek,,, ,, üüsüsüsüsü ttt çeyrek ve çeyrekle
yyyeyyy r rr r r r r vevevveveveriririririlmlmlmlmlmlmmlmezezezezezezeezezezezez.
VeeVeVeVeV riri ssssayayaaaaa ısı ı enenennennnnnnnnn ffazla beş olan veri

ststttanananandadaadaadaaadadaaaarrrrtrtrr ssappmmmaaamammamamamamammamaaamamaam hhhhhhhhese aplanır.
MeMeMeMMM rkr ezi eğeğğeğğğğğğğğğğğğiilililililililiililillllimimiimimimimimmimimimiiimmimim vvvvvvvvvvvvvvvve yayılım ölçüle

ggegg rrrrççek/gererrrrrrrrrçeçeçeççeçeççç kkçkçkçkçkçkçkçkççkçkçkççkççççççççiii hhhhahaaaahhahahahahahhhahayay t durumları y

KONU: 9.55.2.2.2.222.. VeVeVerrrririleleeeeeeerrrrrirrrinnn GGrG affikikkkkkklleeleleleleeelellelele GGGGGGGGGGGGGGGGööösösööösösssösössösösteteteteetteteteririrrr lmessii5555
kesiiiklkklklklklklklkkk i i iiiiiii veveri, süreklii vvvveveeerrrrrii

AAAçAçAA ıkıkkkkkkıkkkklalalaaalalalalalalallamamamamm lllalalarrr
hayat ddururumunu 
uplarını uyuyuyuyuyuyuuyuyuygugugugggugugg n grafafikikkkkikkk 
ederek yoruumlmlara .

Kesiklkliii vevevv  sürekli verillerererrerer ttttttanaanaaa ımlan
tttemsmsmsmsililiilillllelelleri arasındaki fafafafafafaarkrkrkrkrkrklalalalall ra vurg
İkİkidi en fazla veri grgrgrgrrgrg ububububububbbunununununununun karşıla
durumlara da yyerer vvererilir.
SeSerprpmeme vve e kukututu grafiklerine yer v

ÜNNİTİTE:E: 9.9.66.. OlOlasasıllık
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Sadece sonlu ve ayrık kümeler üzerinde tanımlı 
olayların olasılıkları incelenir.
Simülasyon vb. bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanılır.
10. SINIF

ÖĞRENME ALANI: VERİ, SAYMA ve OLASILIK
ÜNİTE: 10.1.Sayma

KONU: 10.1.1. Sıralama ve Seçme
Terimler: Toplama prensibi, çarpma prensibi, faktöriyel,  permütasyon, kombinasyon,
Pascal özdeşliği, binom teoremi

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

n P n r C n r
r

Kazanımlar Açıklamalar
10.1.1.1. Olayların gerçekleşme 
sayısını toplama ve çarpma 
prensiplerini kullanarak hesaplar.
10.1.1.2. Sınırsız sayıda tekrarlayan 
nesnelerin dizilişlerini
(permütasyonlarını) örneklerle açıklar.

Her birinden istenilen sayıda kullanılabilen n
çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin

rn farklı şekilde yapılabileceği 
örnekler/problemler bağlamında incelenir.
Örnek: “Alfabedeki harfleri kullanarak anlamlı 
ya da anlamsız 4 harfli kaç farklı kelime 
yazılabilir?”

10.1.1.3. n elemanlı bir kümenin r 
tane elemanının kaç farklı şekilde 
seçilip sıralanabileceğini hesaplar.

n tane nesnenin kaç farklı şekilde 
sıralanabileceği n = 1, 2, 3, 4 için incelettirilerek
yapılan işlemlerden faktöriyel kavramına 
ulaştırılır.
0! = 1 olarak tanımlanır.

10.1.1.4. n elemanlı bir kümenin r
tane elemanının kaç farklı şekilde 
seçilebileceğini hesaplar.

Kombinasyon kavramının aşağıdaki temel 
özellikleri incelenir:

( , ) ( , )C n r C n n r  

( ,0) ( ,1) ... ( , ) 2nC n C n C n n
(n elemanlı bir kümenin alt küme sayısının 2n

olduğu çarpma prensibi ile hesaplanır.)
10.1.1.5. Pascal özdeşliğini gösterir ve 
Pascal üçgenini oluşturur.

Pascal özdeşliği veya Pascal üçgeni olarak 
isimlendirilen konu ve kavramların aralarında
Ömer Hayyam’ında 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 teoremini açıklar ve 
açılımdaki katsayıları Pascal üçgeni 
ile ilişkilendirir.

Binom formülü ile ilgili örnekler yapılır ancak 
(ax+by)n açılımında , , ′ şeklindeki 
örneklere yer verilmez.

ÜNİTE: 10.2. Olasılık
KONU: 10.2.1. Koşullu Olasılık

Terimler: Koşullu olasılık, bağımlı olay, bağımsız olay, bileşik olay

rın gerçekleşme
a ve çarpma 
llanarak hesaplar.
z sayıda tekrarlayan 
şlerini
rını) örneklerle açıkıklaaarrr..rrr.r.r.rr

HHeHHeHHH rrrr birinden istenilen sayıda kulla
ççeçç şişişiişişiittt t nenenennesnsnsnsnsneeeee e ililillilile e ee oluşturulabilecek r

rrrnnnnnnnnnnn fffafafafafafa krkrkrkrkrkkrkrkllılılıllılılılılı şşşşşeekilde yapılabileceği
öööööörööörörneneklkllllerereereree /p/problblblblblblblblblblbllllememeeeeeeeeee ler bağlamında i
ÖrÖrÖÖrÖrneneneneeeenenn k:k:kk:k:k:k:kk:kkkk ““AlA fafaaaaaaaaaaaaaabebebebebebebebebbebebbbebbeebebebbb dededdddddddddd kik  harfleri kullan
yyyyayyay ddda anlaammmmmmmssmsmsmmmmsmsm ızızızzızızzııızızızızzıı 4444444444444 hhhhhhhharfli kaç farklı
yyayy zzzzzılabilir?r?r????r?r???????””

anlı ı bibirr kümenin r 
kaç ç fafarkr lı şekilde 
ileceeğiğinini hesaplar.

nn nn taaaaane nesneeeeeeeenininininininininininn n nn nnn kkkkkakkakkkk ç farklı şşşşşekekekekekkekiliii de 
sssısss raaaaalal nabiiileleleelelleleleeeecececececc ğiğiğiğiğiğiğiği nnnnn === 1, 2, 3,3,3,3,, 44444 iiiçin 
yyyayayyyyayyyy pıpıpıııpılalan işşlelemlmlmlmmlmleeeererdden faktöriiyeyel kavff
ululululllullululllaşaşaşaaşaşaşaşaşaşaşştıttırırılllılılır...
0! = 11 oooolalalal rak tanımlanırr.

anlı bir kkümümene in rr
kaç farklı şşekekililded  
hesaplar.

KoooKoombmbmbmbmbmbiininasyon kavramammmmmmınınınınınınınınını  aşağıda
özellikleri inceleninn r:r:r:r:rr:

( , ) ( , ))C( , ) ( ,, ) ( ,(
(( ,00)) (( , )) ... ( , ) 2nCC(( ,00)) (( ,11)) ... ( ,, ... ( , )(( ,11) ... ( ,, ... ,, ...

(n elemanlı bir kümenin alt küme 
olduğu çarpma prensibi ile hesapl
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Sembol ve Gösterimler: ( \ ), ( ), ( )P A B P A B P A B
Kazanımlar Açıklamalar
10.2.1.1. Koşullu olasılığı örneklerle 
açıklar.

Tablo ve Venn diyagramlarından yararlanılır.

10.2.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları 
örneklerle açıklar; gerçekleşme 
olasılıklarını hesaplar.

B olayının gerçekleşip gerçekleşmemesinin A 
olayının gerçekleşmesi olasılığına bir etkisi 
yoksa A ve B olaylarının bağımsız olay olduğu 
vurgulanır.

10.2.1.3. Bileşik olayların 
olasılıklarını hesaplar.

Ağaç şemasından yararlanılır.
En fazla üç aşamalı olaylardan seçim yapılır.
ve, veya bağlaçlarının doğru şekilde 
kullanılması ve bu bağlaçlarla oluşturulan
olayların olasılıkları hesaplatılır.

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ve CEBİR
ÜNİTE: 10.3. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamaları

KONU: 10.3.1. Fonksiyonların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri
Terimler: Öteleme, simetri, dönüşüm, tek fonksiyon, çift fonksiyon

Sembol ve Gösterimler: , , . , ff g f g f g
g

Kazanımlar Açıklamalar
10.3.1.1. Bir fonksiyonun grafiğinden, 
simetri dönüşümleri yardımı ile yeni 
fonksiyon grafikleri çizer.

9. sınıfta ele alınan ( )  ( )nf x x n )
biçimindeki fonksiyonların grafikleri temel
alınarak 
y = f(x)+b, y = f(x-a), y = k.f(x), y = f(k.x) ,
y = -f(x), y = f(-x) dönüşümleri incelenir.

Tek ve çift fonksiyonlar tanımlanır ve bu tür 
fonksiyonların hem cebirsel ifadesi hem de 
grafiğinin simetri özellikleri üzerinde durulur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

10.3.1.2. Gerçek sayılar kümesinde 
tanımlı f ve g fonksiyonlarını 
kullanarak f + g , f - g , f . g ve  
fonksiyonlarını elde eder.

Elde edilen f + g , f - g fonksiyonları ile
başlangıçtaki f ve g fonksiyonları 
karşılaştırılarak incelenir ve ilişkiler grafiksel 
olarak da açıklanır.
Parçalı tanımlı fonksiyonlarla işlemlere 
girilmez.

KONU: 10.3.2. İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi
Terimler: Bileşke fonksiyon, fonksiyonun tersi
Sembol ve Gösterimler: 1,f g f 1g f,
Kazanımlar Açıklamalar
10.3.2.1. Fonksiyonlarda bileşke 
işlemini açıklar.

Parçalı tanımlı fonksiyonların bileşkesine 
girilmez.
Bileşke işlemini açıklarken fonksiyon makinesi 
ve diğer benzetmelerden yararlanılır.
Fonksiyonlarda bileşke işlemi açıklanırken 
disiplinler arası ilişkilendirmeler ve
gerçek/gerçekçi hayat durumlarından örneklere 
yer verilir.
Bileşke işlemi, fonksiyonların cebirsel ve grafik 

ffff((((fffff --xxxxx))))) ) ddöd nüşümmlelerri in
TTTeTTTTeTTTTTT k kkkk vevevv çççifift t t fofofofofofonnnknknksis yonlar tananananaanımımımımmmımlan
fofoooonknknknnknknnknknknknksisisis yoyoyoyyonlnlnlnlnlnlaaarara ın hem cebirrrrrrseseseseseses lll l lll ifade
grgrgg afafiğiğiğğğiinininii ininini  simetri özelllllikikikikiklelelelelelerri üzeri
BiBiBBiBBilglglglglgllgiiiiii vve iletişim teknnnnnnololololololo ojojojojojojjiiiilili erinden

k sayılar kümümesesininde 
nksiyonlarını 

g , f - g , f . g ve 
elde eder.

ÜNİTE: 10.3. Fonksiyonlarla İşlemler ve Uygulamala
KONU: 10.3.1. Fonksiyonlnlaarararrrrra ııınınıı  Simetrileri ve Cebirsel Özel

me, simetri, dönüşüm, tek fonnonnnnnonnnnonnnononnkksksksiiiiyiyoon, çift fonksiyon

erimler: ,, fffffff g f g ffffff ggggggggg, , .....,
ggggg

g fg f,

AçAçAçAçAçAççıkıkıkkkkıkkıkıkıkıklllalalaaalalamamamaaaaaaalalalalalalaalallal rrr
nksiyonun grafiğinndddededeennn,n,, 
mleri yardımı ile yeennnininini 
kleri çizer.

999.9.9. sssssınınınnınınıınnınn fıfıfıfıfıfııııı tta elee aaaaaaaaaaaaaaallılılılılıllılıllıll nanannnnnnnnnnnnnn n n  (nf x x n( )  ()  ( ( (
bbbbbibb çççiçiimmindekekkkkkkkkkkkkkiiiii iii fofoffofoffoffofoffoffoffonknknknkkkkkknnkknknkknknkssissssssssssssss yoy nların grafik
aalaa ınnnnnarak 
yyyyyy ==== ff(ff x(( )+b, y y yyyyyyyy ======== ffffffffffffffff(((((((((ffffffffffffffffffffffffff xxxxxxx((((((( -a), y = k.k.ff((ffff xx((( ), y
yyyy ===== -f- (ff x( ), yyyyy ====

Elde edilen f + g g ,, f f -- gg ffonksiyonl
başlangıçtaki i ff veve gg ffonksiyonları
kakarşrşılılaşaştıtırıılalararak k incelenir ve ilişki
ololararakak dda açıklanır.
Parçalı tanımlı fonksiyonlarla işle
i il
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gösterimleri ilişkilendirilerek ele alınır.
Fonksiyonlarda bileşke işleminin birleşme 
özelliğinin olduğu gösterilir; değişme 
özelliğinin olmadığı örneklerle fark ettirilir.

10.3.2.2. Bir fonksiyonun bileşke 
işlemine göre tersinin olması için 
gerekli ve yeterli şartları belirleyerek, 
verilen bir fonksiyonun tersini bulur.

Grafiği verilen bire bir ve örten fonksiyonun 
tersinin grafiği çizdirilir; fonksiyonun grafiği ile 
tersinin grafiğinin y=x doğrusuna göre simetrik 
olduğu fark ettirilir.

KONU: 10.3.3. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
Kazanımlar Açıklamalar
10.3.3.1. İki miktar (nicelik) 
arasındaki ilişkiyi fonksiyon 
kavramıyla açıklar; problem 
çözümünde fonksiyonun grafik ve 
tablo temsilini kullanır.

Grafiğin x ve y eksenlerini kestiği noktalar; 
fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan 
olduğu aralıklar; fonksiyonun maksimum ve 
minimumları ve bunların (verilen durum 
bağlamında) anlamları grafik üzerinden 
açıklanır.
Sembolik ifade, grafik veya tablo ile verilen bir 
fonksiyonun belli bir aralıktaki ortalama 

değişim hızı (keseninin eğimi, ( ) ( )f b f a
b a

)

hesaplattırılır.
ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ

ÜNİTE: 10.4. Analitik Geometri
KONU: 10.4.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi

Terimler: Analitik düzlem, iki nokta arasındaki uzaklık, doğrunun eğimi, eğim açısı, iki 
doğrunun dikliği
Sembol ve Gösterimler: 2 1 21( , ), , / ,, /A x y AB m d d d d
Kazanımlar Açıklamalar
10.4.1.1. Analitik düzlemde iki nokta 
arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı 
oluşturur ve uygulamalar yapar.
10.4.1.2. Bir doğru parçasını belli bir 
oranda (içten veya dıştan) bölen 
noktanın koordinatlarını hesaplar.

Bir doğru parçasının orta noktasının 
koordinatları buldurulur.
Bir üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları 
buldurulur.

10.4.1.3. Analitik düzlemde doğru 
denklemini oluşturur ve denklemi 
verilen iki doğrunun birbirine göre 
durumlarını inceler.

Bir doğrunun eğim açısı ve eğimi tanımlanır.
İki noktası ile ya da eğimi ve bir noktası ile 
verilen doğrunun denklemi oluşturulur.
Eksenlere paralel doğruların denklemleri ve 
grafikleri yorumlanır.
İki doğrunun birbirine göre durumları (çakışık, 
paralel, tek noktada kesişme ve dik kesişme) 
inceletilir ve kesişen iki doğrunun kesişme 
noktası bulunur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

10.4.1.4. Bir noktanın bir doğruya 
uzaklığını açıklar ve uygulamalar 
yapar.

Bir noktanın bir doğruya uzaklığı ve paralel iki 
doğru arasındaki uzaklık ile ilgili uygulamalar 
yapılır.

erimmleler:r: 2 1 22 1 21 22222221AA x y mmmmmm ddddd dddd ddddddd ddddddddd2 12 1 21 222 111( , ), ,,,,, ), / 222222,, 11 ///

kullanır. bağlamında) anlamları grafik üzer
aççıkıkıklal nır.
SSSeSeSeSemmmmbm olik ifade, grafik veya tablo 
fffoff nnnnkksiyonuun n bebelli bir aralıktaki or

ddedddd ğiğiğiğiğiğğğğ şiişişşişş mmmmm hıhıhııhıızızızızızzızızızıııı (((((kkeseninin eğimi, f (

hhehehehesasasaasa lplplplplplataaaatataa tırılırr....
ÖĞÖĞĞĞĞRERERRRRREREEENMNMNMNMNMNMMMMMNMMNMMMMEEEEEEEEEEEEE AALALLALALALALAALLALALLALAAAAANANAAAA I:: GGGGGGGGGGGGGGGGGEOEOEOEOEOEOEEOEEOOOEOOEOEOOEOOEOEOEOEOEOEOOEOMMEMEMMMMMMMMMMMMM TRİ

ÜNÜNÜNÜNNNİİTİTTTEEEE:E 111111000000.0.0 44..4. AAnaliliiiiiittitiitititittiiititiititttiittttt k kk kk kk GeGeGeGGeGeGeGeGeGeGGeGGeGeeeGeeomoomoommmmommmomommmmo eetri
KONU: 1010111000.4.444.1.11... DDDDoooDoDooğrğrrruununun AAAAAAAAAAAAAAnananannnnananaananaannaanannaananananaaanananaanalilillilililiiliiilililiilililiiililiililil titititititititiitiittititiitiiitiititttitiik kkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkk İnİncelenmesi

tikk dddddddddüzüzüzzüzzüüzüzüüzllel m, iki noktttataaa aaarrrrraasıssıııındndddaaaaaaki uuuuzaklılık,k,k, ddddddddddddddddddddoğoğoğoğoğoğoğoğoğoğoğoğoğoğoooooğoooğğğrurruruururruurrururuurruurunununun eğimmmmmmi,iii,i,i,ii,i eeeeeeeeeğiğğ m
i

AAAçAçAçAçAA ıkıklalamamaa alalalalaaarrrrrrr
k düzlemememmmmmmmmddedededdededd  iki nokokktataaataaataa 
ığı veren babağğınıntıt yı 

gulamalar yapapar.r.
ğru parçasını belllii bibir r 
ya dıştan) bölen 
natlarını hesaplar.

BiBir r dodoğrğru paparçrçasasının orta noktasın
kokoorordidinanatltları buldurulur.
Bir üçgenin ağırlık merkezinin ko
buldurulur
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ÜNİTE: 10.5. Dörtgenler ve Çokgenler
KONU: 10.5.1. Dörtgenler ve Özellikleri

Terimler: Dışbükey dörtgen, içbükey dörtgen, köşegen, alan, çevre
Sembol ve Gösterimler: A(ABCD)
Kazanımlar Açıklamalar
10.5.1.1. Dörtgenin temel 
elemanlarını ve özelliklerini açıklar.

Dörtgenin iç ve dış açılarının ölçüleri toplamı 
incelenir.
Dörtgenin alanı incelenir.
Dışbükey ve içbükey dörtgen kavramları 
açıklanır.

Not: Bundan sonra dörtgen denilince dışbükey 
dörtgen anlaşılmalıdır.

KONU: 10.5.2. Özel Dörtgenler
Terimler: Yamuk, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen,

Kazanımlar Açıklamalar
10.5.2.1. Yamuk, paralelkenar, 
eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve 
deltoid ile ilgili açı, kenar ve köşegen 
özelliklerini açıklar.

Yamuk, en az iki kenarı paralel olan dörtgen 
olarak tanımlanır.
Yamukta orta taban tanımlanır ve orta tabanın 
uzunluğu alt ve üst taban uzunluklarından
yararlanılarak buldurulur.
İkizkenar ve dik yamuk incelenir.
Bir dörtgenin kenarlarının orta noktalarını köşe 

kabul eden dörtgenin paralelkenar olduğu 
keşfettirilir.
Yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen, 
dikdörtgen, kare ve deltoid arasındaki hiyerarşik 
ilişkiler incelenir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanılır.

10.5.2.2. Yamuk, paralelkenar, 
eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare ve 
deltoidin alan bağıntılarını oluşturur.

Paralelkenar içinde alınan bir noktanın köşelere 
birleştirilmesiyle elde edilen üçgenlerin alanları 
arasındaki ilişkiler bulunur.

10.5.2.3. Dörtgenlerin alan 
bağıntılarını modelleme ve problem 
çözmede kullanır.

KONU: 10.5.3. Çokgenler
Terimler: Çokgen
Kazanımlar Açıklamalar
10.5.3.1. Çokgenleri açıklar, iç ve dış 
açılarının ölçülerini hesaplar.

Düzgün çokgenlerden bahsedilir; iç ve dış 
açılarının ölçüleri buldurulur.
İçbükey çokgenlere girilmez.
Çokgenlerin köşegenleri ile ilgili özelliklere 
değinilmez.

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ve CEBİR
ÜNİTE: 10.6. İkinci Dereceden Denklem ve Fonksiyonlar

KONU: 10.6.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Terimler: İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem, denklemin kökü, diskriminant, sanal

k, ikizkenar yamuk, dik yamuk, paralelkenar, eşkenar dörtgen,

Aççıkıkıkkkkıkkkıkklallalalalammamalar
k, paralelkenar, 
, dikdörtgen, kare ve 
açı, kenar ve köşeggenennenn 
klar.

YYaYaaY mmmuk, en azzz iiki kenarı paralel ol
ooloo ararr kakkakak ttanımmmmmllalalallaall nır.
YYYaYaaYaYY mmumukktktkta oortaa taban tanımlanır ve
uzuzuzuzunununununlulululuuluuğğğğğuğuğğ  alt vvvvvvvvvvvvvveeeee e eeeeeee üst taban uzunluk
yayyayayayyayayarararaararaararararlrrlrlrlrlllrlrlrrlaanılarrakakakakakkakkkakkkkkakkak bbbbbbbbbbbbbuululuuuuuuuuuuuu dud rulur.
İİİkİİkİİ iiizizzzkenar r vvvvveveevvvvv ddddddddddddddiikkkkikkkkkkkkkk yyyyyyyyyyyyyyyyyammuk incelenir.
Biiirr dörtgeeeeeeeninniniiiinininiiininiiinnininiiiinnn nnnn nnnnnnnnn nnnnn kekekkkekkkekekekekkkekekkeeekkeennnnnannnnn rlarının orta no

kkakkk bbbbbub l edenen dddddddddddöröröröröröröröröröröööörröörörörtgtgtgtgtgtgtgtgtggtggtggggggenenin paralalalalelelelelellelkekekkekkk nar
kkkekekkkk şşfşffşş ettiriliir.rrrr.
YYaYYYaYaYYYYYYY mummumuuukk,k,kk,, pppppppararararararalalalalalaleelkek nar, eşkkkkkkenenenenenenaraaararaa  dör
didiiikdkdkdkkdkdkkkdkdkdkdörörörörörörtgtgtgttggeenenene , kkare ve deltoioioiioiiid d d d dddd araa asın
ilililli işişişişşşkikikikikik leleleeleler rr iinincelenir.
BiBiBBiBBBiBilglglglglgllgiiiii ve iletişim teknnololojojilerinden

k, paralelkeenanar,r, 
, dikdörtgen, kkarare e veve  
ağıntılarını oluştururr.

Paralelkenar içindnde e alalıınan bir nok
birleştirilmmessiyiylele eellde edilen üçge
ararasa ınındadakiki iililişşkik ler bulunur.

nlerin alan 
delleme ve problem 
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Sembol ve Gösterimler: 2, 1,  1,  ,  ,i i a bi z2, 1,  1,  ,  ,b2 1,  ,  ,  1,  1,  2 1,  1,1,  1
Kazanımlar Açıklamalar
10.6.1.1. İkinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklemleri çözer.

Her bir çözüme denklemin kökü denildiği 
vurgulanır.

2ax bx c biçimindeki cebirsel ifadelerin; tam 
kare ve iki kare farkına ait özdeşlikler de 
kullanılarak çarpanlara ayrılmasıyla ilgili 
uygulamalar yapılır.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler; 
tam kareye tamamlanarak ( 2y x bx c
şeklinde olanları) ve çarpanlarına ayrılarak 
çözdürülür. İkinci dereceden bir bilinmeyenli 
denklemlerin köklerini veren formül oluşturulur.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin 
gerçek köklerin varlığı diskriminantın işaretine 
göre inceletilir.

10.6.1.2. 1i sanal birim olmak 
üzere bir karmaşık sayının 

 ( , )a bi a b ) biçiminde ifade 
edildiğini açıklar.

Diskriminantın sıfırdan küçük olduğu 
durumlarda ikinci dereceden bir denklemin
köklerinin bulunabilmesi için gerçek sayılar 
kümesini de kapsayan yeni bir sayı kümesi 
tanımlama gereği örneklerle açıklanır.
Karmaşık sayılarda toplama, çarpma ve bölme 
işlemleri ve özellikleri gösterilir.
Bir karmaşık sayının eşleniği verilir.
Karmaşık kökleri olan gerçek katsayılı ikinci 
dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin
çözümüyle ilgili uygulamalar yapılır.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli gerçek 
katsayılı bir denklemin sanal köklerinin 
birbirinin eşleniği olduğu keşfettirilir.

10.6.1.3. İkinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklemin kökleri ile 
katsayıları arasındaki ilişkileri belirler.

Sadece kökler toplamı ve çarpımı ile denklemin 
katsayıları arasındaki ilişkiler incelenir.
Kökleri verilen ikinci dereceden denklemi 
oluşturmayla ilgili uygulamalara yer verilir.

KONU: 10.6.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Terimler: İkinci dereceden fonksiyon, tepe noktası, parabol, simetri ekseni
Sembol ve Gösterimler: 2 2

1 2, ( ) , ( )( )y ax bx c y a x r k y a x x x x
Kazanımlar Açıklamalar
10.6.2.1. İkinci dereceden bir 
değişkenli fonksiyonu açıklar ve 
grafiğini çizer.

Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası, eksenleri 
kestiği noktalar ve simetri ekseni buldurulur.
Fonksiyonun grafiğinin tepe noktası ile 
fonksiyonun en küçük ya da en büyük değeri 
ilişkilendirilir.
Grafiğin x-eksenini kestiği noktalar ile 
denklemin kökleri ilişkilendirilir.
Fonksiyonun katsayılarındaki değişimin 
fonksiyonun grafiği üzerine etkisi bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden yararlanılarak 

İkinci dereceden bir bilinmeyenli 
gerçrçeke  köklerin varlığı diskrimina
gögögögögögörrrrer  inceletilir.

1 sanal birim olmak 
şık sayının 

biçiminde ifade
r.

DDDiDiDDD sssskriminantın sıfırdan küçük old
ddudd rruruurrurumlmlmlmmlararararardadaadadada iiiiiikikikkk nci dereceden bir d
kkökökkk klklklklklkklkllkllerrereererererininninininininininnininnininninn bbbbbbbbbbbbuuuluu unabilmesi için gerç
kkükükükkkükkükümmemesisiisiisiinininnnn  de kkkkkkkkkkkkkapapaaaaaaaaaa sayan yeni bir say
tataaanınınıımlmlmlmmlmlmlmlmmllaamaama gegeeeeeeeeeeeerererererererrrererereeererr ğiğiğğğğğğğğğğğğğğğğğ  örneklerle açıkl
KKaKaKKKaKaKaK rmrmrr aşıkk sssssssssssaaaayaayayayayayayayayyayyayyayyyıııılılılılıııııılı araraaarrarrararara dadddddddddddddddd  toplama, çarp
iişi leeeeemleri vvvvvveevvvev ööözezezezzzzezezezzezzzzezzz llllllllllllllllllllllllliiiikikkiikkiikiki lel ri gösterilir.
BBiBB rrrr karmaşıkıkıkkkkkkıkkkkkkkkkkkkk ssssssssayayayayayayayayyyyyyyınının eşleniğiğiğiğiğğii ii vevvv ri
KKaKKaaKKK rrrmrmr aşıkkk kkkkkkkkkkkkökökkökökökökökökö llllllelleleleririiririri ooolan gerçrçrçrççççekekekekekkk kats
ddddededdd rerereeerececeden n bibiiiiiiirr r r rr bbbbibiibillinmeyenlii ddeenkle
çöçöçööööçööçööözüzüzüzüzzzzzz mümüümüylylyllylyleee e e ililililiilgili uygulammmmmmmalalalalalalaaaraaaaa  yap
İkincici ddddererere eceden bir billinininininnmmemmemm yenli 
kkkkkatstststsayayayayaayılılılı bir denklemimimimiinn nn nnn sasasasasasannal kökl
bibirbirinin eşleniği ololololololdududududududuğğğğğuğ  keşfettir

dereceden birr 
nklemin kökleri iilele  
ndaki ilişkileri belirler.

Sadece kökler totoplplamamı ve çarpımı
kakatst ayayılılararı ı aarasasınındaki ilişkiler ince
KöKöklklere ii verilen ikinci dereceden d
oluşturmayla ilgili uygulamalara y

KONU: 10 6 2 İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikler
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incelenir.
2

1 2( )  ve ( )( )y a x r k y a x x x x
şeklinde verilen ikinci dereceden fonksiyonların 
grafikleri çizilir.
Tepe noktası ile grafiği üzerindeki bir noktası 
verilen ya da grafiği birisi y-eksenini kesmek 
şartıyla herhangi üç noktadan geçen ikinci 
dereceden fonksiyon oluşturulur.
Grafiği verilen ikinci dereceden denklemin 
cebirsel ifadesi bulunur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılabilir.

10.6.2.2. İkinci derece denklem ve 
fonksiyonlarla modellenebilen 
problemleri çözer.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılabilir.

ÜNİTE: 10.7. Polinomlar
KONU: 10.7.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

Terimler: Polinom, polinomun derecesi, polinomun katsayıları, polinomun sabit terimi, sabit
polinom, sıfır polinomu, kalan teoremi, polinomun sıfırları
Sembol ve Gösterimler: p(x)
Kazanımlar Açıklamalar
10.7.1.1. Gerçek katsayılı ve bir 
değişkenli polinom kavramını açıklar.

Polinomun derecesi, katsayıları ve sabit terimi 
belirtilir.
Sabit polinom, sıfır polinomu ve iki polinomun 
eşitliği örneklerle açıklanır.
Polinomların özel bir fonksiyon türü olarak ele 
alınabileceği açıklanır.

10.7.1.2. Polinomlarla toplama, 
çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini 
yapar.

Bu ve diğer kazanımlarda polinom denildiğinde 
gerçek katsayılı ve bir değişkenli polinomlar 
anlaşılmalıdır.

10.7.1.3. Bir p(x) polinomunun q(x)
polinomuna bölümünden kalanı bulur.

Bir polinomun sıfırı (kökü) kavramı örneklerle 
açıklanır.
Kalan Teoremi: Bir p(x) polinomunun x – a ile 
bölümünden kalan p(a) dır.
p(a) = 0 x – a, p(x) in bir çarpanıdır.

q(x) polinomu en fazla ikinci dereceden polinom 
olarak alınır.

10.7.1.4. Katsayıları tam sayı ve en 
yüksek dereceli terimin katsayısı 1 
olan polinomların tam sayı sıfırlarının, 
sabit terimin çarpanları arasından 
olacağını örneklerle gösterir.

KONU: 10.7.2. Polinomlarda Çarpanlara Ayırma
Terimler: Polinomun çarpanları, özdeşlik, değişken değiştirme
Kazanımlar Açıklamalar
10.7.2.1. Gerçek katsayılı bir 
polinomu çarpanlarına ayırır.

Bir polinomu ortak çarpan parantezine alma 
yoluyla çarpanlarına ayırma uygulamaları
yapılır.
Tam kare, iki kare farkı, iki terimin toplamının 

er.
y

ÜNİTE: 1001000.7.7.7.7.7... .. Polinomlar
KONU: 10.7.1. Polinom KKKKaKaKaKaKKKKKKKKKKK vvvvvrrrama ı ve Polinomlarla İşlemler

om, polinomun derecesi,i, ppppppppololliinnnnnnnni oommmmmmmunu  katatsasaayıyıyııyıyıyılall rı, polinomun sab
olinomu, kalan teoorer mimiiii, ppooopp lilinnnnnnnonnomumumum n nn sıfffıfırlrlrlrllarararararararrrrrııııı
erimler: p(x(( )

AçAçAAAAççAç kkıkıkıkıklllaalalalammamamamaaalalllalalallll rr
k katsayılı ve bir 
om kavramını açıkklalalalaarrr.

PPoPoPPoPoPoPPoPoliiliiilililinnnon muun n ddddedededdedededededededddeedeererrererererererrrr cccecceccececceeccc si, katsayıları ve
bbeb lllliirtilir.
SaSaS bbbbbit polinonononoooononoooommmm,m,mm,mmmmmmmmmmmmmmmm sssssıfııfffıfıfıfıffffıııı ır polinomu ve i
eeşeee itititttitliği örnrnrnekekkkekkekkkkkkkeke leleleelelelelelllelelleelelelerlrlrlrlrlrlrlrlrlllrllllrleeee ee açaa ıklanıııır.r.r.r.r.r.
PPPoPPoPPP llliliil non mlarınınınınınnnnnn ööööözzzezezzeez ll bir fonkkkkksisisisisisiiyyoyoyy n tü
alalalalalaaalalalllınıııı ababababbbililililililecececcecececeğeğeğeğeğeğiiii i i aaçıklanır.

mlarlaa ttopoplama, 
a ve bölllmememmememememememem iişlemlerririninninniniinin  

Bu vveeee didididdidiğğğeğeğer kazanımlardadadadadada pppppppolo inom
gegegeggerçrrçrçrçrçekkekekeke kkkkatsayılı ve bir rrr r dedededededeğğğiğğğ şkenli
aaanaaananlllallllaşıllmalıdır.

x) polinomunununn qq((xx((( ))
ümünden kalanını bbululurur..

Bir polinomun ssıfıfırırı ı (k(kökü) kavram
açıklanır.r
KaKalalan n TeTeororemi: Bir p(x(( ) polinomu
bölümünden kalan p(a) dır.
p(a) = 0 x – a, p(x(( ) in bir çarp
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ve farkının küpü, iki terimin küplerinin toplamı 
ve farkına ait özdeşlikleri kullanılarak 
çarpanlara ayırma uygulamaları yapılır.
Değişken değiştirme yöntemi ile polinomlarda 
çarpanlara ayırma uygulamaları yapılır.

KONU: 10.7.3. Polinom ve Rasyonel Denklemlerin Çözüm Kümeleri
Terimler: Rasyonel ifade, polinom denklem, rasyonel denklem

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

p xp x q x
q x

Kazanımlar Açıklamalar
10.7.3.1. Rasyonel ifade kavramını 
örneklerle açıklar ve rasyonel 
ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili 
uygulamalar yapar.

Çarpanları polinom olmayan ifadelerde 
çarpanlara ayırma uygulamalarına yer verilmez.

10.7.3.2. Polinom ve rasyonel 
denklemlerle ilgili uygulamalar yapar.

Çözümlerin grafikler yardımıyla 
yorumlanmasında bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanılır.

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
ÜNİTE: 10.8. Çember ve Daire

KONU: 10.8.1. Çemberin Temel Elemanları
Terimler: Çember, merkez, yarıçap, çap, kiriş, teğet, kesen, yay
Sembol ve Gösterimler: 0, , , , , ( ),r R AB ABC m AB
Kazanımlar Açıklamalar
10.8.1.1. Çemberlerde teğet, kiriş, çap 
ve yay kavramlarını açıklar.

Bir çember ile bir doğrunun birbirlerine göre 
durumları incelenir.

10.8.1.2. Çemberde kirişin 
özelliklerini gösterir.

Bir çemberde, kirişin orta dikmesinin çemberin 
merkezinden geçtiği ve bir kirişin orta noktasını 
çemberin merkezine birleştiren doğrunun da 
kirişe dik olduğu keşfettirilir.
Bir çemberde kirişlerin uzunlukları ile merkeze 
olan uzaklıkları arasındaki ilişki incelenir.

KONU: 10.8.2. Çemberde Açılar
Terimler: Merkez açı, çevre açı, iç açı, dış açı, teğet-kiriş açı
Kazanımlar Açıklamalar
10.8.2.1. Bir çemberde merkez, çevre, 
iç, dış ve teğet-kiriş açıları açıklar; bu 
açıların ölçüleri ile gördükleri yayların 
ölçülerini ilişkilendirir.

Çapı gören çevre açının ölçüsünün 90° olduğu 
fark ettirilir.
Eş kirişlerin ve paralel kirişlerin ayırdığı yay 
parçalarının eş olduğu fark ettirilir.
Sinüs teoreminin çevrel çemberin yarıçapı ile 
ilişkisi incelenir.

KONU: 10.8.3. Çemberde Teğet
Terimler: Teğet, teğet parçası
Kazanımlar Açıklamalar
10.8.3.1. Çemberde teğetin 
özelliklerini gösterir.

Çemberin dışındaki bir noktadan çizilen teğet 
parçalarının uzunluklarının eşit olduğu üçgende 
Pisagor Teoremi kullanılarak gösterilir.
İki çemberin ortak teğetine girilmez.

KONU: 10.8.4. Dairenin Çevresi ve Alanı

p
m ve rasyonel

gili uygulamalar yapar.
Çözümlerin grafikler yardımıyla 
yoyoyoooorururrrr mlanmasında bilgi ve iletişim
tttetttttt kkknnk olojilerinden yararlanılır.

ÖĞRENMME E EE EEE ALLLLLLLLLALALLANANNNNNNI:I: GEGEOMOMOMMMMMETE Rİ
ÜNÜNİTTTTTTTTEEEEE:E:E:E:E 110100.888888888.. ÇeÇeÇeÇÇÇ mbmbm erreer vvvvvvvvvvvveeeeee Daire

KONU: 10100.8.8.8.888..8..11111. .. ÇÇÇÇÇÇeÇemmmmmbbmbbmbbmmbmbererererreererrininin TTTTTTTememe elel EEEEEEEEEEEElel manları
er, merkez, yarıçaapp,, ççççaaaappp, , kikikikikiki iiiriririş,ş,ş, ttttt ğğeğğeğeğetetettetttettttt, , kkesennnn,n,nn,n,nnnnnnn,nnn,nnn, yyyyyyyyyyyyyyyayay
erimler: 0, , , ,,, ,,, (((( ))),,, , ,,, ,,, (((((((((, ,

AAAAçAççççııkkkkıkıkklalaaammmalaarrrrr
erleerdrdrdrdrdrrdddeeeeee eee tet ğet, kiriş, çaçaçaçaçaçappp 
arını açaçıklar.

BBiBB rrrr çember iiiiiiiiiiiillelellelelelleleleeeeellel bbbbbbbbbbbbbbbbbiiiririiiii  doğrunuun n n nn bibibibibbb rbir
dduddddd rrruur mları ıı ininininininininiinnnncececc llelelelelenininninnirr.

erde kkiririşişin 
terir.

BBBiBBBBBBBBBB r çeçeçeççembmbererrdededededede,, kkikirişin ortaaa dddddikikikikkkkmes
mememememeeeeeeerkrrkrkrkrrrrkrrkr ezezeee ininininndedededededenn geçtiği ve bbbbbbiririririririr kkkkkkkkirişin
çeçeçç mbmbeerereererinininin merkezine birirririrleleeleleleştştştştştştiren do
kik riririririşşeşeşeşeşe dddiik olduğu keşfşfşfşffşffşfetetetetetettitititititirilir.
Bir çemberde kirrişişleleririnn uuzunlukla
olan uzaklıklalarırı aararasındaki ilişki in

KOKONUNU:: 1010.8.8.2.2. ÇeÇembmbererdede Açılar
ez açı, çevre açı, iç açı, ddışş açıç , teteğeğet-kikiriş açı

Açıklamalar
b d k Ç ö öl ü ü ü
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Terimler: Daire, daire dilimi
Kazanımlar Açıklamalar
10.8.4.1. Dairenin çevresini ve alanını 
veren bağıntılar oluşturur ve 
uygulamalar yapar.

Daire diliminin alanı hesaplatılır ve uygulamalar 
yapılır.

ÜNİTE: 10.9. Geometrik Cisimler
KONU: 10.9.1. Katı Cisimlerin Yüzey Alanları ve Hacimleri

Terimler: Dik prizma, piramit, dik piramit, dik dairesel silindir, dik dairesel koni, küre, ayrıt, 
yükseklik, ana doğru, yan yüz yüksekliği, tepe noktası, taban alanı, yüzey alanı, hacim 
Kazanımlar Açıklamalar
10.9.1.1. Dik prizma ve dik 
piramitlerin yüzey alan ve hacim 
bağıntılarını oluşturur.

Dik prizma ve tabanı düzgün çokgen olan dik 
piramitlerin temel elemanları ve özellikleri 
incelenir.
Düzgün dört yüzlü incelenir.

10.9.1.2. Dik dairesel silindiri ve dik 
dairesel koniyi açıklar, yüzey alan ve 
hacim bağıntılarını oluşturur.

Dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin 
elemanları ve özellikleri incelenir.

10.9.1.3. Küreyi açıklar, yüzey alanı 
ve hacim bağıntısını oluşturur.
10.9.1.4. Katı cisimlerin yüzey alan ve 
hacim bağıntılarını modelleme ve 
problem çözmede kullanır.

11. SINIF
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR VE CEBİR

ÜNİTE İD.11.1. Mantık
KONU: İD.11.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

Terimler: 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 (veya gerek ve yeter şart), totoloji, çelişki

Sembol ve Gösterimler: , (veya ), , , , , ,p p p
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.1.1.1. Önermeyi, önermenin 
doğruluk değerini, iki önermenin 
denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
İD.11.1.1.2. Bileşik önermeyi açıklar, ve, 
veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik 
önermelerin özelliklerini ve De Morgan 
kurallarını doğruluk tablosu kullanarak 
gösterir.

ve/veya bağlaçlarının anlamları elektrik 
devrelerinden örneklerle pekiştirilir.

İD.11.1.1.3. Kümelerdeki işlemler ile 
sembolik mantık kuralları arasında ilişki 
kurar.

Kümelerle yapılan işlemler ve sembolik 
mantıkta kullanılan sembol, gösterim ve 
bunlarla ifade edilen işlemler arasında 
aşağıdakilere benzer ilişkilendirmeler 
yapılır.

erimler: (((((((((vvvvveeyyyyya , , , , , ,p, ((vveeyya , , ,, ,)), , ,, ,,

iresel silindiri ve dik 
açıklar, yüzey alan ve 
rını oluşturur.

Dik dairesel silindir ve dik dairese
ellemememe anları ve özellikleri incelenir

 açıklar, yüzey alanı
ısını oluşturur.
simlerin yüzey alannn vvvvveeeee

rını modelleme vee 
de kullanır.

1111111111. SIS NIINIIIFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ÖĞRENMEEEEEE AAAAAALLAAAAAANANNNNIII:III: SSAAAAYYILALAAAAAAAAAAAAAAAAR RR R RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR VVVEVEVEVEVEVEVVEVEEVEVEVEVEEVVEVVEVVEEEVEEVVEEVEVVEVVEV CCCCCCCCCCCEBE İR

ÜNÜNÜNÜNÜNÜNNİİİTTTEEEEEEE İDİDDDDDDD.111111.1.1 1. Mannnntıtıtııttıtııtııtıtttııtıtııttıt kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
KOKONU: İD.11...11111..111.. ÖÖÖÖÖÖÖneneeeeerrrrrrmrmrrmr eeeelelele erer ve e BBiBiBiBiBiBiBiBiBiBBiBilelelellll şişişiikk kk kk kk ÖnÖnÖnÖÖÖÖÖÖ ermeelelelelelelelleleeerrrrrrrrrr

me, bibibibibbbibibileleelelelelelel şişişşişişşşşş k k önerme, ööööönnnneeeeerrmmmmmmemeniniiiiiiiiin nnnnnnn nnnnn dededeeeeeğiğiğiğiğiğiğiililili,,,, veveveeveveeee,,, vevvvvveveev yaya, ya da babababaaaaaağlğlğlğlğlğlğlğlğğ aaaaaçaaa lar
u öneneermrmrmrmrmrmrmrmrme,e,eeeeee koşulluu öööööönnnneneneeeeeneerrrrrmmeeeeenene inin kkkkkkkkkkkararararaararaararşıışışışışışışşş tıtıtı,,,,, kokkookokokokoşşuşuşullu önermeeniniinininninininnin nn n nnnnnn tttetettttt rsi, k
t tersi, ikiki i yönlü kokoşuşuşuuuuuşuşuullllllllllllllllluuuu u uuuuuuu önönönnnönnererereee mememe ((((((vvveveveveeeyayayyyayay  gerek ve yeyeteteeeeeeeer r rrrr şaşaşşaşaşşşşartrt), toto

Açıklamaalalarr
ermeyi, önermenin 
ni, iki önermenin 
ermenin değilini açıklar.
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İD.11.1.1.4. Koşullu önermeyi açıklar, 
koşullu önermenin karşıtını, tersini, karşıt 
tersini yazar ve doğruluk tablosu 
kullanarak denk olanları gösterir.

p q p qp qp olduğu doğruluk tablosu 
yardımıyla gösterilir.
ve, veya, ya da, ise bağlaçları kullanılarak 
verilen en fazla iki önerme içeren ve en 
fazla dört bileşenli bileşik önermelere denk 
basit önermeler buldurulur.

İD.11.1.1.5. İki yönlü koşullu önermeyi 
açıklar.

( ) ( )p q p q p p olduğu 
doğruluk tablosu ile gösterilir.

İD.11.1.1.6. Sözel olarak veya sembolik 
mantık dilinde verilen bileşik önermeleri 
birbirine dönüştürür.
İD.11.1.1.7. Totoloji ve çelişkiyi 
örneklerle açıklar.

KONU: İD.11.1.2. Açık Önermeler ve İspat Teknikleri
Terimler: Açık önerme, her, bazı, tanım, aksiyom, teorem, hipotez, hüküm, ispat, tümevarım
Sembol ve Gösterimler:
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.1.2.1. 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

İD.11.1.2.2. Açık önermeyi ve doğruluk 
kümesini örneklerle açıklar.

Denklem ve eşitsizliklerin açık önerme 
olduğu vurgulanır.

İD.11.1.2.3. Tanım, aksiyom, teorem ve 
ispat kavramlarını açıklar, bir teoremin 
hipotezini ve hükmünü belirtir.

ÜNİTE: İD.11.2. Modüler Aritmetik
KONU: İD.11.2.1. Bölünebilme

Terimler:  Bölünebilme, Öklit algoritması, modüler aritmetik
Sembol ve Gösterimler: EBOB(a, b)
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.2.1.1. Tam sayılarda bölünebilme ve 
özelliklerini açıklar.

KONU: İD.11.2.2. Modüler Aritmetikte İşlemler
Terimler: Modüler aritmetik
Sembol ve Gösterimler:  (mod  ),  ( )a b m m a b
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.2.2.1. Modüler aritmetikle ilgili 
özellikleri gösterir ve bunları kullanarak 
uygulamalar yapar.

Aşağıdaki özelliklerden bahsedilir:
a)  ve ,  için  (mod ) ( ) dir.m a b a b m m a b, ç (i i (i ive , ç ( ve ,  için  (m,  için  için 

yönlü koşullu önermeyi )p q p q p p( ) () (( ) () (qq ( ) (
dod ğruluk tablosu ile gösterilir

zel olarak veya sembolik 
verilen bileşik önermelere i
ürür.
oloji ve çelişkiyi 
ar.

KONU: İD.11..11...222222.. AAAAAçıçııııııç kkk kk ÖnÖnÖnÖnÖnÖnerererrererereerrmmmmmmemememmmmm leler r veveveveeeeeeveeeeee İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİspsspsppppsssppspspppppppspppppppppatataa  Teknikleri
önerme, her, bazı, ttatatatatannnınııım,m,m, aakkkkskksssssksiyiiiyyoooomommo , teeororororrorrrrreemeememememeememmmemememmmeeemememmm, ,, ,,, hihihiihihhihiiihhiihhhipppopoppppppppppppppppp tett z, hüküm, isp
erimler:

Aççççççıkı lamaalalalaaaalaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
r ( ) ) veve bazı ( )
örnekeklelerlrle açıklar.

Sözel ll olololololololooooloolararaa akakakakkkk vveerilen vvvvee e e e e nininininin cele
açaçaçaaçaçıkık önönönnnnererererere mmmemeler sembololololoolikikikikikikk man
seseseessembmbmbmbmbboolololololiikik mantık diliiiiiiylylylylylyly eee e verile
niniininiicecececelelleyici içeren açççççıkıkıkkıkık öööönerme
oololololarak ifade edililililililirrrrrr

k önermeyiyiiii vvvvvvveeeeeeeeee dododdddddodd ğrğrulukk 
erle açıklar.

Denklem vee eeşişitstsizizlil klerin aç
olduğu vuvurgrgululana ır.

nım, aksiyom, teoreemm veve 
nı açıklar, bir teoremin 
kmünü belirtir.

ÜNİTE İD 11 2 M dül A it tik
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 ve , ,  için  (mod ) ise  (mod  ) ve 
 (mod  ) dir.

m a b x a b m ax bx m
a x b x m

ve , , ç (ve , , için (mve , , için, ,  için  için 

b)  ve , , ,  için  (mod ) ve  c  (mod ) ise
 (mod  ) ve . . (mod  ) dir.

m a b c d a b m d m
a c b d m a c b d m

ve , , , ç ( oa b d b ve , , ,  için  (mo, , ,  için için için

 ve ,  içinm a b ve ,  için ve ,, ve ,, EBOB(a, b)=1 ise
. .(mod  )a x b m tam sayı çözümleri 

incelenir.
ÜNİTE: İD.11.3. Denklem ve Eşitsizlikler

KONU: İD.11.3.1. Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
Terimler: Doğrusal (lineer) denklem sistemi, yok etme yöntemi
Kazanımlar Açıklamalar
11.3.1.1. Doğrusal (lineer) denklem 
sistemini açıklar ve en çok birinci
dereceden 3 bilinmeyenli doğrusal 
denklem sisteminin çözümünü yok etme 
yöntemiyle bulur.
KONU: İD.11.3.2. İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri

Terimler: Değişken değiştirme, ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem, denklem sistemi
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.3.2.1. İkinci dereceden bir 
bilinmeyenli denkleme dönüştürülebilen 
denklemlerin çözüm kümesini cebir ve 
grafik yardımıyla bulur.

İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir 
denkleme dönüştürülebilen ve polinomların 
çarpımı veya bölümü biçiminde verilen 
denklemlerin çözüm kümelerinin 
bulunmasına yer verilir.
Değişken değiştirerek ikinci dereceden bir 
bilinmeyenli bir denkleme indirgenebilen
denklemlerin çözüm kümelerinin 
bulunmasına yer verilir.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir 
denkleme dönüştürülebilen ve en çok iki
köklü ifade içeren denklemlerin çözüm 
kümelerinin bulunmasına yer verilir.
İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir 
denkleme dönüştürülebilen ve bir mutlak
değer içeren denklemlerin çözüm 
kümelerinin bulunmasına yer verilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

İD.11.3.2.2. İkinci dereceden iki 
bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm 
kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

Sistemin çözümü cebir ve grafik yardımıyla 
bulunur.
Bir doğrusal denklem ile bir ikinci 
dereceden iki bilinmeyenli denklemin 
bulunduğu sistemlerle de işlem yapılır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

KONU: İD.11.3.3. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
Terimler: İkinci dereceden eşitsizlik
Kazanımlar Açıklamalar

nmeyenli doğrusal 
inin çözümünü yok etme 
ur.

3.2. İkinci Dereceye DDönönüşşşüşüşşttttttüütt rürüüüüüülelebileen n DeDeDeeeeenklemler ve Denkl
ken değiştirme, ikinci dedededededededeerrrreeer ceeeceedddddeded n n nn ikikikikikikikiiiii bibibibibilililililililinmnmmmnmnmmnmmmmeeyenli denklem, den

AçAçAçççççç kkıkıkıklllalalamamamallllallarrrr
nci dereceden bir 
nkleme dönüştürülüleebebebbbiilleeeeenen 
züm kümesini cebbiirrrrr vvvveeeee
a bulur.

İkİkİkkİkİkkininininininii ci dererrrrrrrrrrrrreeeeeceecceeeceden bir bilinmey
ddedddededddd nklemmmmememeemmemeememememem ddddddddddddddönönöööööööööö üştürülebilen v
çarpımmmmmmmmmmmmmııı vevevvvvvevvvv yayayyayyyyayayyyyyy bbbbbölö ümü biçimin
denkleeeeeleeeeeeemmlmmlmmmmlmmmlmmmlmmmmlmlmlmlmmmlmlereerererererrerererrrereereriinininininininnniininininininnnn çözüm kümeler
bulunmmmmmmmaaasasasssaassassasaassasaasınınınınınınınınınınnnnnnınınaaa a aaaaa yeyer verililir.r.r.r.r.r
Değişkşkkkkkkkkkeeneneneneenenene dddddeğeğeğeeğeğee işiştirerek k k k ikikikikikikkinininini ci d
bibibibbibilililinmnmnmmmeyeyeyeyeyeyeeeenlli bir denkkkkklelemem  ind
dededededeed nknknnknklelelelelelemmlerin çözümmmm kkkkkkkümümümümüümü eler
bububuububub ulululunnmasına yer veveveveeriririririillllilil r.
İİİkİkİkİkinci derecedennnnnn bbbbbbiriririririrr bilinmey
denkleme dönönüşüştütürürülebilen v
köklü ifadadee içiçere en denklemler
kükümmeleleririninin bulunmasına yer
İkİkinci dereceden bir bilinmey
denkleme dönüştürülebilen v
d ğ i d kl l i ö
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İD.11.3.3.1. İkinci dereceden bir 
değişkenli fonksiyonun alacağı değerlerin 
işaretini inceler ve ikinci dereceden bir 
bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm 
kümesini bulur.

Çözüm kümesi cebir ve grafik yardımıyla 
incelenir.
ax b veya 

2ax bx c şeklindeki 
ifadelerin çarpımı veya bölümü biçiminde 
verilen eşitsizliklerin çözüm kümesi de 
buldurulur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılabilir.

İD.11.3.3.2. İkinci dereceden bir 
bilinmeyenli denklemi çözmeden 
köklerinin varlığını ve işaretini belirler.

Sadece gerçek köklere sahip denklemler 
incelenir.
Parametre içeren ikinci dereceden bir 
bilinmeyenli bir denklemin köklerinin 
varlığını ve işareti parametrenin alacağı 
değerlere göre tablo üzerinde belirlenir.

KONU: İD.11.3.4. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.3.4.1. İkinci dereceden bir 
bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm 
kümesini cebir ve grafik yardımıyla bulur.

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
ÜNİTE: İD.11.4. Trigonometri
KONU: İD.11.4.1. Yönlü Açılar

Terimler: Yönlü açı, derece, radyan, birim çember, esas ölçü
Sembol ve Gösterimler: , ', ,R
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.4.1.1. Yönlü açıyı açıklar, açı ölçü 
birimlerinden derece ile radyanı 
ilişkilendirir.

Derecenin alt birimleri olarak dakikadan 
bahsedilir. Dünyanın eksen eğikliği örnek 
olarak verilir.
Birim çember denklemi verilmeden 
tanımlanır, açının esas ölçüsünden 
bahsedilir.
Grada girilmez.

KONU: İD.11.4.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
Terimler: Trigonometrik fonksiyonlar, periyod, periyodik fonksiyon, ters trigonometrik 
fonksiyon
Sembol ve Gösterimler: sinx, cosx, tanx, cotx, secx, cscx, T, f(x + T), arcsinx, arccosx,
arctanx
Kazanımlar Açıklamalar
İD.11.4.2.1. Trigonometrik fonksiyonları 
birim çember yardımıyla oluşturur ve 
grafiklerini çizer.

Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki 
temel özdeşlikler, oluşturulan benzer 
üçgenler yardımıyla inceletilir.
Trigonometrik fonksiyonların bölgelere 
göre işaretleri inceletilir.
Açı değerlerine göre trigonometrik 
fonksiyonların aldığı değerler sıralanır.

 olmak üzere 
2

kk  olmak ül k ü olmak ü
sayılarının 

trigonometrik değerleri dar açısının 

ğ g
: İD.11.3.4. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Siste

AçAçAçAçAççAAçAA ıkıklamalar
nci dereceden bir 
tsizlik sistemlerinin çözüzüüüüüüm m mmm
ve grafik yardımıylyla bubuuuuuuuuullulululululuurrrrr.r

ÖĞREREENMNNMMMMNMNMMNNN EEE ALALLLLLLLLLLLLANANANNNNNANNI:I:I: GEGEGEGG OMOMMMMMMMMMMMMETEE Rİ
ÜNNİTİTTTTEEEE:E:: İDİDDDDD 11111.1.11111.1.1.444444.4. TTTTTTriririrririririiir ggogonomemememememememememememeeemememeemmemm ttrtt i
KOONUNUNUNUNUUU: İDİDDDDDDDDDDDD 11111.11.1.11.1.111.11.1.1.1.1..4444.444.4.4.4 11111.1.1.1.111. YYYönö lülülüüüü AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAçıççıçıççççççççııçç lallalalalalalaallalallaallallalaalarrrr

ü açı, derece, radyannnn,n,, bbbbiiiirrimimmmmmm çççeeemembbbbbberr, esasaaaaasss sssssss sss ölölölölllllölllçççüçüçüçüçüçüççüüüçüççççççç
erimleer:r  , ', ,

AçAçAçççççıkıı lammamamamamaaallalalalaalallalallarrrrrrrrrrrr
nlü aaaaaaaaçıçıçıçııçıçıçıçıyyıyyıyıyıy  açıklar, açççııı ööölölllö çüçüçü 
erecee iilele radyanı 

DeD rececenininininniinn n n n n aalt birimleriii iii ololoololo arak
babbbabahhshshhsededededede ilililililliiirir. Dünyanınnn eeeeeekskskskskskskk en eğ

lollolarararraakak verilir.
BiBiBiBBiirririm çember denenenennnnklklklklkklememememee i verilm
tanımlanır, açınınının eesas ölçüsü
bahsedilir..
GGraradada ggirirililmem z.

KONU: İD.11.4.4 2.2 TTririgogononomemetrtrikik Fonksiyonlar
nometrik fonksiyonlar, periyod, periyodik fonksiyon, ters trigo
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trigonometrik değerlerinden yararlanarak 
hesaplatılır.
Periyod ve periyodik fonksiyon açıklanır, 
trigonometrik fonksiyonların periyodik 
oldukları keşfettirilir.
f(x) = a sin(bx + c) + k türündeki 
fonksiyonların grafikleri ve katsayılarının 
grafik üzerindeki etkileri incelenir.
Trigonometrik fonksiyonların grafikleri 
yardımıyla sinüs, tanjant ve kotanjant 
fonksiyonlarının tek, kosinüs 
fonksiyonunun çift fonksiyon olduğu 
belirtilir.
Sekant ve kosekant fonksiyonları tanımlanır 
ancak grafiklerine yer verilmez.
y=sinx ve y=cosx fonksiyonları dışındaki 
fonksiyonların grafik çizimlerinde sadece 
bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılır.

İD.11.4.2.2. Tanjant, sinüs ve kosinüs 
fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını 
oluşturur.

Tanjant, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarının 
bire bir ve örten olduğu aralıklar ve bu 
fonksiyonların terslerinin grafikleri bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden yararlanılarak 
inceletilir. 

12.SINIF
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ve CEBİR

ALT ÖĞRENME ALANI: 12.1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
KONU: 12.1.1. Üstel Fonksiyon

Terimler ve kavramlar: üstel fonksiyon
Sembol ve Gösterimler: ( ) xf x a
Kazanımlar Açıklamalar
12.1.1.1. Üstel fonksiyonu açıklar. Üstel fonksiyonlara neden ihtiyaç 

duyulduğu vurgulanmalıdır. 
Üslü ifadeler ve bunlarla yapılan işlemlerin 
özellikleri hatırlatılır. 
Üstel fonksiyonların bire bir ve örten 
olduğu grafik yardımıyla gösterilir. 
a nın aldığı değerlere göre f(x) = ax

fonksiyonunun grafiğinin değişimini 
incelemek için bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden de yararlanılır.

KONU: 12.1.2. Logaritma Fonksiyonu
Terimler ve Kavramlar: logaritma fonksiyonu, doğal logaritma
Sembol ve Gösterimler: log , , ln , loga x e x x , ex

Kazanımlar Açıklamalar
12.1.2.1. Logaritma fonksiyonunu ile üstel 
fonksiyonu ilişkilendirerek problemler 
çözer.

{1}a {1}olmak üzere logaritma 
fonksiyonunun grafiği üstel fonksiyonun 
grafiğinden yararlanarak çizdirilir, xy a

erimler:: xff x a( )

ancak grafiklerine yer verilm
y=y sinx ve y=cosx fonksiyonla
fonksiyonların grafik çizimle
bilgi ve iletişim teknolojileri 

njant, sinüs ve kosinüs 
n ters fonksiyonlarınnnıı ı

TTaTaTTaT jnjnjnjnjannananantt,t,t,, sssssiinüs ve kosinüs fon
bibibibbibibibibirererere bbbbbbbbbbbiiririiiriririr ve örten olduğu aralık
fofofoofofonknknnnnn ssiyoonlnlnlnlnlnlnlnlnlnnlnnlnlllaarın terslerinin gra
illilililililllililiileeeteee işi imm tttttttttttttttt kekeekekekkekekekkekkeekeke nnononnnnnnnnnnnnn lojilerinden yara
inceleetititititiititiiititt llllililiiliiiirr.rrrrrrrrrrrr  

1212222..SS.SSIINNNNNNIFI
ÖĞRENMMEEEEE AAAALALALAAAAANANNNIIIIII: SSSSSSAYILALAAAARRR R RRRRRRRRRRRR RRR RRRRRR vvevevevevvvveveveveeeveveveeve CCCEBİRR

T ÖĞÖĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞRRRRERERRRR NME ALANANANANANANNIIIII:: 1111122..111111111...... ÜÜsÜssssÜ tetel vevee LLLLLLLLLLLLLLLogogoooo ararrrrrritittiititititittmmmik Fooonknknknknknknknnkkn sisissisisss yoy n
KONUNUNUNUNUUU: 1122222...11.1.1111111111... ÜsÜsÜsÜssÜsstetetettt ll l FoFoonknkkkknkknkknknkknksisisisisisiiiyoyoyon

ramlarar:: üüststel fonksk iiyiyiyyyyyoooononnnnnooo

AçAçAçAçAçAçAçAAç kkıkıkıkllal malar
fonksiyonu açaçıkıklalar.r. Üstel fonksiiyoyonlnlara a neden iht

duyuy ldlduğuğu u vuvurrgulanmalıdır. 
ÜsÜslülü iifafaded ler ve bunlarla yapı
özellikleri hatırlatılır. 
Üstel fonksiyonların bire bir v
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ve logay x fonksiyonlarının grafiklerinin 
y=x doğrusuna göre simetrik olduğu 
belirtilir.

{1}a {1} olmak üzere
: , ( ) logaf f x x, ( ) lo, ( )(, ( ) logaritma 

fonksiyonunun a > 1 için artan fonksiyon,
0 < a < 1 için azalan fonksiyon olduğu 
verilir. a’nın aldığı değerlere göre logaritma 
fonksiyonunun grafiğinin değişimini 
incelemek için bilgi ve iletişim 
teknolojilerinden yararlanılabilir.
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.

KONU: 12.1.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler
Terimler ve Kavramlar: üstel denklem, logaritmik denklem
Kazanımlar Açıklamalar
12.1.3.1. Üstel ve logaritmik denklemlerin 
ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
12.15.3.2. Üstel ve logaritmik
fonksiyonları gerçek hayat durumlarını 
modellemede kullanır.

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. 
İsraf ve tasarruf kavramları hakkında 
farkındalık oluşturacak örneklere yer 
verilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

ALT ÖĞRENME ALANI: 12.2. Diziler
KONU: 12.2.1. Gerçek Sayı Dizileri

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

Kazanımlar Açıklamalar
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.

İlk n terim toplamı bulunur.
Toplam sembolü tanıtılır ancak özellikleri 
verilmez.

tabanında logaritma
nımlayarak problemler 

e sayısının irrasyonel olduğu vurg
mamamatetematikte ve diğer bilim dallar
kkukukukukukkulllllana ımından bahsedilir.

tma fonksiyonunun 
lanarak işlemler yapar.
KONU: 12.1.3. ÜsÜ teel l l ll vvvevvvve LLLLLoogggggggggaarararaa itititiitttttttmimimimimmimimikkkkkk DeDDeDeDeeDeDeeDeDeDenknknknknnknknknnn lllem ve Eşitsizlikler
vramlar: üstel denklklllemeeeemmmmm,, loloooogagagagaag rirririiiriiriririritttmtmtmtmtmmmikikik dddddddddddeneeneneeeeeee kllememmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AçAçAçAçAçççıkıkıkıkkıkıkıkkkkklllalalalalallaall mamaalalalaalarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ve logaritmik denkklleeeeemmlmmmmmlmllereriinnnnn 
n çözüm kümelerinii bbbbbbuuuullluurrr...

ve llogogaritmik
rçekk hahahahahhahhhahah yat durumlaaarararrııınnnnııı

ullannırır.

Gerçekekkkkk hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhayayayayayayayayayayyayayayaayyyyyyataaaataaata  durumlalarırırrırırırır ndndndndndndnndan
bab ktktererererererrrii ii iiii i ii popopoppppp püüpüüpüpüpüülalalalaallall sssyonu,, rrrrrrrrradaadadadadadaa yoyyyyoyyy ak
bobobb zuz nununuumumummmumumumummuumumm (((yarı ömüür)r)r)r)))),,,, fofoffofffffosil y
tatata iyiyiyininiini,,, , , , dddededededdd prem şiddedeeeetititititititiiiti ((((((((((RRRRRRiRiRRRRR chte
dedeeğeğeğeğeğeeğeğ rrri, ses s şiddeti (d(desesiibel) g
yeyeyeyeyeyyeyey rrr vverilir. 
İsİsraf ve tasararruruuuuuuff f f f ff f kakakakakakakakakkaavvrvrvvvv amları h
farkındalık k ololuşuşturacak örnek
veverirililir.r. 
BiBilglgii ve iletişim teknolojilerin
yararlanılır.

ALT ÖĞRENME ALANI: 12 2 Diziler
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12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat 
durumları ile ilgili problemler çözer.

Aritmetik, geometrik ve Fibonacci dizilerine 
doğadan, çeşitli sanat dallarından örnekler 
verilir.

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANI: 12.3. Trigonometri 
KONU: 12.3.1 Toplam-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.

Konu: 12.3.2. Trigonometrik Denklemler
Terimler ve Kavramlar: trigonometrik denklem
Kazanımlar Açıklamalar
12.3.2.1. Trigonometrik denklemlerin 
çözüm kümelerini bulur.

, , olmak üzere 
inf( )+ os ( )= biçimindeki 

trigonometrik denklemlerin kökleri 
buldurulur; a, b ve c katsayıları ile çözüm 
ilişkilendirilir. 
Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 
El Battani’nin çalışmalarına yer verilir.

ALT ÖĞRENME ALANI: 12.4 Dönüşümler 
KONU: 12.4.1. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

Terimler ve Kavramlar: dönüşüm, öteleme, dönme merkezi, dönme açısı, simetri, simetri 
merkezi, simetri ekseni
Kazanımlar Açıklamalar
12.4.1.1. Analitik düzlemde koordinatları 
verilen bir noktanın öteleme, dönme ve 
simetri dönüşümleri altındaki 
görüntüsünün koordinatlarını bulur.

Öteleme, simetri ve dönme kavramları
hatırlatılır.
Noktanın; noktaya, eksenlere, y=x
doğrusuna, bir doğruya göre simetrileri ve 
doğrunun noktaya göre simetrileri 
vurgulanır. Doğrunun doğruya göre 
simetrilerine yer verilmez.
Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla 
öteleme, simetri ve dönme ele alınır.

12.4.1.2. Temel dönüşümler ve 
bileşkeleriyle ilgili problem çözer.

Modelleme çalışmalarına yer verilir. 
Doğadan ve mimari eserlerden 
örneklendirme yapılır.

ÖĞRENME ALANI: SAYILAR ve CEBİR
ALT ÖĞRENME ALANI: 12.5. Türev

KONU: 12.5.1. Limit ve Süreklilik
Terimler ve Kavramlar: bir noktada limit, sağdan limit, soldan limit, süreklilik
Sembol ve Gösterimler:     lim ( ), lim ( ), lim ( )

x ax a x a
f x f x f x

Kazanımlar Açıklamalar
12.5.1.1. Bir fonksiyonun bir noktadaki 
limiti, soldan limit ve sağdan limit 
kavramlarını açıklar.

Limit kavramı bir bağımsız değişkenin 
verilen bir sayıya yaklaşmasından 
hareketle, tablo ve grafikler yardımıyla 

ometrik denklemlerin 
ni bulur.

, , olmak üzere
inf(ff )+ os ( )= biçimi

ttrigonometrik denklemlerin k
bbulddururrululluruuu ; a, b ve c katsayıl
ilililililililiiişişişişkikikikikiikilllelelelelelendndndndndndndnnndiiirilir.
GGeGeGeGeGerçrçrçrçrçekekekkekekekekek hhhaya at problemlerine
EElElElElllElEElEll BBBattaaaninininininiinininininnininiiii’’n’ in çalışmalarına

ALT ÖĞREREEEEENMNNNNNMNMMMMEEEEE EE AAALALLALLLLLLA AAAANNNAA I: 1221222.44.4.4.44444444.44444444.4.. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDönönönönnnönnönnnnnnnnnüüüüşüşüüüüüüüüüüüüüüüüü ümüü ler
KONU: 12.4.1. AnAnAAAAnnaaaaalaliittttiikik DDDDDDDDDDüzüzzzzlelemdde ee TeTeTeTeTeTeeTeTeeTeTeTeeTeTTeTTeeeeTTTeeeeTTemememememmemememememmeeememeememeeememeemmemmemem llll lll l llllllllll lllll DDDDDDöDöDDDDDDDDDDD nüşümler44

vrammlalarr: dönüşüm, ötötötötö eeelelllemememmmme,e, ddddddönnnmmmme memerkrkkkkezezezeezezzezeeezzzezezzzezzzzezeziiiiiiiiiiiiiiiii,,,,,, ddödödödddddddddddd nmn e aççıssıssssı,ı,ı,ı,ıı,ı,ı,ıı, ssssssssime
ekssenenii

AçAçAçAAAAAA ıkıkıkıkkıkıkıklalalall mamamaaaaalalalalalalalalarrrrrr
k düzzlelemdm e koordidinanannnaaanattltlllltltttt ararıı ıı

anın öteeleleleleleelelel mmemem , dönmmmee eeeee veveveeevevveeeeevee 
mleri altındndakaki i
oordinatlarıınını bbululur.

ÖtÖtÖtÖÖÖÖtÖtÖtÖ eleleleeleleleemememememe,e  simetri ve ddönönme ka
hahahahahahaahatıtıtııırlrlrrlr atılır.
NNNNNoNokttanın; noktayayayayayyyayayyyya,a,a,a,a,a,a,a eeeeeeeksk enlere
dod ğrusuna,, bbbbbbbbbbiririririirirririi ddddddddddoğoğooğoğoğoğoğo rurrruya göre s
doğrunnunun nonoktktaaya göre simet
vuvurgrgululananırır. Doğrunun doğruy
sisimetrilerine yer verilmez.
Bilgi ve iletişim teknolojileri

l i i d l
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açıklanır. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır. 
c) Cauchy’nin çalışmalarına yer verilir.

12.5.1.2. Limit ile ilgili özellikleri 
belirterek uygulamalar yapar.

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.

Fonksiyonun grafiği üzerinde sürekli ve 
süreksiz olduğu noktalar buldurulur. 
Limitin tarihsel gelişiminden ve Salih 
Zeki’nin bu alana katkılarından bahsedilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla 

süreklilik uygulamaları yaptırılır.
KONU: 12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev

Terimler ve Kavramlar: anlık değişim oranı, teğetin eğimi, türev, sağdan türev, soldan türev

Sembol ve Gösterimler: 
2

2( ), ( ), ,dy d yf x f x
dx dx

, f’(a+), f’(a-)

Kazanımlar Açıklamalar
12.5.2.1. Türev kavramını açıklayarak 
işlemler yapar.

Anlık değişim oranı fizik ve geometri 
modellerinden yararlanılarak açıklanır.
Verilen bir fonksiyonun bir noktadaki türev 
değeri ile o noktadaki teğetinin eğimi 
arasındaki ilişki üzerinde durulur. 
Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan türevi 
ve sağdan türevi ile türev arasındaki ilişki 
açıklanır.  
ç) f(x) = c, şeklindeki 
fonksiyonlar için türev kuralları verilir. 
Bunun dışındaki fonksiyonların (kapalı ve 
parametrik fonksiyonlar dâhil) türev 
kurallarına yer verilmez. 
Rolle’nin çalışmalarına yer verilir.

12.5.2.2. Bir fonksiyonun bir noktada ve 
bir aralıkta türevlenebilirliğini 
değerlendirir.

Bir fonksiyonun bir noktada türevli olması 
için gerek ve yeter şartları inceler. 
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.

KONU: 12.5.3. Türevin Uygulamaları

Zeki’nin bu alana katkılarınd
Bilgi ve iletişim teknolojileri

süsüreklilik uygulamaları yaptır
KONU: 12.5.2.55 AnAnlılııkkkkk k kkkkk DeDDeeeeeeğiğ şim OrOrOrananannanananı ve Türev

vramlar: anlık değiğişim m ooooororororaaaaanna ı,,,ı, ttteteğeğeğğğğe ititititinn n ğğğğeğiimimimimmmii,iii,i,i,ii,i,i ttürev, sağdan türev

erimler:
222

22222( )))))),,, ,,,ddddddyy dd yyyyyyyyyyyyyy22222

f x f( ), ((),
ddddddxx dddxxx

,,,( ) ,,,, f’ff’f’f’ff’fff (a(a(a(a(a((a(a++++),),)),)),),)),),), fff’’(a+ -)

AçAAçAçAçAçAçAAçAA ııkıklal mamamaalalallalalaallalalalalaalalalalll rrrrrrrrrrrrrrr
kavramını açıklayaarararararaakkkk AnA lııkkkk kkkkkk k dedededededd ğiğiğiğiğiğğğiğiğğiğğğiğiiğiğğğ şişiiişişişiiişişiişişiiişiiişş mmmmmmmmmm mmmmm oro anı fizik ve g

modeeellllllllllllllererereeerrrrerererereerrrrerererre iiiininininininiiinndedededededdedededededeeeddd nn yararlannnnılılaraa ak
Veririleleleleleeeennnnnn nnnn n bbibibibibiibibibibbiibibbibib rrrrrr r ffofffofofoffffoofofooonknknknnn siyonununuuuuuununn n nn n bbbbbibibb r n
deded ğeğ ririr iiiiileeelelllelelelelleee ooooooo nnoktadakiki tttttteğeğeğeğeğeğeğeğeğete in
ararrasasa ınınnındadadadadadaaadakkkkkkikik iillişki üzzererininininininininindedededededededddd  duru
BiiiiBiBirr rr r fofofofofoff nknksiyonun bibir rrrr rrr nonononnnonononononokktkkkkkkk adak
veveveveveevve sssaağdan türevivi iiiiiiiileleleleleleleleelele tttttttttürüüüüürüüü ev aras
açaçıklanır. 
ç) f(x) = c, 
fofonknksisiyoyonlnlara iiçin türev kurall
BuBununun n ddışındaki fonksiyonlar
parametrik fonksiyonlar dâhil
kurallarına yer verilmez.
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Terimler ve Kavramlar: kritik nokta, ekstremum nokta, mutlak maksimum, mutlak 
minimum, yerel maksimum, yerel minimum
Kazanımlar Açıklamalar
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.

Grafik çizimleri polinom fonksiyonlarla 
sınırlandırılır. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

12.5.3.4. Maksimum ve minimum 
problemlerini türev yardımıyla çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

ALT ÖĞRENME ALANI: 12.6. İntegral
KONU: 12.6.1. Belirsiz İntegral

Terimler ve Kavramlar: ters türev, belirsiz integral, integral sabiti
Sembol ve Gösterimler:     c
Kazanımlar Açıklamalar
12.6.1.1. Bir fonksiyonun belirsiz 
integralini açıklayarak integral alma 
kurallarını oluşturur.

Belirsiz integral alma kuralları n≠ -1 olmak 
üzere şeklindeki 
fonksiyonlarla sınırlandırılır. 
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.

KONU: 12.6.2. Belirli İntegral ve Uygulamaları
Terimler ve Kavramlar: Riemann toplamı, belirli integral 
Sembol ve Gösterimler:  
Kazanımlar Açıklamalar
12.6.2.1. Bir fonksiyonun grafiği ile x 
ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin 
alanını Riemann toplamı yardımıyla 
yaklaşık olarak hesaplar.

Gerçek hayatta karşılaşılan ve değeri alan 
formülleriyle hesaplanamayan alanların, 
uygun toplamların limiti olarak ifade 
edilebileceği açıklanır. 
Polinom fonksiyonlarla sınırlandırılır. 
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.

İki fonksiyonun grafikleri arasında kalan 
sınırlı bölgenin alanı hesaplanır. 
Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 

erimler:

mum ve minimum
rev yardımıyla çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer v

ALT ÖĞRENME AAALALALALALALA AANANI: 12.6. İntegral
KONU: 121 .6.66.1111111.. .. BBBBBeeBB lil rsizz İİntntntegegegegggral

vramlar: ters türev,, beliririrrrrrrssisisisisisissizzzz innnnninttttegrgrggrgrrgr llalalalalal, iiinininintteteteteteeggggrgrgrrgrralalalaalalaa  sabiti
erimler:     ccccc

AçAçAçAçAçAçAçıkıkıkıkıkıkıkıklalalalalaalalaaammmalarrrrrrrrrrrrrr
nksiyonun belirsizz 
ayarak integral almmaaaa a
urur.

BBBBBeBeBBBB llirsrsizizzzzzzzz iiiiiiiiiiiiiiintntnntntnttntntnnnnn egegegegegegggegeegegeegeegeeegeeggrrar l alma kurallar
üüzerreeeeee
fof nkksisisiiiisiiiiiiyoyoyooooyoyyooyoyoyoyooooyoyoyoooyoyooyyoyoyoyooooyyy nlllnlnlnlnnlnlnlnllnlnllnlnlnlllnlnlnlnlnlnn araraararraararraararrrarararararararrlllalalalalallallallllll  sınırlandırılır.
Bir fofoonknknkkkkkkkkkkkkkkknkksisiisisisisisisisisissiisiisssiiyoyoyoyoyoyyoyoyoyoyoyoyooyooyoyooyyoyy nununun n n bir sasaaaabibibibibibibibibibitltltltltltlttle ça
fofonknksisiiiiiiyoyoyoyoyoyooyoyoyoyyoyoonunuuuunnnnnn nn tttototoplamınınnnnnnınınınınınınnnının vvvvvvve fa
alalalalalalla mamamam kkkkkkkkuuururururururaaaalalaalllaları verilerrrrekekekekekekekekeek uyu gu
yaayayyyayyayayaptptptptptptptp ırırırırırr lılılılılılırırr.

ken değğişişişişişşişii titititititttirmrme yoluuyylylylylyllyyly a a aaa
emleri yaapapar.r.

KONUNUNUNUUNUUNUU::::::::: 1212121212121212121 .6.6. .2. BeBelililirlrli i İnİ tegral ve Uyyguguuguguuguguguuulalalalalalalaalalal mammammmamammmalllallalaları
vramlar: Riemaannnn ttopoplalamı, belirli integrgrala

Açıklamalar
nksiyonun grafiği ile x Gerçek hayatta karşılaşılan ve
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANI: 12.7. Analitik Geometri

KONU: 12.7.1. Çemberin Analitik İncelenmesi
Terimler ve Kavramlar: çemberin genel denklemi, çemberin standart denklemi
Sembol ve Gösterimler: ( − )2+( − )2= , 2+ 2+ +E  + =0
Kazanımlar Açıklamalar
12.7.1.1. Merkezi ve yarıçapı verilen 
çemberin denklemini oluşturur.

M(a, b) merkezli ve r yarıçaplı çemberin 
standart denklemi, 2 2 2( ) ( )x a y b r
yardımıyla çemberin genel denklemi

2+ 2+ +E  + =0 şeklinde elde edilir.
A 2+B 2+ +E  + =0 denkleminin hangi 
durumlarda çember oluşturduğu gösterilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

12.7.1.2. Denklemleri verilen doğru ile 
çemberin birbirine göre durumlarını 
belirleyerek işlemler yapar.

Doğru ile çemberin varsa kesişim noktaları 
bulunur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır. 

11. SINIF (TEMEL DÜZEY)
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR VE CEBİR

KONU: TD.11.1. Sayı Dizileri
Kazanımlar Açıklamalar
TD.11.2.1. Sayı dizilerini kullanarak 
gerçek/gerçekçi hayat problemlerini 
modellerde ve problem çözümünde 
kullanır.

Fibonacci dizisinden, geometrik ve 
aritmetik dizilerden bahsedilir.
Sayı dizileri fonksiyon olarak verilir; alt 
indis kullanılmaz.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

KONU: TD.11.2. Bölünebilme
Kazanımlar Açıklamalar
TD.11.2.1. İki ya da daha fazla doğal 
sayının en büyük ortak bölenini ve en 
küçük ortak katını içeren problemleri 
çözer.

2, 3, 4, 5, 9, 11 ve 6, 15, 18 ile bölünebilme 
kuralları verilir.

KONU: TD.11.3. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Kazanımlar Açıklamalar
TD.11.3.1. Gelirleri-giderleri göz önüne 
alarak birey, aile ve kurum bütçesi 
oluşturur.

Maaş, aidat, bağış, prim vb. gelirler ve kira, 
telefon, elektrik, doğalgaz, kıyafet, seyahat, 
yiyecek-içecek vb. giderler dikkate alınarak 
birey, aile, kurum veya bir projenin bütçesi 
yapılır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır

TD.11.3.3. Günlük hayatta periyodik 
olarak tekrar eden durumları içeren 
problemleri çözer.

Verilen bir günden belli sayıda gün sonra 
haftanın hangi gününe denk geldiği, yılbaşı 
ve bayram günlerinin yıllara göre 

durumlarda çember oluşturdu
BiB lgi ve iletişim teknolojilerin
yay rarlanılır.

emleri verilen doğru ile 
ne göre durumlarını
mler yapar.

DoD ğru ile çemberin varsa kes
bubububululululununununuuuurrrr.rr..
BBiBiBiBBilglglglggggiii i veveveveveveveveeveveve iiiillletişim teknolojilerin
yayayaayaayararararrrrrrrr rlrr annılılılıılılııılıllıllllllllırıırırııııııııı . 

11. SINNIIIIIFFFFFFF ((((TTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEELL DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZZZZZZZZZEEY)
ÖĞRENMNMMMMMEEEEE ALALALLLLLAAANNNNNNANNANNII: SSASAYIYILLLLLALALAAALLLLLALALLLALLLLLLL RR RRRR R R RRRRRRRRRR VVEVEVEVVVEEEEEEVVEVVEVEVEVEVEVEVVVEEEV CCCEBİR

KKOOOOONNNNNNUUU:: TDTDDDDDDDDDDD.11111111.1.1  Sayayyyyııııııı ııı ıı DiDDDiDiDiDiDiDDiDiDiDiDiDDDDDiDDDiDiDiDDDDiiDDDDiDiDDDD zizizziiziizizziiziziiizizizzzzizizzz llellllelelelelelelelelelleelelelleleeleeleelerrri
Aççççççıkıı lamamamalalaalalaaaaaaaaalaarrrrrrrrrrrrrrrrrrr

diziiiiiiiiilelelelelelelelelell rirrriririr nin  kullanaraaaaakkkkk 
hayayaaaaaaaat t t tt tt prprprprprprprprprpp obo lemlerinnnni i
roblelemm mm mmm mmm çöçöçççöçööçç züz münddeee e

FiFibonaaaaccccccccccccccccccc i i didididididididizizizisindenn,, gegegegegegegeggeeoooomomooo et
arararrararraritititititititmemememeeemememmetitititititititik kkkkkk k kk didizzilerden bbbbbbbbbahahahahahahahahahaahsesssssess dili
SaSaSSSSaSaSaSayıyıyıyıyıyıyıı ddddddiiiziili eri fonksiyoyon n olarak
iininininininndididiidiisss kullanılmaaz.z.
BBBiBilgi ve iletişiimm mmmm m tetettteteteteteteteknknknknkknknknknknolojilerin
yararlanılır..

KOKONUNU:: TD.11.2. Böllününebebiilmeme
AçAçıkıklalamamalalarr

a da daha fazla doğal
k ortak bölenini ve en 

2, 3, 4, 5, 9, 11 ve 6, 15, 18 il
kuralları verilir.
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değişmesinin hesaplanması, belli aralıklarla 
nöbet tutan bir çalışanın tuttuğu nöbet 
günlerinin analizi gibi durumlar inceletilir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

TD.11.3.4. Seyahatlerde mümkün olan 
alternatifleri karşılaştırır.

Seyahat planlarını etkileyebilecek kişi 
sayısı, alternatif yollar, hava koşulları vb. 
faktörler tartıştırılır.
Bir seyahat planı yaparak yaklaşık maliyet 
analizi yaptırılır.
Gidilecek yere ilişkin bir zaman çizelgesi 
yaptırılır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

ÖĞRENME ALANI: VERİ VE OLASILIK
KONU: TD.11.6. Olasılık

Kazanımlar Açıklamalar
TD.11.6.1. Basit ve bileşik olayların 
olasılıklarını içeren, hayatın içinden 
gerçek/gerçekçi problem durumlarını 
çözer.

Örnek uzay, bir olayın tümleyeni, ayrık ve 
ayrık olmayan olay kavramlarını içeren 
problemler üzerinde durulur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

12. SINIF (TEMEL DÜZEY)
ÖĞRENME ALANI: SAYILAR VE CEBİR

ALT ÖĞRENME ALANI: TD.12.1. Denklem ve Eşitsizlikler
KONU: TD.12.1.1. Üslü ve Köklü İfadeler

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

Üslü ve köklü ifadelerin özellikleri 
hatırlatılır. 
Gerçek hayat problemlerine yer verilir.

KONU: TD.12.1.2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Kazanımlar Açıklamalar
TD.12.1.2.1. Yüzde, oran ve orantı 
kavramlarıyla ilgili problemler çözer.

Yüzde hesaplamalarında aşağıda verilen 
bağlamlardan yararlanılabilir: 

a. Zamanında ödemeleri yapılmadığında 
gecikme bedeli ödenmesi gereken 
durumlar, 

b. Bir malın alış fiyatı üzerine KDV, ÖTV ve 
kâr eklenmesi; belli bir satış fiyatı 
üzerinden indirim yapılması gibi gerçek 
hayat durumları, 

c. Vade farkı, enflasyon gibi bireyin günlük 
yaşantısında sıklıkla karşılaştığı kavramlar, 

d. Yatırımların getirilerine yönelik veriler 
toplatılması ve yatırımlar içerisinde en iyi 
olanın belirlenmesi. 

yararlanılır.

ÖĞRENME ALANANANNNNNNNANIII:I:I:I VEV Rİ VE OLASILIK
KONUU:: TTTDDDDDDDDDTTT .1.1111111.6. Olalasıssılılılıııkkkkk

AççAççç kkkıkıkıkıkllllalalal mamamamaallllalalalarrrrrrrr
t ve bileşik olaylarıınn n 
ren, hayatın içinddenennnnn 
problem durumlararııınnnnıı

ÖÖÖÖÖÖÖrÖrÖrnenenekkkkkkkkkk uzuzaya , bir olayın tümley
ayayayayayyayyyrrrrırırırrr k kk olmmamammmamamaammamaamaaaaaayyyayyyyyyyyy n olay kavramla
ppprpprprprppp oboblelemlmlmllmlllllmlmlmlmlmllllmlllmmllmmmlererererrereee  üzüzüüüüzüüüüüüüüüüüü erinde durulur.
BBilggi i vvvvveveevevevvvvevvvvvv iiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllelelellellelel ttitittitititiitititttiittttişşişişişşişşşşşşşşşşiiş m m teknolojilerin
yay raarlrlrlrllllllanananananannanannannaaanannnaaannnnaaannılllıılıllılıllıllılılılıllılııılı ırıırırırırırıırırırırrıırırırırırırrrrırır...

12. SINNIIIIIFFFFFFF (((TTTTEEEEEEEEEEEMMMMMMMELLLLLL DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEEEEY))
ÖĞRENMMMMMMEEEEE ALALALLLLLANANNNNNNNNNNNNNNI:I:: SASASSS YIYILALAAAAAAAALAAAAAAAAR R R RRRRRR RR R VVVVEVEVV  CEBİRİRRRRRRRRR

ALTTTTTTTT ÖĞÖĞÖĞÖĞÖĞÖĞÖÖĞÖÖÖ RENMEE ALALAAAAALLLLLA ANAANNNNNI:I:: TDTTDTDTDTDTTDTTDTTDTTTTTD.1.111.1122222.111111. DeDDeDeDeDeeDeeD nnknklem ve EEşişişişişişişişişiiş tststststtstststtsssiizizii likl
KONUU:: TDTDTDTTDTDTDDDDTDDDDDTDDTTD.1.1....1. 22.2.2.2.22 1.1.1 1.1. ÜÜÜÜÜÜsllllslü ü ü ü vevevevevevvev KKökö lü İfadedeleleeeeleeeeerrrrrrrrrr

AAAçAçAçıkıkkıkıkkklalalalllalal mmalar
lü ve kökökklülüllü iiiiiiiifafafafafafaafaadededddd ler içççererrereneenenenen 

er.
ÜsÜ lü ve köklk ü ü ifififfifififfifi adadadadadadadadadadeeeeelelee eerin özell
hatırlatılırr. 
GeGerçrçekek hhayayat problemlerine y

KONU: TD.1122.11.2.2 BBililininçlçlii TüTükek tici Aritmetiği
Açıklamalar

üzde oran ve orantı Yüzde hesaplamalarında aşağ
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Oran ve orantı kavramlarını içeren 
problemler oluşturulurken aşağıda verilen 
bağlamlardan yararlanılabilir: 

a. Farklı ürünlerin birim fiyatlarını 
karşılaştırma, 

b. Farklı para birimlerini birbirine çevirme, 
c. Farklı sayıda kişiler için hazırlanacak 

yemek için, kullanılması gereken malzeme 
miktarı, 

d. Araç kullanımı ile yakıt tüketimi arasındaki 
ilişkileri inceleme, 

e. Dakikaya / pakete bağlı telefon ücretleri 
gibi durumlar. 
Tutumlu olma hakkında farkındalık 
oluşturacak örneklere yer verilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

ÖĞRENME ALANI: VERİ SAYMA OLASILIK
ALT ÖĞRENME ALANI: TD.12.2. Veri

KONU: TD.12.2.1. Veri Analizi
Kazanımlar Açıklamalar
TD.12.2.1.1. Gerçek hayat durumlarıyla 
ilgili istatistik problemleri çözer.

Veri toplama, düzenleme, temsil etme ve 
yorumlama aşamalarına yer verilir. 
Bir veri grubunu temsil edecek en uygun 
grafik çeşidi üzerinde durulur. Farklı grafik 
çeşitlerinin kullanımıyla ilgili uygulamalar 
yaptırılır. 
Problemler seçilirken toplumsal duyarlılığı 
geliştirebilecek çevre bilinci, okuma 
alışkanlıkları gibi konulara da yer verilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

ÖĞRENME ALANI: GEOMETRİ
ALT ÖĞRENME ALANI: TD.12.3. Ölçme

KONU: TD.12.3.1. Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
Kazanımlar Açıklamalar
TD.12.3.1.1. Çevre, alan ve hacim 
ölçmeye yönelik problemler çözer.

Bir nesnenin belli bir oranda büyütülmüş ya 
da küçültülmüş çizimini kullanarak, 
mesafesi, çevre uzunluğu, alanı ve hacmi 
buldurulur.
Bir nesnenin belli bir oranda büyütülmüş 
veya küçültülmüş çizimleri, ölçekli kâğıt 
üzerine çizdirilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.

ALT ÖĞRENME ALANI: TD.12.4. Katı Cisimler
KONU: TD.12.4.1. Küre ve Silindir

Kazanımlar Açıklamalar

KONU TD 12 3 1 Ç Al H i Öl
ALT ÖĞRENME ALANI: TD.12.3. Ölçme

oluşturacak örneklere yer ver
Bilgi ve iletişim teknolojileri

yay rarlanılır.

ÖĞRENME ALLLANANANAAAAAA III::I VVERERERERERERE İİİİİİ SASASASAASASAAYMYMYMYMMYMMMYYMY A OLASILIK
ALT ÖĞÖĞĞRRRREERRRRRRRENNNNNNMMMMMEEEEEEEEEE ALALALAALLAAALAALALLANANAANANANANANI:I:I:I:I:I:::I:I:I: TTTTTTDTDTDTTTT .12.2. Veri

KOKOOOOOOONNUNNNUNUUNUUNNN :: TDTTDTDTDDDDD 111111.1.1.122222.22.2.2.2.2.1.1.1.11.1.1..1. VVVeri i AnAAAAAnAAnAnAAnAAnAAnAnAnAAAnAAnAnnalizi
AçAçAçAçAçAçççççıkıkıkıkkıkıkıkkkkklllalalallalalaall mamaalalalaalaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

erçek hayat dururumlmlmmmmlaaaarrrıyıyyyylalala 
roblemleri çözer.

VeV rii ttttttttttooooooopopopooooopopooopopplalallalallaallalallllll mmmmamammamamaaaaamaammaamamamma, düzenleme, te
yoy ruummmmmmmlmlllmllmmmmmmlmmlamamamamammamamammammamamamammaamamaaammmmmmaamaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa aaşaaaşşaşaşşaaşşaşaaşaşaaaaa amamalarına yer v
Bir veeriririirirriiriiiirr gggggggggggggggggggrururururrururuurrrurrrruuuubbub nu tememmmmmmmsisisisisisisiil l llll ede
grg affikikkkkkk çççççççççççeşeşeee ididdidididi iii i i iii üüüzüzüzüü erindedeeee dddddddddurururururururuu ulu u
çeçeçeçeçç şişiş tlllerererrrrrinininininininninnininininininiinin kullanımımıııııylylylylylylylyly a a aaaaaa ilgi
yayayayyyyy ptptptpp ırrrrrılılılılılııllırırır. 
PrPrPrPrProbobobbobobobbllel mler seçilirirkekekekekekekeeken nn nnnnn n totoplum
gggeggegegegeg lliliştştirebilecek ççççççççççevevevevee rer  bi
alalışkanlıklaarırıı ggggggggibibibibibbbibiibi i ii iiii kokokkkkkkk nulara da
Bilgi veve iiletişim tek
yayarararlrlananılılırır.

ÖĞRENMMEE ALALANANI:: GEGEOMETRİ
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TD.12.4.1.1. Küre ve dik dairesel 
silindirin alan ve hacim ölçmeye yönelik 
problemler çözer.

Gerçek hayat problemlerine yer verilir. 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinden 
yararlanılır.







b. Ö rencilerin temel büyüklüklerin birimlerini SI birim sisteminde tan mlamalar  sa lan r. 
c. Fiziksel büyüklüklerin skaler ve vektörel olarak s n fland r lmas n n nedenleri aç klan r.  
ç. Ö rencilerin fen bilimleri dersinde ö rendikleri büyüklükler üzerinden örnekler verilir.  
d.  Birim dönü türme ve  vektörel i lemlere girilmez.

a. Maddelerin s cakl n n ve bas nc n n sabit oldu u durumlar dikkate al n r. 

a. Kütle(mg, g, kg ve ton)  ve hacim(mL, L, cm3, dm3, m3)  için birim dönü ümleri yap l r.  
c. Kütle, hacim ve özkütle kavramlar  aras ndaki matematiksel model ç kar l r.  
ç. E it kollu terazi ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
d. Ö rencilerin özkütle-kütle ve özkütle-hacim grafiklerini çizerek yorumlar  sa lan r. 
e. Kum-su problemlerine girilmez.

a. Ö rencilerin çal ma alanlar nda özkütleden faydalan lan durumlar (kuyumculuk, porselen 
yap m  gibi) anlat larak günlük ya amla ba lant  kurmalar  sa lan r.  
b. Kar mlar n özkütleleri ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.

 
Düzgün geometrik ekilli cisimlerden küp, dikdörtgenler prizmas , silindir ve kürenin kesit 
alan n n hacme oran  d nda dayan kl l k kavram  ile ilgili matematiksel hesaplamalara 
girilmez.  

a. Ö rencilerin Yüzey gerilimi ve k lcall k olaylar n  yap ma ve birbirini tutma olay  ile 
aç klamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin yüzey gerilimi ile ilgili günlük hayattan örnekler vermeleri sa lan r.  
ç. Yüzey gerilimi ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  

a. Ö rencilerin gözlemlerinden yararlanarak hareketin göreceli oldu u ç kar m n  yapmalar  
sa lan r. 

a. Öteleme, dönme ve titre im hareketlerinin fark na varmalar  sa lan r. 

a. Ö rencilerin söz konusu kavramlar  vektörel ve skaler olarak s n fland rmalar  sa lan r. 

ü ili i k l ll k l l bi bi i i

ekililllllililili ccccisimlerdenn kkkküp,, dikdddddöröröröörtgttgenenenleler prizmas , sisisisis lilililil ndnn ir v

ve ton)  ve hacim(mL, L, cm3, ddm3mm , m3)  için birim dönü ümler
özkütle kavramlar  aras ndakkkkkii ii mmatematiksel model ç kar l r. 
le ilgili matematiksel iii lemleeerre ggirilmez.  
ütle-kütle ve özkütle-haaaciccim ggggrraffikiklle iri ini ççççizizizizzerek yorumlar  sa la
lerine girilmez.

l ma alanlar nda özözzkkkütlledeeennn fffaydalannnnnnnnnn lalaaaaaann n dududududdududddudurumlar (kuyum
arak günlük ya amlala bbba lanntttt kkurmalarrrrrrrrrrr sssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa lalalalalalalalalaalan r.  
ütlelelelelererereeri ile ilgili mattememmmmatiikseeell iii lemlere gigigiggiig ririiriririrr lmlmlmlmmlmmez.

ran d ndnn a dayannn kkklklkllk ll kk k kavramamm  ile ilgili maatetetetetemmammm tiksel



a. Ö rencilerin trafikte ye il dalga gibi sistemlerin çal ma ilkelerini aç klayarak günlük hayatla 
ba lant  kurmalar  sa lan r.  
c. Anl k h z ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.

b. Ö rencilerin deney yaparak veriler toplamalar , konum-zaman ve            h z-zaman 
grafiklerini çizmeleri, bunlar  yorumlamalar  ve çizilen grafikler aras nda dönü ümler yapmalar  
sa lan r.  
c. Ö rencilerin grafiklerden yararlanarak hareket denklemlerini ç karmalar  ve yorumlamalar  
sa lan r.  

a. Sabit ivmeli hareket ile s n rl  kal n r.  
c. vmeli hareket için konum-zaman grafi i çizdirilmez.

a. Ö rencilerin temas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek vermeleri sa lan r.  

a. Ö rencilerin deneyler yaparak elde etti i verilerden ç kar m yapmalar  sa lan r.  
ç. Ö rencilerin deney yaparak de i kenler aras ndaki ili kinin matematiksel modelini 
ç karabilmeleri sa lan r.  
d. Ö rencilerin sürtünmenin günlük hayattaki avantaj ve dezavantajlar n  kar la t rarak 
sunmalar  sa lan r.

a. Ö rencilerin bir cisme etki eden ayn  do rultudaki dengeleyici kuvvetleri çizmeleri sa lan r.  
b. Ö renciler bir cisme etki eden ayn  do rultudaki kuvvetlerin bile kesini hesaplayarak cismin 
öteleme hareketini aç klar.

c. Tek kütle ile yap lan uygulamalar d ndaki matematiksel i lemlere girilmez.

b. Ö rencilerin farkl  etkile imler için serbest cisim diyagramlar n  kullanarak etki- tepki 
kuvvetlerini göstermeleri sa lan r.

b. Ö rencilerin i  ve güç kavramlar n n matematiksel modellerini incelemeleri sa lan r.  
c. Ö renciler i  ve güç kavramlar  ile ilgili günlük hayattan mekanik ile ilgili problemler çözer.

a. Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin ba l  oldu u de i kenleri günlük hayat örnekleri 
üzerinden analiz eder.  
b. Ö renciler i , kinetik enerji ve potansiyel enerji ile ilgili hesaplamalar yapar.  
c. Ö rencilerin kinetik enerji ve potansiyel enerjinin matematiksel modellerini kullanarak 
hesaplama yapmalar  sa lan r.  
d. Kinetik ve potansiyel enerji dönü üm hesaplamalar na girilmez.

lan uygugugugulalalalamalar d

mas gerektiren ve gerektirmeyen kuvvetlere örnek vermeleri saa

eyler yaparak elde ettii i verriiiilerrden ç kar mmmm yapmalar  sa lan
deney yaparak dee iii kekekenleerrrr aras dnddakakkka iiii i iliii kinin matema
lan r. 
ürtünmenin günlükk hhhayaattttakakii avavvaaana taj vevevveveveeeveeeve dezavantajlar n

cismemememe etki eden aynn dddddoo rrulttuuuudaaki dengggellellllleyeyeyeyyeyyyyyyicicicicciccii ii kuvvetleeriririiri ççççiizii me
ismeeee eeeettkt i eden ayn dddooo rrulttttuuuuduu akka i kuvvetetetetettlelelll riinn bbileee kesinininini hhhhhesap
aç klklkllarararrar.

ndndnddndnddakaa i i mam temamaatitiikskk el iii lemlere gigigigg ririririr llml ez.

arkl  etkile imimimimleleleler r r r için serbest cisim diyagrararaamlmlmlmlm aararar nn  kullana
meleri sa lan r.

k l d ll l l



a. Ö rencilerin sürtünmeden dolay  enerjinin tamam n n hedeflenen i e dönü türülemeyece ini 
anlamalar  sa lan r.  
c. Enerji dönü üm hesaplamalar na girilmez.

a. Ö rencilerin enerji tasarruf yollar n  sorgulayarak enerji tasarrufuna yönelik fark ndal k 
düzeyinin art r lmas  sa lan r.  

a. Is  (Kalori ve Joule) ve s cakl k ( oC, oF, K) için birim dönü ümleri yap l r. 

c. Ö rencilerin öz s lar  farkl  maddelerin s cakl k de i imlerinin günlük hayattaki etkileri ile 
ilgili örnekler(denizlerin karalardan geç s n p geç so umas  gibi)  vermeleri sa lan r. 

a. Ö rencilerin donma, erime, kaynama ve yo unla ma kavramlar n  enerji ile ili kilendirmeleri 
sa lan r.  

a. Ö rencilerin simülasyonlar ve gösterimler kullanarak s l dengenin s cakl k de i imi ve s  ile 
ili kisini gözlemlemeleri sa lan r. 
b) Is l denge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

a. Ö rencilerin maddelerin enerji iletim h z n  günlük hayat olaylar  ile          ( s  yal t m nda 
izolasyon malzemelerinin kullan lmas , so uk bölgelerde pencerelerin küçük, duvarlar n daha 
kal n olmas  gibi)  ili kilendirmeleri sa lan r.  
b. Matematiksel i lemlere girilmez.

a. Ö rencilerin s  yal t m yollar n  ara t rmalar  sa lan r.  
b. Ö renciler s  yal t m  ile ilgili günlük hayattan  bir problem belirlemeleri ve çözümler 
üretmeleri sa lan r.  

a. Ö rencilerin 
günlük hayattaki olaylar  inceleyerek genle menin etkilerini kar la t rmalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin suyun di er maddelerden farkl l k gösteren s cakl k-hacim ve s cakl k-özkütle 
grafiklerini yorumlamalar  ve günlük hayattaki etkilerini tart malar  sa lan r.  
c. Matematiksel i lemlere girilmez

ddelerin enerji iletim h z n  günlük hayat olaylar

mülasyonlnlnlnlarararara  ve göstererrimmmmimimlelelell r kukullllananararraka  s l dengeninnnn ssss cccac kl k de
meleri sa lallalan r.rrr. 
ili matematikikikikkseseseses l ll l heheheheh saplamalara girilmez. 

ule) ve s cakl k ( oC, oF, KKK) içççiin bbirim dönüüü ümleri yap l r. 

s lar  farkl  maddeeeleeerrrin s caccacaaklklkl k deeee iii immmmmmmmlell rinin günlük haya
zlerin karalardan geeç s n p geç so umas gggggggggggibiiiiiiiii i)  vermeleri sa l

nmaaaa,,,,, erererere ime, kaynamama vvve yyo uuuunlla ma kkkavvvavrararaaaramlmlmlmmlmlaraaa n  eneeerjrjjrjrji iii iliii e il

 ile          



a. Ö rencilerin bas nç kavram n n uygulama alanlar na örnekler vererek aç klamalar  
sa lan r.  
b. Ö rencilerin günlük hayat örnekleri üzerinden bas nc n hayat m za etkilerini tart malar  
sa lan r. ( Gaz bas nc  ve Pascal Prensibi ile ilgili matematiksel modeller verilmez) 

a. Ö rencilerin deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar ç karmalar  ve Bernoulli ilkesini 
aç klamalar  sa lan r.  
b. Bernoulli ilkesiyle ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
c. Ö rencilerin günlük hayatta ak kanlar n h z n n (Bernoulli ilkesi ile aç klanan olaylar n) 
ya atabilece i sorunlar  ve sa layabilece i avantajlar  tart malar  sa lan r.  
ç. Ö rencilerin bas nç etkisi ile çal an ölçme araçlar n n (barometre, altimetre, manometre, 
batimetre) çal ma ilkelerini aç klamalar  sa lan r.

a. Ö rencilerin durgun ak kanlarda kald rma kuvvetini bas nç kavram  ile ili kilendirerek 
aç klamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin Archimedes ilkesini aç klamalar  sa lan r.  
d. Kald rma kuvveti ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
e. Ö rencilerin günlük hayattan kald rma kuvveti ile ilgili problem durumlar  ortaya 
koymalar  ve çözüm yollar  üretmeleri sa lan r.

b. Ö rencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak kar la t rma yapmalar  için 
ortam haz rlan r.  

a. Ö rencilerin deneyler yaparak yüklü cisimler aras ndaki etkile imi (Coulomb Kuvveti) 
irdelemeleri sa lan r.  
b. Yüklerin etkile imi ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
c. Ö rencilerin elektrik alan kavram n  anlamalar  ve yüklü cisimler aras ndaki etkile im ile 
ili kilendirmeleri sa lan r.  
ç. Elektrik alanla ilgili matematiksel i lemlere girilmez. 

b. Ö rencilerin kat lar, s v lar ve gazlar için elektrik ak m n  tart malar  sa lan r.  
c. Ö rencilerin deneyler yaparak bir iletkenin direncinin ba l  oldu u de i kenleri analiz 
etmeleri sa lan r. ( letken direncinin s cakl a ba l  de i imine ve renk kodlar yla direnç 
okuma i lemlerine girilmez.)

a. Ö rencilerin basit devreler üzerinden deney yaparak ak m, direnç ve potansiyel fark 
aras ndaki ili kinin matematiksel modelini ç karabilmeleri sa lan r.  
b. Ö renciler basit elektrik devrelerinde direnç, potansiyel fark ve elektrik ak m  kavramlar  
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ile ilgili problemler çözer.  
c. Ö rencilerin basit elektrik devrelerinde e de er direnç hesaplamalar  yapmalar  sa lan r.

a. Ö rencilerin pillerin kullan m amaçlar na göre birbirleriyle ba lanma ekillerini 
incelemeleri ve tükenme sürelerini kar la t rmalar  sa lan r. (Elektromotor kuvvetleri farkl  
üreteçlerin paralele ba lanmas na girilmez.  ) 
b. Ö rencilerin ilk pilin ke fi üzerine deneyler yapan bilim insanlar  Galvani ve Volta’n n 
bak  aç lar  aras ndaki fark  tart malar  sa lan r.

a. Ö rencilerin mekanik enerji ve güç kavramlar  ile ili ki kurmalar  sa lan r.  
b. (Bir direncin birim zamanda harcad  elektrik enerjisi ile ilgili hesaplamalar d nda 
matematiksel hesaplamalara girilmez.)  
e. Ö rencilerin elektri in olu turabilece i tehlikeler ve güvenlik önlemlerini tart malar  için 
uygun ortam haz rlan r.

a. Ö rencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak manyetik alan kavram n  
aç klamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin bir m knat s n manyetik alan kuvvet çizgilerinin m knat s n farkl  noktalar nda 
nas l de i ti ini görmeleri sa lan r.

a. M knat slar n itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez  

a. Ö rencilerin deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak de i kenleri belirleyebilmeleri 
için ortam haz rlan r.  
b. Ö rencilerin elektrom knat slar n kullan m alanlar na örnekler vermeleri sa lan r.  
c. Manyetik alan iddeti ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.

c. Ö rencilerin yüksek gerilim hatlar n n geçti i alanlarda olu an manyetik alan n canl lar 
üzerine etkilerini tart malar  sa lan r.

a. Ö rencilerin gösterim veya simülasyonlar kullanarak kavramlar  aç klamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin periyot ve frekans kavramlar n  birbiriyle ili kilendirmeleri sa lan r. 
(Matematiksel hesaplamalara girilmez. ) 
c. Ö rencilerin dalgan n ilerleme h z n , dalga boyu ve frekans kavramlar  ile 
ili kilendirmeleri sa lan r . (Matematiksel hesaplamalara girilmez. )

a. Ö rencilerin atman n temel fizik kavram  olmad n  sadece dalgalar n özelliklerini 
incelemek için olu turuldu unu anlamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak atmalar n sabit ve serbest uçtan 
yans malar n  incelemeleri sa lan r.  
c. Ö rencilerin gergin bir yayda olu turulan atman n ilerleme h z n n ba l  oldu u 
de i kenleri analiz etmeleri sa lan r.  
ç. Atman n ilerleme h z  ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
d. Ö rencilerin bir ortamdan ba ka bir ortama geçerken yans yan ve iletilen atmalar n 
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özelliklerini kar la t rmalar  sa lan r.  
e. Ö renciler iki atman n kar la mas  durumunda meydana gelebilecek olaylar  analiz eder.

a. Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalar n n yans malar n  
çizmeleri için f rsat verilir. 
( Do rusal su dalgalar n n do rusal ve parabolik engellerden yans mas  dikkate al n r.  
Dairesel su dalgalar n n do rusal engelden yans mas  dikkate al n r, parabolik engelden 
yans mas nda ise sadece odak noktas  ve merkezden gönderilen dalgalar dikkate al n r. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez.) 

a. Ö rencilerin deney yaparak de i kenlerin dalgan n h z na etkisini incelemeleri sa lan r.  
b. Ö rencilerin stroboskop kullanarak su dalgalar n n h z  ile ilgili ç kar mlar yapmalar  
sa lan r. (matematiksel hesaplamalara girilmez) 
c. Ö rencilerin su dalgalar n n bir ortamdan farkl  bir ortama geçerken davran n  analiz 
etmeleri sa lan r. (Su dalgalar n n mercek eklindeki su ortam ndan geçi i ile ilgili k r lma 
hareketlerine girilmez. Dairesel su dalgalar n n k r lmas  konusuna girilmez.   ) 
ç. Ö rencilerin ortam n derinli i ve h z  aras ndaki ili kiyi kullanarak ç kar m yapmalar  
sa lan r.  
d. Ortam de i tiren su dalgalar n n dalga boyu ve h z de i imi ile ilgili matematiksel 
i lemlere girilmez.

c. Depremlerde dalga çe itlerine girilmez.

a. Deney yaparak ayd nlanma iddeti ile k iddeti, uzakl k ve aç  aras nda ili ki kurulur.  
b. I k iddeti, k ak s  ve ayd nlanma iddeti kavramlar  ile ilgili matematiksel i lemlere 
girilmez.

a. Ö rencilerin gölge ve yar  gölge kavramlar n  çizerek aç klamalar  sa lan r.( Gölge ve 
yar  gölge ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.)  

a. I n yans mas  ile su dalgalar nda yans ma olay  ili kilendirilir.  
b. Ö rencilerin deney yaparak n düzgün ve da n k yans mas n  ölçekli çizimler üzerinde 
göstermeleri sa lan r.  
ç. Ö renciler görme olay nda yans man n rolünü fark eder.

a. Ö rencilerin yans ma kanunlar ndan yararlanarak düz aynada görüntü olu umunu ölçekli 
çizimle göstermeleri sa lan r.  
ç. Kesi en ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girilmez.  
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d. Ö rencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak görü  alan na etki eden 
de i kenlerle ilgili ç kar mlar yapmalar  sa lan r.( Matematiksel hesaplamalara girilmez.)

b. Ö rencilerin özel nlardan faydalanarak görüntü olu turmalar  ve olu an görüntünün 
özelliklerini yorumlamalar  sa lan r.  
ç. Ö rencilerin günlük hayatta kar la t klar  küresel ayna gibi davranan maddelere veya 
cisimlere örnekler vermeleri sa lan r. ( Küresel aynalarla ilgili matematiksel hesaplamalara 
girilmez.) 

a. Ö rencilerin su dalgalar nda k r lma olay ndan yararlanarak n k r lmas n  
aç klamalar  sa lan r.  
ç. Snell yasas  ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
d. K r c l k indisinin n ortamdaki ortalama h z  ve bo luktaki h z  ile ili kili bir ba l 
de i ken oldu una vurgu yap l r. 

a. Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak tam yans ma olay n  ve s n r 
aç s n  yorumlamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin tam yans ma olay n  kullanarak günlük hayatta kar la t klar  olaylar  (serap 
olay  gibi) yorumlamalar  sa lan r.  
c. Tam yans ma ve s n r aç s  hesab  ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.

a. Ö rencilerin deney yaparak n izledi i yolu çizmelerine ve günlük hayatta gözlemlenen 
olaylarla ili ki kurmalar na f rsat verilir. (Görünür uzakl kla ilgili matematiksel model 
verilmez) 
b. Görünür uzakl kla ilgili matematiksel i lemlere girilmez.

a. Ö rencilerin k ve boya renkleri aras ndaki farklar  kar la t rmalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak renkleri ana, ara ve 
tamamlay c  olarak s n fland rmalar  sa lan r.  
c. I k renklerinden saf sar  ile kar m sar  aras ndaki fark vurgulan r.  
ç. Ö rencilerin beyaz ve farkl  renklerdeki n filtreden geçi ini ve so urulmas n  
örneklerle aç klamalar  sa lan r.

a. Ö rencilerin prizmalarda tek renkli n izledi i yolu çizerek aç klamalar  sa lan r.  
b. Ö rencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak n izledi i yolu 
gözlemlemeleri sa lan r.  
c. Ö rencilerin prizmada beyaz n renklerine ayr lmas n  deneyler yaparak aç klamalar  
ve nedenlerini tart malar  sa lan r.( Prizmalar ile ilgili matematiksel modeller verilmez.)

a. Ö rencilerin günlük hayatta kar la t klar  mercek gibi davranan maddelere veya cisimlere 
örnekler vermeleri sa lan r. 

a. Ö rencilerin simülasyonlar ve deneylerden elde etti i verileri kullanarak merceklerin 
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olu turdu u görüntü özelliklerini tart malar  sa lan r. (Görüntü olu umlar na dair çizimler 
yapt r lmaz. ) 
ç. Merceklerde görüntü özellikleri ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez.  
d. Ö rencilerin merceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullan ld n  ara t rmalar  
sa lan r.



11.1.1. Vektörler
 

a. Ö rencilerin iki yada daha fazla vektörün bile kesinin büyüklü ünü hesaplamalar  
sa lan r. 

a. Ö rencilerin vektörlerin kartezyen koordinat sistemindeki bile enlerini çizmeleri ve 
bile enlerinin büyüklüklerini hesaplamalar  sa lan r. 
11.1.2. Ba l Hareket

 

a. Ö rencilerin vektörlerin özelliklerini kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözmeleri 
sa lan r. 
11.1.3. Newton’un Hareket Yasalar  

 

a. Ö rencilerin serbest cisim diyagramlar  çizerek günlük hayatla ilgili problemler çözmeleri 
sa lan r. 
11.1.4. Bir Boyutta Sabit vmeli Hareket

 

a. Ö rencilerin var olan verileri ya da deneylerden elde edilen verileri kullanarak grafikler 
çizmeleri, bunlar  yorumlamalar  ve çizilen grafikler aras nda dönü ümler yapmalar  
sa lan r. 
c. Ö rencilerin sabit ivmeli hareketin grafiklerinden yararlanarak hareket denklemlerini 
yorumlamalar  sa lan r.

a. Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak serbest dü me hareketi ile ilgili 
veriler elde etmeleri, havan n sürtünmesine ili kin sonuçlar ç karmalar  sa lan r. 

a. Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak serbest dü me hareketi ile ilgili 
elde etti i verilerden limit h za ili kin sonuçlar ç karmalar  ve günlük hayat örnekleri 
vermeleri sa lan r. (Matematiksel hesaplamalara girilmez. 
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11.1.6. Enerji ve Hareket

a. Ö rencilerin serbest dü me, at  hareketleri ve esnek yay içeren olaylar  incelemeleri ve 
mekanik enerjinin korunumunu kullanarak problemler çözmeleri sa lan r. 

11.1.7. tme ve Çizgisel Momentum
 

a. Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak momentum korunumu ile ilgili 
ç kar m yapmalar na olanak sa lan r. 
b. Ö rencilerin cisimlerin çarp mas , patlamas  vb. durumlardaki hareketlerini, 
momentumun ve enerjinin korunumu yasalar n  göz önünde bulundurarak analiz etmeleri 
sa lan r.

11.1.8. Tork

 

a. Ö rencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak torkun ba l  oldu u de i kenler 
ile ilgili sonuçlar ç karmalar  sa lan r. 

11.1.9. Denge
 

a. Ö rencilerin günlük hayattaki cisimlerin kütle ve a rl k merkezlerinin yerlerini 
hesaplamalar  sa lan r. 
b. Kütle ve a rl k merkezlerinin birbirlerinin yerine kullan lamayaca  durumlar vurgulan r.

a. Basit makinelerin kald raç, basit makara, palanga, e ik düzlem, vida, ç kr k, çark ve 
kasnak ile s n rl  kal n r. 

kiden fazla basit makinenin bir arada oldu u sistemlerle ilgili matematiksel hesaplamalara 
girilmez.)

11.2.1. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan

a. Ö rencilerin deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak yüklü cisimler aras ndaki 
elektriksel kuvveti (Coulomb yasas ) etkileyen de i kenleri irdelemeleri ve matematiksel 
model olu turmalar sa lan r. 
b. Coulomb sabitinin (k) ortam n elektriksel geçirgenli i ile ili kisi vurgulan r. 

erin kald raç, basit makara, palanga, ee ik düzlem, vida, ç kr k
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11.2.2. Elektriksel Potansiyel

  

11.2.3. Düzgün Elektrik Alan ve S a

 

a. Ö rencilerin yüklü parçac klar n elektrik alandaki davran n n teknolojideki kullan m 
yerlerini ara t rarak sunum yapmalar  sa lan r. 
b. Alana dik giren parçac klara girilmez.

a. Ö rencilerin elektrik yüklerinin nas l depolan p kullan labilece ini tart malar  ve elektrik 
enerjisi ile ili kilendirmeleri sa lan r. (Matematiksel hesaplamalara girilmez.) 

11.2.4. Manyetizma ve Elektromanyetik ndüklenme

b. Ö rencilerin sa  el kural n  kullanarak telin, halkan n ve ak m makaras n n manyetik alan 
kuvvet çizgilerini göstermeleri sa lan r. 
c. Ö rencilerin manyetik alan iddetiyle ilgili hesaplamalar yapmalar  sa lan r. 

b. Ö rencilerin manyetik kuvvetin yönünü belirlemek için sa  el kural n  uygulamalar  
sa lan r.( Matematiksel hesaplamalara girilmez.)

a. Ö rencilerin sa  el kural n  kullanarak yüklü parçac klara etki eden manyetik kuvvetin 
yönünü bulmalar  ve bu kuvvetin etkisiyle yükün manyetik alandaki yörüngesini çizmeleri 
sa lan r. 
(Yüklü parçac klar n manyetik alan içindeki hareketi ile ilgili matematiksel modeller verilmez. 
Matematiksel hesaplamalara girilmez.)

a. Öz-indüksiyon ak m ile ilgili matematiksel i lemlere girilmez. 
11.2.5. Alternatif Ak m

 

a. Vektörel ve matematiksel i lemlere girilmez. 

a. RLC devre i lemlerine girilmez. 

sa el kurallll nnnnn kkkkkulululullanarak yüklü parçac klara a a a a etetetetee kikikiki eeeded n manye
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lar n manyetik alan içindeki hareketi ile ilgili matematiksel mo
esaplamalara girilmez.)

sa  el kural n  kullalannnaaaraakkkkk tetetetetelilililillin,n, hhhhalkan nnnnnnnnnnn vevvevevevevveve aaaaaaak m makaras n
ni göstermeleri sa laannn r. 
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elektrik yüklerinin nas l depolan p kullan labilecee ini tart ma
lendirmeleri sa lan r. (Matemamaatiksel hesaplamalara girilmez.)

zma ve Elektromanyeeeetitiitt k ndddddüklenme

 saa lan

manyeyeeyeyetititititik kkk kuvvetin yyöönnnüünüü belilililillirlrr ememmekek iiçiçiinnn sa  el kural nnnn uuuuygul
matikssssselelelel hhhhesaplamalalarraraara gggiri ilmez.))))



 (Vektörel gösterim yap lmaz. Ak m ve gerilimin zamana ba l  de i im grafiklerine girilmez.  
Alternatif ak m devreleri ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.) 
11.2.6. Transformatörler

a. Primer gerilimi, sekonder gerilimi, primer ak m iddeti, sekonder ak m iddeti, primer 
gücü, sekonder gücü kavramlar  aç klan r. (Matematiksel hesaplamalara girilmez.  
c. Ö rencilerin elektrik enerjisinin ta nma sürecinde transformatörlerin rolünü 
sorgulamalar  sa lan r. 

a. Ö rencilerin transformatörlerin kullan ld  yerleri ara t rmalar  sa lan r. 



a) Periyot, frekans, çizgisel h z ve aç sal h z, merkezcil ivme kavramlar  verilir.  
b) Ö rencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel h z vektörünü çember üzerinde iki farkl  
noktada çizerek merkezcil ivmenin iddetini bulmalar  ve yönünü göstermeleri sa lan r. 
Çizgisel ivme kavram na girilmez.

Deney yaparak veya simülasyonlarla merkezcil kuvvetin ba l  oldu u de i kenler aras ndaki 
ili kinin belirlenmesi sa lan r. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalar  
yap l r. 

a) Yatay ve dü ey düzlemde düzgün çembersel hareket yapan cisimlere ait serbest cisim 
diyagramlar n n çizilmesi sa lan r.  
b) Düzgün çembersel harekette konum, h z ve ivme hesaplamalar  yap l r. Hesaplamalarda 
trigonometrik fonksiyonlara girilmez.

Virajlarda emniyetli dönü  için h z s n r na uyman n önemi vurgulan r. 

Eylemsizlik momenti ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

Matematiksel hesaplamalara girilmez 

Aç sal momentumun atomik boyutta da fiziksel bir nicelik oldu u belirtilir. 

a) Ö rencilerin, aç sal momentumu, eylemsizlik momenti ve aç sal h z kavramlar n  
kullanarak elde etmeleri sa lan r.  
b) Ö rencilerin torku, eylemsizlik momenti ve aç sal ivme kavramlar n  kullanarak elde 
etmeleri sa lan r.

Aç sal momentumun korunumu ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez. 

a) Kütle çekim kuvvetine de inilir. Matematiksel model verilir. Matematiksel hesaplamalara 
girilmez.  
b) Yapay uydular, ay ve gezegenlerin hareketleri aç klan r. Matematiksel hesaplamalara 
girilmez.

a)  Ö rencilerin yerçekimi ivmesini; dünyan n yar çap  ve kütlesi cinsinden ifade etmeleri 
sa lan r.  
b) Ö rencilerin homojen bir kürenin içinde, yüzeyinde ve d ndaki çekim alan n  gösteren 

n, aç sal momentummmmu,uuu eeee lyllllememememsisisiizlzlzlzlzlikikikiki mmmmomomomo enti ve aç sal h
etmeleri sa lan r. 
 torku, eylemsizlik momenti ve aç sal ivme kavramlar

y g ç y p
n çizilmesi sa lan r. 
bersel harekette konum, h z ve iivmvv e hesaplamalar  yap l r. Hes
nksiyonlara girilmez.

yetli dönü  için h z ss nnnnn r nna uuuuuymymyman n ööönemmi vurgulan r. 

menti ile ilgili matemamaattiikseel hhheeesaaplamalaaaalaaaarrararaarararararaararaa ggggiiririrrirrrrirriiiiilmez. 
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kuvvet çizgilerini çizmeleri sa lan r.  
c)  Her kütlenin bir kütle çekim alan  olu turdu u vurgulan r. 

Ba lanma ve kurtulma enerjisi kavramlar  üzerinde durulur. 

a) Matematiksel hesaplamalara girilmez.  
b) Galileo Galilei, Ali Ku çu ve Ulu  Bey’in gök cisimleri ve gök cisimlerinin hareketleri ile 
ilgili çal malar na yer verilir.

a) Basit harmonik harekete günlük hayattan örnekler verilir.  
b) Yay sarkac  ve basit sarkaç için uzan m,  genlik,  periyot,  frekans,  geri ça r c  kuvvet ve 
denge noktas  kavramlar  harmonik hareket örnekleri ile aç klan r.  
c) Uzan m, genlik, periyot, frekans ili kisi ile ilgili matematiksel hesaplamalar yap l r.  
ç) Basit harmonik hareket ile ilgili fonksiyonlar n türevlerine ve i lemlerine girilmez.

Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak konum-zaman grafi ini çizmeleri 
ve yorumlamalar  sa lan r.

Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlarla periyoda etki eden de i kenleri 
belirlemeleri sa lan r. Periyodun matematiksel modeli verilir. 

a) Paralel ve seri ba l  yaylarda e  de er yay sabiti hesaplamalar n n yap lmas  sa lan r.  
b) Esnek yaylar n hareketi tek boyut ile s n rland r l r.

Ö rencilerin deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak elde ettikleri verilerden 
yararlanarak yorum yapmalar  sa lan r.

a) Ö rencilerin giri im desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri 
sa lan r.  
b) Giri imle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.  
c) Faz fark  kavram na girilmez.

a) Ö rencilerin giri im desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri 
sa lan r.  
b) Çift yar kta giri imle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

a) Ö rencilerin k r n m desenini deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak çizmeleri 
sa lan r.  
b) Tek yar kta k r n mla ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.  
c) nce zarlarda giri im, hava kamas  ve çözme gücü konular na girilmez.
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Örneklerin günlük hayattan seçilmesine özen gösterilir. Matematiksel hesaplamalara 
girilmez. 

Maxwell’in elektromanyetik teorinin kurucusu oldu u vurgulan r. 

a) Bohr atom teorisi haricindeki di er teoriler, ayr nt lara girilmeden tarihsel geli im süreci 
içinde  verilir.  
b) Atom teorilerinin birbirleriyle ili kili olarak geli tirildi i vurgulanmal d r.  
c) Bohr atom teorisinde; atom yar çap , enerji seviyeleri, uyar lma, iyonla ma ve ma 
kavramlar  vurgulan r. Matematiksel hesaplamalara girilmez.  
ç)  Milikan  ya   damlas ,  Thomson’ n  e/m  tayini,  Rutherford  saç lmas   deneyleri  ile  
s n rl   kal n r.   Bu deneylerle ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

Atomlar n birbirleriyle, elektronla, fotonla ve s yla uyar lma artlar n n tart lmas  sa lan r. 

a) Heisenberg Belirsizlik lkesi, kuantum say lar , olas l k dalgas  ve Schrödinger dalga 
denklemine de inilir.  
b) Matematiksel hesaplamalara girilmez.  
c) Feza Gürsey, As m Orhan Barut ve Behram N. Kur uno lu'nun atom fizi i konusunda 
çal malar yapt  vurgulan r.

a) Evrenin olu umu ve gelece iyle ilgili farkl  teorilerin de oldu u vurgulan r.  
b) Ö rencilerin büyük patlama teorisini destekleyen bilimsel çal malar  ara t rmalar  ve 
ara t rma sonuçlar n  rapor olarak sunmalar  sa lan r.  
c) Hubble Yasas ’na de inilir. Matematiksel modeli verilmez.

a) Ö rencilerin atom alt  parçac klar  standart model çerçevesinde tan mlamalar  sa lan r.  
b) Korunum yasalar  ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.  
c) Dört temel kuvvetin aç klanmas  sa lan r.  
ç) Abdus Salam, Sheldon Lee Glashow ve Steven Weinberg’in Nobel ödülünü elektromanyetik 
ve zay f kuvvetin birle ik bir kuvvet görünümünde oldu unu ke fetmeleri üzerine ald klar  
vurgulan r.

a) Atom alt  parçac klardan ba layarak madde olu umunun modelle aç klanmas  sa lan r.  
b) Higgs bozonuna k saca de inilir

a) Radyoaktif madde, radyoaktivite, radyoaktif ma kavramlar  üzerinde durulur.  
b) Baz  atom çekirdeklerinin çe itli yollarla ma yapabilece i vurgulan r.  
c) Marie Curie ve Wilhelm Conrad Röntgen’in radyoaktivite konusunda yapt  çal malara 
yer verilir.

atom alt  parçaaaaccc klklklkllararararar  standart model çeçeçeçerçrçrçrçeveveveeveseesesesiniininde tan mlama
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 Sheldon Lee Glashow ve Steven Weinberg’in Nobel ödülünü
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a) Alfa, beta, gama n mlar  d ndaki bozunma türlerine girilmez.  
b) Enerjideki de i im aç klan rken matematiksel hesaplamalara girilmez

a) Nükleer enerji ile çal an sistemler hakk nda ara t rma yap lmas  sa lan r.  
b) Nükleer reaktörlerin bilime, teknolojiye, ülke ekonomisine ve çevreye etkileri üzerinde 
durulur.  
c) Atom bombas n n y k c  etkileri tarihî gerçekler üzerinden aç klanarak nükleer 
silahs zlanman n dünya bar  aç s ndan önemi üzerinde durulur. 

a) Ya am alanlar nda var olan radyasyon kaynaklar , radyasyondan korunma yollar  ve 
radyasyon güvenli inin ara t r lmas  ve bilgilerin payla lmas  sa lan r.  
b) yonla t r c  radyasyona de inilerek kullan ld  alanlardan ve biyolojik etkilerinden 
bahsedilir.  

a) Deneyin yap l  a amalar  üzerinde durulur.  
b) Deneyin farkl  bilim insanlar  taraf ndan farkl  ko ullarda çok kez tekrarlanm  olmas n n 
nedeni üzerinde durulur. Bilimsel çal malarda sab rl  ve kararl  olman n önemi vurgulan r.  
c) Matematiksel hesaplamalara girilmez.

Özel görelilikte matematiksel hesaplamalara girilmez. 

Matematiksel hesaplamalara girilmez.  

a) Planck hipotezi aç klan r.  
b) Dalga boyu- ma iddeti grafi inden hareketle klasik yakla mla modern yakla m n 
çeli kisi ve bu çeli kinin kuantum fizi inin do u una etkisi vurgulan r.  
c) Siyah cisim mas  ile ilgili matematiksel hesaplamalara girilmez.

a) Hertz’in çal malar  üzerinde durulur.  
b) Einstein’ n fotoelektrik denklemi üzerinde durulur.  
c) Ö rencilerin simülasyonlar yard m yla fotoelektrik olaya etki eden de i kenleri 
gözlemlemeleri ve yorumlamalar  sa lan r.

Fotoelektrik olay n günlük hayattaki olumlu (musluklarda hijyenin sa lanmas  gibi) ve 
olumsuz (sahte güne  gözlüklerinin kullan m  gibi) etkileri üzerinde durulur. 

Ö rencilerin model veya simülasyonlar kullanarak Compton saç lmas n  aç klamalar  
sa lan r.  
Matematiksel hesaplamalara girilmez.

malar  üzerinde durulur. 
toelektrik denklemi üzerinde durulur.  
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I n tanecik, dalga, hem tanecik hem de dalga do as  ile aç klanan olaylar vurgulan r. 

a) De Broglie ba nt s  verilir.  
b) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

a) Ö rencilerin  röntgen,  MR,  PET,  tomografi,  ultrason,  radarlar,  sonar,  termal  
kameralar  ile  ilgili ara t rmalar yaparak bu teknolojilerin olu turulmas nda fizi in rolünü 
sorgulamalar  sa lan r.  
b) Görüntüleme cihazlar n n (röntgen, MR, PET, tomografi, ultrason, radarlar, sonar, termal 
kameralar) çal ma ilkelerine k saca de inilir.

a) Diyot ve transistörlerin i levi verilir, çe itlerine girilmez.  
b) Ö rencilerin kumun bir elektronik devre eleman  hâline gelme sürecini ara t rmalar  ve 
payla malar  sa lan r.

a) Yap  elemanlar n n özelliklerinin detaylar na girilmez.  
b) Güne  pillerinin günümüzdeki ve gelecekteki yerinin tart lmas  sa lan r.

Ö rencilerin yapm  olduklar  tasar m n ülke ekonomisine ve çevreye sa layaca  katk lar  
aç klamalar  sa lan r.

H zl  trenlerin ve parçac k h zland r c lar n n çal ma ilkeleri üzerinde durulur. 

a) Fizik bilimi ile nanobilim ve nanoteknolojinin ili kisi üzerinde durulur.  
b) Fonksiyonel ve do al nanoyap lara sahip sistemlere örnekler verilir.

Malzemelerin nano boyutlara indirilmesi durumunda yeni özellikler kazand klar  vurgulan r 

Nanomalzemelerin bilim ve teknolojinin geli imine etkisi vurgulan r.  

a) Simülasyonlar ve videolar yard m yla LASER n n n olu umunun incelenmesi sa lan r.  
b) Matematiksel hesaplamalara girilmez. 

e nanobilim ve nanoteknolojinin iliii kisi üzerinde durulur.  

e parçac k h zlanannnddddd rrrr ccccc laar n n çal
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sistörlerin iii levi verilirrir, ççe iittlllerine gggirrililmemememeemm z. 
kumun bir elektroninn kkkk kk deevre eee e ellelemann  hâlllliniiii e gelme sürecini a
lan r.

ar n n özelliklerininn dddeeetayylarrr naa girilmeeeezzzzzzzz.z.z. 
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9th-12th Grades English Curriculum  

Introduction 
Foreword 

 The main goal of the new 9th-12th Grades English Curriculum is to engage learners of English 
in stimulating, motivating, and enjoyable learning environments so that they become effective, fluent, 
and accurate communicators in English. Achieving this goal and successful implementation of the 
curriculum depend on the collaboration among the leading stakeholders in education: administrators, 
teachers, material designers, and learners.  

Administrators’ Roles in the Implementation of the English Curriculum 
Administrators’ support is essential in applying the new curriculum especially in assessment. It is of 
great importance for administrators to acknowledge the unique needs of English as a subject of study. 
Being a skills-based discipline, language learning requires excessive practice of real-life activities on 
the part of language learners. Consequently, assessment strategies and styles should match the nature 
of language learning process, which calls for the inclusion of alternative assessment methods as well 
as traditional ones.  

Teachers’ Roles in the Implementation of the English Curriculum 
English teachers’ role in the successful implementation of the new curriculum is the most important 
one. Without the support and commitment of teachers, no teaching method, material, or initiative can 
result in productive and durable learning. Therefore, it is important for teachers to familiarize 
themselves with the main principles of the curriculum, reflect on the rationale behind these principles, 
and support these principles with appropriate teaching techniques so that their learners can become 
effective communicators in English.  

Material Designers’ Role in the Implementation of the English Curriculum
Materials designers are asked to design course books and/or supplementary materials in line with the 
principles of the new curriculum while taking teachers’/learners’ needs and wants as well as the 
requirements of Turkish Republic Ministry of National Education and general institutional profile of 
EFL classrooms of high schools in Turkey. 

Learners’ Roles in the Implementation of the English Curriculum 
The new English curriculum is designed to encourage learners to be more active and autonomous. 
Under the supervision of their teachers, learners can also contribute to material and task design by 
bringing in self-prepared materials to the learning environment and act as decision makers/reflective 
individuals in their own learning.  

Curriculum

Learners

TeachersAdministrators

Material 
Designers

niststraratotottottotott rs’ Roles in ttttthhhhheeee IIIImpmmpppplelemmmmmmmennnntttation ofofffffoffffff ttttttttttttttttttttthhhehehehehhhhhehhhhhheheehhhhhhh  nEnEnEnEnEnEnEnEEEnEEEnEEEEE glish Currrriciculu um
s’ susuuuuuuuupppppppppppppppppppppoorooo t is essentiaallll iiinnnn apapppppplplyiyiiinnnnngng tttthhhhe newwwww ccccccccuruuruurrrurururrururu ririiirirriririririririririccccucucuucucccuucuuucuculllululullululllulluluum mmmmm especiciiiiialalalllalalalala lylyllylylylyly in a
nce ffffffffforoorororororororoor aaaaaaadmdministratorss tttoooo aaaaackckknnnnonowwwwlwwllwlllwwlww eddeddggggegegeg tthe uniniiiiiiiqququququqqqqquqqqqq ee ee e nnnnenen eds of EEngnggngnggggnglillilillilililiisssshshsss  as 
-basededededededddd dddddddddiisisissiisiii cic pline, lananguguguguguuaagagggggge e lllleeel ararrninininininininiiningngngngnnngnn rrreqeqeqqeqeqequiuiuiuiuiuiu rerereeererereressssss eeeexexexexxe cecesssive praca tiitititiiiiicecececeecececececee oof f rea
guageee llllllllleaeaeaeeaeaeaaeaee rrrrrnrnr ers. Connsseeeeeeqqquququuuuuuuueeenneee tltltlllyyy,yyy  assssessssmsmssmmsmsmmmsmenenenenenentt t t t tt tststrategies and sstytytytytytytytyyleleleleleeleleleelel sssssssss should

earning pppppppprorororrororororor cececcccc ss, whicch h hhhh ccacaaacaaacc lllllllllllllllllllllll s sssss fofoofoorrrrr r ththhttthhtheeeee iinininiininclclclclclcluususussioioion of alternanatitiivevevevevvevvevve aaaaaaaasssssssss essmen
ones.  
hers’ Roles ininnn ttttttthehehehehehehehehehe IIIIIIImpmpmmm lementattioi n of the English h CuCurrrriciculum 
ers’ role in the suuccccesessfsfulul implementation ofof tthehe nnewew curriculum is th
the support and commimitmtmenentt ofof tteaeachcherers,s, nno o teteaca hhing method, materia
ductive and durable learning. TTheh refof re, it is important for teach
th the main principles of the curriculum, reflect on the rationale behin

sLearnersrne

TeacheeeheeeeeerrrsrssrrsTeacheAdmAddmdmd iniininiss atotatorsrssniniistrststrst atoaatorss

MMaterial Mate
DDesignersesig



iii 
 

Ortaöğretim İngilizce Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programı  

Giriş
Önsöz

Ortaöğretim İngilizce Dersi 9-12. Sınıflar Öğretim Programının temel amacı, öğrencileri 
İngilizceyi etkili, akıcı ve yanlışsız kullanabilmeleri için, teşvik/motive edici ve eğlenceli bir öğrenme 
ortamı ile buluşturmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek ve programın başarılı bir şekilde uygulanması, 
eğitimde en çok pay sahibi olan kişilerin; yani idareciler, öğretmenler, materyal tasarlayanlar ve 
öğrencilerin arasındaki işbirliğine bağlıdır.

İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında İdarecilerin Rolü
İdarecilerin desteği, yeni programın uygulanmasında ve özellikle de ölçmede esastır. İdarecilerin, 
İngilizcenin bir çalışma konusu olarak gerektirdiği kendine özgü ihtiyaçlarını tanıması çok önemlidir. 
Beceriye dayalı bir eğitim olan yabancı dil öğrenimi, gerçek hayata benzer çok fazla sayıda aktivite 
gerektirmektedir. Sonuç olarak, ölçme ve değerlendirme yolları yabancı dil öğrenimi sürecinin doğası 
ile uyumlu olmalıdır. Dolayısıyla geleneksel ve alternatif ölçme teknik ve yöntemlerinin bir arada 
kullanılması gerekmektedir.  

İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Öğretmenlerin Rolü
Yeni progamın başarılı bir şekilde uygulanmasında İngilizce öğretmenlerinin rolü en önemlisidir. 
Öğretmenlerin desteği olmadan, hiçbir öğretim metodu, materyali ya da girişimi üretken ve kalıcı bir 
öğrenme olarak sonuçlanamaz. Bu sebeple, öğretmenlerin programdaki ana ilkeleri tanıyor olması ve 
bu ilkeleri uygun öğretme teknikleri ile desteklemesi, öğrencilerin İngilizcede etkili bir şekilde 
iletişim sağlayan bireyler olabilmesi için çok önemlidir.

İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Materyal Tasarlayanların Rolü
Materyal tasarlayanlar yeni programın ilkelerine uygun olarak ders kitapları ve/ya destekleyici 
kitaplar geliştirirler. Bunu yaparken de, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri, aynı 
zamanda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın beklentileri ve Türkiye’deki liselerde 
mevcut İngilizce sınıflarının genel kurumsal profiline uygun olmasına da dikkat ederler.

İngilizce Dersi Öğretim Programının Uygulanmasında Öğrencilerin Rolü
Yeni İngilizce programı öğrencileri aktif ve kendi kendine de öğrenen bireyler olmaları yönünde 
teşvik etmek için tasarlanmıştır. Öğretmenlerinin gözetimi altında, öğrenciler de kendi hazırladıkları 
materyalleri öğrenme ortamına katarak ve kendi öğrenmelerinde karar verici/düşünsel bireyler olarak 
materyal ve ödev geliştirmeye katkıda bulunabilirler.
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Learning Model for English 
9th-12th Grades 

Rationale behind the 9th-12th Grades English Curriculum 

The teaching program for English has been prepared in line with the general goals of Turkish 
National Education as defined in the Basic Law of the National Education No. 1739, along with the 
Main Principles of Turkish National Education.  
 The updates and revisions done in the new 2nd – 8th Grades English Curriculum (MEB-TTKB, 
2013) have called for an update in the 9th-12th Grades English Curriculum. In this sense, the 9th-12th

Grades English Curriculum can be seen as a continuum of the 2nd-8th Grades English Curriculum. 
Following the same communicative focus in the 2nd-8th Grades English Curriculum, the curriculum 
designed for the 9th-12th Graders is intended to foster communicative skills in English among learners. 
However, due to the different age ranges and language needs of students in the 9th-12th Grades, 
gradually increasing emphasis on the integration of four language skills is incorporated in this 
program. Students in the 9th-12th Grades English classes also have several academic English needs. In 
addition, students at this age are expected to be more conscious about the language learning process in 
their native language which can be transferred to the second language learning experience. Therefore, 
limited study of some complex language structures are dispersed within the curriculum. In addition, 
considering the real-life experiences of learners, more instructional technology tools are used across 
all grades in the 9th-12th grades English curriculum.  

There are several interdependent language teaching and language principles reoccurring in 
the 9th-12th Grades English Curriculum. First of all, English is seen as a lingua franca and 
international language used in today’s global world. As travel has become more common in the last 
decade, different cultures are in constant contact and use of English as an international language 
“involves crossing borders literally and figuratively” (McKay, 2002, p. 81). English is also used 
mostly as the language of science and technology. In order to share their ideas and culture with other 
people from different cultures and countries, our learners need to use English actively, productively, 
and communicatively. Communicative competence has four main aspects: a) grammatical 
competence, b) discourse competence, c) sociolinguistic competence, and d) strategic competence. 
(Canale & Swain, 1980). It has been over four decades since Dell Hymes (1972) coined the term 
“Communicative Competence” and more than three decades since Canale and Swain (1980) 
elaborated it. Nevertheless, lack of effective communicative competence has remained to be the 
problem of many learners in English language classes in Turkey. It is often stated that in Turkish 
EFL education context, priority has been given to grammatical competence with too much focus on 
teaching and assessing grammatical structures in English. To take a step in overcoming this problem, 
the new 9th-12th Grades English Curriculum was designed to take all aspects of communicative 
competence into consideration in English classes by addressing functions and four skills of 
language in an integrated way and focusing on “How” and “Why?” in language rather than merely 
on “What?”. 
 In addition, in the 9th-12th Grades English Curriculum collaboration among students is 
encouraged more than competition because collaborative activities are more in line with the natural 
process of language learning in which learners have to interact with each other to negotiate meaning 
and practice interpersonal skills that are necessary to become effective communicators (Crawford, 
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2007). Collaboration also meets the affective needs of adolescent learners more than competition as 
adolescents are generally more reliant on their peers and “see their friends as more trusted confidants 
compared to the adults in their lives” (Powell, 2010, p.114). Adolescents go through significant 
physical, cognitive, and emotional change and they are in pursuit of forming their own identities 
(Brown, 2000) as well as independence. Crawford (2007) also states that “young adolescents crave 
for exploration, peer interaction, and personal autonomy” (p.17). Therefore, fostering learner 
autonomy is an important principle adopted in the new 9th-12th grades English curriculum. As Powell 
(2010) points out “alone is not synonymous with autonomous” (p. 105). In the curriculum students of 
English are intended to get support and guidance from their teachers, peers, learning materials, and 
learning tasks so that there is a gradual increase in learner autonomy through collaboration, 
interaction, and communication in a safe learning environment. In addition, learners are encouraged 
to be reflective in their own learning by recognizing and assessing their own needs, strengths, 
weaknesses as effective managers of their own learning (Penaflorida, 2002). Another way to increase 
autonomy among learners is to include them in the decision making process, especially in providing 
supplementary language learning materials, which can also increase learner motivation in the 
classroom (McCrath, 2013). Throughout the 9th-12th grades English curriculum students are 
encouraged to be involved in task-based, collaborative, and project-based language activities that 
would empower learners by increasing their self-esteem, autonomy, and language skills (Stoller, 
2002).  
 In order to sustain such a productive, communicative, and dynamic language learning 
environment, the assessment techniques used should also reflect the language teaching and learning 
methods. One of the significant causes of lack of communicative competence among most Turkish 
learners of English is that in general there has been a mismatch between the nature of language 
learning process and language assessment types and tools in English classes. In other words, even if 
we teach communicatively, this does not guarantee the development of communicative competence 
among learners because learners’ output in language is not being assessed communicatively. 
Therefore, authentic assessment tools that give way to communicative assessment are included in 
the new 9th-12th grades English programs. Throughout the curriculum, in line with the alternative 
assessment principles, learners are asked to show what they can do and produce rather than what they 
are able to recall and reproduce (Huerta-Macias, 2002).  
 Considering the realities of language classes with overpopulated classrooms, some authentic 
assessment tasks can be impractical and/or too subjective to handle. However, another reality of the 
education is that assessment plays an important role in determining the success of learners that is 
mostly associated with getting high grades. Administrators, teachers, parents, and learners like in any 
field of study still consider high grades as great motivational tools. In other words, if a topic or skill is 
not assessed, it is unlikely to be given priority in the classroom to be improved. Overcoming this 
backwash of effect of assessment is especially required in language classes in which traditional 
assessment techniques are no longer relevant to evaluate the communicative output of learners. 
Therefore, in the 9th-12th grades English curriculum authentic assessment techniques that reflect the
tasks students will encounter outside schools are used (Marsh, 2009). To reflect the real-life 
experiences of learners, echo the multisensory nature of language learning, and increase the level of 
practicality as well as management of data in assessment, the use of instructional technology is 
extensively used throughout the grades and units in the curriculum.  
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The use of Technology and Blended Learning in English Classes

 There have been an immense number of studies on the use of technology in English classes
as the study of Computer Assisted Language Learning (CALL) has been around for the last fifty years 
(Leakey, 2011). Even though researchers, teachers, and parents have mixed feelings about the use of 
technology in education, there is no doubt that the use of technology plays an important role in 
adolescents’ lives today. Adolescents in the twenty-first century are considered as “Digital Natives”
(Prensky, 2001), who are born into a digital era where they are surrounded with numerous ways to 
access and communicate via technological tools. Mobile Assisted Language Learning (MALL) via 
Tablet PCs, smart phones, and other portable devices (Kukulska-Hulme & Shield, 2008) has already 
been very widespread and popular among adolescents. Crawford (2007) claims that technology cannot 
be overlooked if we want to bridge the growing disconnect between the adolescents’ lives and school 
experiences to tap into the interests of adolescents. Crawford (2007) also lists several benefits of 
technology in teaching adolescents and states that instructional technology is a natural fit with the 
functioning of the adolescent brain, if used meaningfully it can be a tool to develop students’ thinking 
and learning, it has the potential to diminish cultural barriers and promote multicultural awareness 
among adolescents, and the use of the Internet provides the adolescents ways to carry out research on 
current events, collaborate with mentors, experts, and peers. With the help of instructional technology 
language learners are able to access authentic language, international communities, and intercultural 
environments that would provide learners with genuine communication opportunities. Especially, chat 
rooms, virtual worlds, and electronic discussions can help learners practice language skills as well as 
learn the culture of others (Hanna & de Nooy, 2003). In chat rooms, language learners can provide a 
more comfortable environment for non-native speakers of English, which can also improve the 
willingness to communicate in English (Freiermuth & Jarell, 2006). Videoconferencing done with 
native speakers can also increase the confidence and improved motivation among language learners 
(Wu & Marek, 2011). Furthermore, the use of blogs was found to be beneficial for language learners 
(Alm, 2009; Carney & Gakuin, 2009; Raith, 2009). For example, Wan (2011) found in her study that 
blogs helped language learners have more self-confidence, improve writing skills, share ideas with 
classmates, express their thoughts, and acquire online research as well as critical thinking skills. 
Schrooten (2006) also states that “the benefits of integration of information and communication 
technology (ICT) into language education seem vast” (p.129) and lists the potential of ICT in language 
classroom as follows: 

1. ICT allows a high degree of differentiation. Individual needs and abilities can easily be 
accommodated. 

2. Working with ICT elicits a high degree of learner motivation and involvement. 
3. ICT offers enriched content and allows a more intense, multisensory learning process. 
4. ICT makes teaching more efficient, since the teacher can focus more on supporting learners 

rather than having to focus on providing content.  
(Schrooten, 2006, p. 129) 

 Considering the benefits of technology in language classes, the new 9th-12th grades English 
curriculum advocates a blended-learning environment for language learners. In blended learning, 
face-to-face learning takes place in combination with approximately 45% of online materials and 
activities (Gruba & Hinkelman, 2012). To make use of blended learning in an effective, meaningful, 
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and ethical way, learners should also be explicitly trained on the proper ways of online 
communication (Biesenbach-Lucas, 2007). To maximize the benefits of the use of technology in 
English classes and to raise awareness among adolescent language learners, several topics such as 
the netiquette, positive/negative implications of technology use, and boundaries in relation to 
technology use are discussed in some themes of the curriculum in addition to technological tools that 
can foster language learning.  

Organization of the Curriculum 

 In designing the new 9th-12th grades English curriculum an eclectic approach to language 
teaching and learning methods was adopted. No single teaching method was entirely followed or left 
out during the development of the curriculum. Different teaching techniques and learning tasks were 
incorporated to the curriculum and their selection was done in relation to the theme of each unit as 
well as the functions presented in the unit. Another criterion for the selection of the mixture of 
methods was the profile of language learners in the 9th-12th grades, especially regarding learner age, 
interests, and language level. The curriculum is divided into 10 units organized around interrelated 
themes for each grade. Thematic unit organization encourages adolescent learners to make thematic 
connections related to language, social issues, and personal concerns (Crawford, 2007). The themes 
for each grade were selected with the help of a focus group of learners in the 9th-12th Grades who 
stated their preferred themes for learning English in high school via a survey in which learners were 
asked to prioritize the themes based on their preferences and by numbering them from the most 
preferred to the least one.  
 In addition to the thematic organization of the units, language functions, all four language 
skills, and limited focus on language structures as well as some focus on explicit pronunciation are 
included in each unit. The selection of the functions for each unit was carried out in accordance with 
the descriptors of the The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
The categories of the CEFR were adhered in a flexible way as functions of the language cannot be 
strictly ordered in real life use. In addition, many functions of language were recycled throughout the 
whole curriculum to ensure permanent learning. In integration of the four skills, an emphasis is given 
to speaking and listening skills to enable learners to practice communication and real-life use of 
language. Sample usages of functions, language structures, and pronunciation are provided in the 
curriculum to reflect the formality/informality of the language that is expected to be introduced and 
practiced in material design that is in line with the principles of the curriculum. Special focus on
sample vocabulary items are not given in the 9th-12th grades English curriculum to avoid the use of 
long word lists isolated from real-life use contexts which typically end up being the subject of rote 
memorization for exams. However, the number of new words to be learnt in each lesson is limited to 
seven to ensure meaningful learning and active use of vocabulary. Material designers and teachers 
can select the vocabulary items depending on the themes of the units and the needs of learners and all 
vocabulary should be taught in context with reference to meaning, form, pronunciation, collocation, 
and example sentences.  
 Overall, the new 9th-12th grades English curriculum can be regarded as a “multi-syllabus” 
(McDonough & Shaw, 2003) containing different elements of other syllabus types at varying degrees. 
The eclectic approach adopted in the curriculum comprises elements of mostly functional syllabus
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and skill-based syllabus while integrating other aspects of language such as structures, 
pronunciation, and vocabulary relevant to the themes, functions, and skills of the units presented.  

Instructional Design: 
 The curricular model in English 9th-12th grades is different from the 2nd-8th grades in that it is 
not divided into several stages. Considering the close age range of students across different grades in 
high school, the instruction throughout the four grades is seen as a continuum without strict 
boundaries. The 9th Grade Program is intended to revise most of the content learnt up to the 8th

Grade English Program. In addition, limited new language functions and use were introduced to make 
a smooth transition to the 10th Grade program. There is limited focus on language structures in the 
10th Grade and 11th Grade English Programs as students at these levels of English have academic 
language needs as well as communicative needs. However, the integration of four language skills as 
well as functions of the language still remains to be the main focus in instruction. The 12th Grade 
English Program can be viewed as an overall synthesis of what students have learned up to this 
grade. No new language structures have been introduced; however, the complexity of language 
structures and vocabulary items are expected to increase while using the functions in the units. In all 
grades, communicative, experiential, and task-based language activities are promoted. Overall, the 
curriculum is designed based on weekly six English lesson hours in 9th Grade and four English lesson 
hours in 10th, 11th, and 12th Grades. If different or additional hours are offered in different institutions, 
adaptations can be made by the groups of English teachers in the institutions.  

Instructional Materials:  
In the new 9th-12th Grades English Curriculum preferred instructional materials are the ones 

that are attractive in presentation, authentic in content/use, culturally sensitive, unbiased toward 
learners’/others’ cultures/genders, (Tomlinson, 1998) and multisensory in design. In addition, variety 
as well as self-discovery is an important principle underlying the selection of instructional materials. 
Moreover, in the curriculum it is desired to promote experiential learning and learning-by-doing 
among learners via the chosen instructional materials. The materials are selected in such a way that 
there is not too much controlled practice of language structures (Tomlinson, 1998) and it is strongly 
recommended that material designers take this goal into consideration while creating teaching and 
learning course books, teachers’ guides, and supplementary materials to go with the curriculum. Each 
English lesson and/or unit should also be sequenced to simulate the natural process of first 
language acquisition and start with listening and speaking activities and then proceed to reading and 
writing materials. Rather than only using audio materials in listening, movies or short documentaries 
are suggested in the curriculum in order to expose learners to nonverbal communication as well as 
verbal communication in English. With the help of movies, learners can learn multiple aspects of 
language such as culture, gestures, facial expressions (Brown, 2000), and pragmatics simultaneously.  
 The format of the materials in the 9th-12th Grades English Curriculum is a combination of 
print and multimedia. The new curriculum encourages the integration of technology in all aspects of 
English language teaching and learning because technological tools match the dynamic and 
interactive nature of the language as well as the adolescents’ interests and real-life experiences. 
Learning tools and materials are increasingly being delivered electronically (Tomlinson, 2012) 
through digital cameras, mobile devices, and Tablet PCs and the new curriculum of English is 
designed to be in synch with the recent developments in education and provide learners with an up-to-
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date foundation for learning English. Material designers should opt for designing a variety of 
multimedia and online materials for both teachers and learners of English. In addition to online 
materials and software, offline and/or hard copies of the materials such as transcripts of 
audios/videos, print screens of online posters/newspapers, DVDs consisting of movies, and 
interactive learning software which can also work offline should be provided for teachers and learners 
to prevent the challenges that can be faced as a result of power cuts or lack of/limited access to the 
Internet. Material designers should also offer guidelines to teachers of English on how to integrate 
technology into the English classrooms in the teachers’ guides with specific video-tutorials and 
specific examples relevant to English classes. Online communities in which teachers of English can 
share ideas and materials locally and globally can also be created so that English teachers in Turkey 
can interact with colleagues in Turkey and around the world and the integration of technology which 
is an integral part of the 9th-12th Grades Curriculum can be carried out effectively.  

Assessment 

 The assessment in the 9th-12th Grade English Curriculum is also a mixture of alternative, 
traditional, and electronic assessment types. In order to assess the complex nature of language output 
of students, assessment types are also diverse in nature in curriculum. Any type of student output can 
be assessed in language classes, but the main assessment types suggested in the curriculum are 
evaluating listening/speaking skills via Discussion Time activities and/or Video Blogs (V-logs) and 
evaluating the integration of all four language skills as well as the other components of language such 
as lexis, structure, and pronunciation via Tech Pack, pen-paper in-class exams, or E-portfolios. The 
use of E-portfolios is selected as one of the assessment strategies since E-portfolios extend the range 
of materials and activities that can be included (Walker & White, 2013) to evaluate learners’ 
performances in language.  
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Whichever assessment tool is used, it is strongly recommended that the emphasis is given to 
designing communicative assessment tasks and assessing production of language in the 
implementation of the curriculum. Since 9th-12th English program is mainly function and skills-based, 
it is important to assess learner performances via assessment tasks geared towards evaluating 
integrated skills. The criteria to select the appropriate assessment type and/or task can depend on the 
language skill to be assessed. In addition, one assessment type and/or task can be used to address and 
assess multiple/integrated skills in English. For example, to assess integrated skills in English learners 
can read a short passage on a current topic and/or listen to a short listening excerpt (or watch a short 
clip) and then write a short argumentative paragraph to defend their stand on the issue as well as 
talking to defend their points of view in three minutes. To assess speaking skill students can also 
select a random real life situation from a list given by the teacher and act it out in the form of a 
conversation in pairs or groups. In this way students can demonstrate both their listening and 
speaking skills. When applying such an assessment task, it is strongly recommended to give an 
evaluation rubric/checklist to the students beforehand and to video record the conversations for future 
reference and/or feedback sessions.  

To assess reading and writing together, students can read a news article and write a short 
review or letter to the editor. Students can also read an informative report and fill in 
charts/graphs/forms to demonstrate their understanding. These assessment tools are suggested as 
examples. A variety of assessment tasks can be used in English classes as long as these tools reflect 
the dynamic, communicative, and interactive nature of language use in real-life. It is strongly 
recommended to give some weight to assessing speaking skill. Portfolios, projects, and other samples 
of students’ work should have a weight in the overall grade so that language assessment fosters 
production in language rather than memorization or mechanical drills. Multiple assessment types and 
feedback sources should be incorporated into assessment to achieve variety to document students’ 
achievements throughout the learning process.  

Feedback Sources in Assessment: Similar to assessment types, feedback sources in the 
assessment process in the 9th-12th Grades English Programs are multidimensional. Students of 
English get feedback from their teachers, peers, e-assessment tools, and/or parents in systematic, clear 
and meaningful ways. In addition, students are encouraged to be reflective in their own language 
learning and performance and self-evaluate their progress with the help of self-evaluation checklists, 
rubrics, and short reflection reports which can be carried out both online and offline.  

Above chart illustrates the parties to provide feedback on students’ outputs in English. It is 
suggested that a combination of feedback providers is used throughout the semester at varying 
degrees depending on the nature of language output of the learners and language content.  
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Characteristics of English Teaching and Learning Environment (9th -12th Grades) 

Students…
communicate in English in the classroom at all times. 
are active participants who also provide input to each other during communicative activities. 
constantly practice real-life English in various contexts to become effective communicators in 
English.  
practice all four language skills in an integrated way and parallel to first language acquisition process.  
are viewed as creative individuals who can produce language materials and tasks with the guidance of 
their teachers. 
are encouraged to be autonomous in their own language learning inside and outside the classroom.  

Teachers…
communicate in English in the classroom at all times and act as good role models for students. 
use a variety of interaction types (individual work, pair work, group work, whole class) during the 
lessons. 
present unfamiliar topics in English by building on what is familiar for students.  
allow learners to discover meaning from context and/or given clues.  
overlook students’ mistakes or slips of the tongue during speaking activities and model the correct use 
of language instead or take notes to work on the mistakes later on as a whole class without referring to 
students’ identities. 
use praise and positive reinforcement in class to nurture the willingness and motivation for language 
learning. 
give rationale behind language learning in general as well as specific language learning activities.  
encourage and train learners to learn how to learn English autonomously. 

Materials/Tasks…  
are authentic in design and content as much as possible. 
appeal to multiple senses of students to reinforce the intake of language via multiple channels.  
address students’ real-life language needs (e.g. survival English, academic English) as well as their 
interests.  
are recycled across different units as well across different grades to foster permanent learning. 
are supported with multimedia and instructional technology tools as much as possible to immerse 
students in authentic use of language. 
support the presentation and practice of four language skills in an integrated way to reflect the 
complex, dynamic, and holistic nature of language. 

Assessment…
serves the language learning goals, materials, and tasks, not vice versa. 
is used to promote and check learning in English, not as a negative reinforcement instrument. 
enables to assess authentic use of language with an emphasis on tools such as portfolios, projects, 
and/or communicative activities more than traditional assessment tools such as multiple choice, 
true/false, and/or fill-in-the blanks.  
is geared toward assessing understanding, production, and use of analytical skills in English, not 
merely memorization of language structures or vocabulary. 
allows the involvement of multiple feedback providers for different assessment tasks (self, peer, 
teacher, computer-mediated, and/or parent evaluation). 
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Ortaöğretim İngilizce Dersi (9-12. Sınıflar) Öğretim Programının Öğretme ve Öğrenme 
Ortamı Genel Özellikleri

Öğrenciler….
sınıfta devamlı olarak İngilizce konuşurlar.
iletişimsel aktiviteler sırasında birbirleriyle sürekli etkileşimde bulunarak derse aktif olarak katılırlar.
dili etkili bir şekilde kullanabilmek için, gerçek yaşamda kullanılan İngilizceyi farklı bağlamlarda 
sürekli olarak kullanırlar.
ana dil edinimine paralel olarak, dört dil becerisini bütünleşmiş olarak öğrenirler.
öğretmelerinin yönlendirmesiyle, dil materyal ve aktivitelerini kendileri geliştirebilen yaratıcı 
bireylerdir. 
sınıf-içi ve sınıf-dışı öğrenmelerinde sorumluluk sahibi olmaya teşvik edilirler.

Öğretmenler…  
sınıfta devamlı olarak İngilizce konuşarak, öğrencilerine rol-model olurlar. 
bireysel çalışma, ikili çalışma, grup ve sınıf çalışması gibi farklı iletişim türlerini kullanırlar.
öğrencilerin İngilizcede yabancı oldukları konuları, onların bildikleri konular üzerine yapılandırarak 
öğretirler.
öğrencilerin anlamı bağlamdan ve/veya verilen ipuçlarından çıkarmalarına imkan verirler.
öğrencilerin konuşma aktiviteleri sırasındaki hata ve dil sürçmelerine tolerans gösterip, doğru formu 
kendileri kullanırlar ya da hataları not alıp, aktivite sonrasında isim vermeden tüm sınıfla paylaşırlar.
öğrencilerin istek ve motivasyonunu artırmak için övgü ve olumlu pekiştirmeyi kullanırlar.
belirli dil öğrenme aktiviteleri ve genel olarak dil öğrenmenin altında yatan mantığı açıklarlar. 
öğrencilerin İngilizceyi kendi başlarına öğrenmeleri için cesaret verir, yol gösterir.

Materyaller/ Görevler…
düzenleme ve içerik olarak mümkün olduğunca gerçeğe yakındır.
öğrencilerin farklı duyularına hitap ederek farklı kanallardan dil öğrenimine imkan sağlar.
öğrencinin gerçek yaşamdaki dil ihtiyaçlarına ve ilgilerine hitap eder (örneğin. hayatta kalma 
İngilizcesi, akademik İngilizce) .
kalıcı öğrenmeyi sağlamak için, farklı üniteler ve düzeylerde sürekli olarak tekrarlanır.
gerçek yaşam dil kullanımını sağlamak için mültimedya ve teknoloji ile desteklenir. 
dilin karmaşık, dinamik ve bütünsel yapısını yansıtabilmek için, dört dil becerisinin bütünleşmiş olarak 
sunulmasını destekler.

Değerlendirme….
öğrenme amaçlarına, materyaller ve görevlere hizmet eder.
olumsuz bir pekiştirme aracı olarak değil, İngilizce öğrenimini geliştirmek ve kontrol etmek için 
kullanılır.
çoktan seçmeli, doğru/yanlış, boşluk doldurma gibi geleneksel değerlendirme araçlarından ziyade, 
portfolyo, proje, ve iletişimsel aktiviteleri vurgulayarak, dilin gerçek kullanımını ölçmeyi sağlar.
yapıların ve kelimelerin ezberlenmesinden çok, anlama, üretme ve analitik becerilerin geliştirilmesini 
hedefler. 
farklı değerlendirme görevleri için farklı dönüt sağlayıcılara imkan tanır (öz değerlendirme, akran, 
öğretmen, bilgisayar ve anne/baba değerlendirmeleri) 

…  
devamlı olarak İngilizce konuşarakak,, ööğöğöğğöğğöğööğrrrrenncilerine rol-model olurlar.
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İ
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Model English Language (9th – 12th Grades) Curriculum

Grades
(CEFR*)
Hours per 

Week

Learner 
Age

Skill/Grammar/Vocabulary/Pronunciation
Focus

Main Activities
(Can be used in all 

grades)

9
(A1/A2)

6
14-14.5

All four skills integrated with an emphasis on 
Listening and Speaking.
Maximum seven new Vocabulary items per lesson. 
Limited Pronunciation practice

Role-plays/Simulations
Graphics/Charts

Paragraph Reading and 
Writing

10
(A2+/B1)

4
15-15.5

All four skills integrated with an emphasis on 
Listening and Speaking.
Limited focus on Language Structures. 
Maximum seven new Vocabulary items per lesson.
Limited Pronunciation practice.

Information Gap 
Activities/Role-plays

Paragraph Reading and 
Writing

Skimming and Scanning

11
(B1+/B2)

4
16-16.5

All four skills integrated with an emphasis on 
Listening and Speaking.
Limited focus on Language Structures.
Maximum seven new Vocabulary items per lesson.
Limited Pronunciation practice.

Surveys/Short Oral 
Presentations/Drama

Short Reading Texts and 
Paragraph Writing

12
(B2+)

4
17-17.5

All four skills integrated with an emphasis on 
Listening and Speaking.
Synthesis of Language Structures.
Maximum seven new Vocabulary items per lesson.
Limited Pronunciation practice.

Conversations/Oral 
Presentations/Projects/Task-

based Activities
Argumentative/Descriptive 

Text Writing
*CEFR = The Common European Framework of Reference for Languages  
 The order of the CEFR levels (CoE, 2011) was adapted to meet the specific needs of high school 
learners in the new 9th-12th grades English curriculum in which it is intended for learners to start their high 
school English classes with a revision on CEFR A1 level and then gradually proceed through CEFR levels A2-
B2. Finally, learners are expected to graduate from high school with a minimum CEFR B2+ and/or beyond 
level of English depending on whether students had preparatory class English education or not. As learners 
progress through levels and grades, the complexity and formality of language used in the curriculum increases. 
Following chart illustrates the process learners will go through in their high school English classes: 

 The rationale behind starting the 9th Grade with A1/A2 levels is that even though students are expected 
to be at A2 level at the end of 8th Grade according to the 2nd-8th Grade English Curriculum, in practice there is 
often a need to revise and recycle the content presented in previous classes as students enter the 9th Grade 
English classrooms with different levels of capacities, English proficiencies, and individual learning 
differences. Moreover, with the help of revision of some of the functions presented in the previous program, 
teachers can carry out needs analysis to determine the learning needs of their students before students are 
presented with new functions in English. It is important to note that even though the similar functions are 
addressed, 9th Grade A1 level can be more advanced in terms of some vocabulary and structures compared to 8th

Grade A1 level so that students can also receive new input while they are revising the functions that they might 
be familiar with.  

•A1/A2 

9th Grade 

•A2+/B1 

10th Grade 
•B1+/B2 

11th Grade 

•B2+ ... 

12th Grade 

Limited Pronunciation practice. Skim

16-16.5

All four skills integrated with an emphasis on 
Listening and Speaakikikiingnngnn .
Limited focus onnn LLLLLaaananaangggggug agage Structures.
Maximum seven nn nnnnnenennnnewww VVoVocabulary items per lesson.
Limited PrPrononnnnunununccciccc aaaattaaa iioonnnnn n n prpracticee.
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b
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t illustraaaaaatetetetettetetes s the process leleel aararrrrra nnnnneen rss wwwwill go thrhrouo ggghghhghghhhghgh in their high schooooooooooooool ll l l lll EnEnEnEnEnEnEE glish c
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••BB11++//BB22
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•B2+ ...
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Ortaöğretim İngilizce Dersi (9 - 12. Sınıflar) Öğretim Program Modeli

Seviyeler 
(CEFR*)

Haftalık Ders 
Saati

Öğrenci
Yaşı

Beceri/Dilbilgisi/Kelime Bilgisi/Telaffuz 
Hedefi

Temel Aktiviteler
(Tüm seviyelerde 

kullanılabilir)

9
(A1/A2)

6
14-14.5

Dört temel beceri birbiri ile bütünleşik olarak,
Dinleme ve Konuşma,
Ders başına en fazla yedi yeni sözcük bilgisi,
Sınırlı Seviyede Telaffuz pratiği.

Rol-yapma/Canlandırma
Grafikler/Tablolar

Paragraf Okuma ve Yazma

10
(A2+/B1)

4
15-15.5

Dört temel beceri birbiri ile bütünleşik olarak,
Dinleme ve Konuşma,
Sınırlı Seviyede Dilbilgisi Yapısı, 
Ders başına en fazla yedi yeni sözcük bilgisi.
Sınırlı Seviyede Telaffuz pratiği. 

Bilgi Tamamlama Aktiviteleri/Rol-
yapma

Paragraf Okuma ve Yazma Genel 
Anlamaya Yönelik Okuma/Belli

Bir Bilgiyi Bulmaya Yönelik 
Okuma 

11
(B1+/B2)

4
16-16.5

Dört temel beceri birbiri ile bütünleşik olarak,
Dinleme ve Konuşma,
Ders başına en fazla yedi yeni sözcük bilgisi,
Sınırlı Seviyede Telaffuz pratiği.

Anketler/Kısa ve Sözlü Sunumlar
Drama/Kısa Okuma Parçaları ve 

Paragraf Yazma

12
(B2+)

4
17-17.5

Dört temel beceri birbiri ile bütünleşik olarak,
Dinleme ve Konuşma,
Ders başına en fazla yedi yeni sözcük bilgisi,
Sınırlı Seviyede Telaffuz pratiği. 

Karşılıklı Konuşmalar/Sözlü 
Sunumlar/Projeler

Görev-bazlı Aktiviteler
Tartışmacı/Betimleyici Metin 

Yazma
*CEFR = Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı

Yeni 9-12. Sınıflar ders programında Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı seviyeleri 
(CoE, 2011) lise öğrencilerinin İngilizce öğrenmede belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla adapte edilmiştir. 
Bu programla öğrencilerin lise düzeyi İngilizce dersine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı A1 
seviyesinin gözden geçirilmesi ile başlanıp, aşamalı olarak A2-B2 seviyelerine ilerlenmesi amaçlanmıştır. Son 
olarak da, öğrencilerin İngilizce hazırlık sınıfına gidip gitmemelerine bağlı olarak, en düşük B2+ ve/veya daha 
yüksek bir İngilizce seviyesi ile liseden mezun olmaları beklenmektedir. Aşağıdaki tablo İngilizce sınıflarında 
öğrencilerin geçeceği süreci göstermektedir: 

 9. Sınıfa A1/A2 seviyesinde başlanmasının temelindeki mantık şudur: Öğrencilerin 2-8. Sınıf İngilizce 
dersi programına göre 8. Sınıfın sonunda A2 seviyesinde olması beklense de 9. Sınıf İngilizce dersine farklı 
kapasite, İngilizce yeterlik seviyesi ve öğrenmede bireysel farklılıklarla başlamalarından dolayı uygulamaya 
gelindiğinde, daha önceki sınıflarda sunulan içeriğin yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine ihtiyaç 
vardır. Bunun yanı sıra, daha önceki programda yer alan işlevlerden bazılarının gözden geçirilmesi yoluyla, 
öğretmenler yeni işlevleri sunmadan önce öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek için bir ihtiyaç analizi 
yapabilirler. Burada her ne kadar benzer işlevlere atıfta bulunulsa da, 9. Sınıf A1 seviyesinin, 8. Sınıf A1 
seviyesi ile karşılaştırıldığında bazı sözcük bilgisi ve yapılar bakımından daha ileri düzeyde olduğunun altını 
çizmek gerekir; böylelikle öğrenciler aşina oldukları işlevleri yeniden gözden geçirirken yeni kazanımlar elde 
edebilirler.

•A1/A2 

9.sınıf 

•A2+/B1 
10. Sınıf 

•B1+/B2 

11. Sınıf 

•B2+ ... 
12. Sınıf 

Sınırlı Seviyede Telaffuz pratiği. Bir Bilgiyi 

16-16.5

Dört temel beceri birbbirirrii i ilililiilee bbütünleşik olarak,
Dinleme ve Konuşmamama,,,,
Ders başına en fazla yyyyyyyyyyeedede iii yyyyenni sözcük bilgisi,
Sınırlı Seviyedede e TeTeTT laaalalaafffffffffffff uzuz ppppraatiği.

Anketler/Kısa
Drama/Kısa 

Para

17-17.5

Dört tememel bbbeceececccecererrerii bibirrrbbbbbbrbbirri i ililli eee bübübütünleşeşeeşşikikikikkk oooooollalarak,
Dinleme e vevevee KKKKKKononnuuuuşmmmmaaaamm ,,,,
Ders bbaşaşşşınınınnınnaaa a a eeeeenn fffaaazazza lalaa yyyy dddededediiiiii i yeyeyenininiinii ssssssssözöözözööööö ccüc k biiibbiiiibiiiiiiiiiiiiilglglglllgglglglgllglglggggggisisisi,
Sınırlıı SSeeeevvvvviiyyeyeeedede TTT lelelafafaffufufuz z prpratatatiğiğğğiiğiğiğğğiğii.i.  

Karşılıklı K
Sunum

Görev-b
Tartışmacı/

upa Dilleri Öğretimi Ortaaakkk ÇÇÇÇÇeerçrçeveeeeee PPPPPPPPPPrPPrP ogggoggo ramı
9-12. Sınıflar ders progggrrrammmmmmıındnddda AAAAvAvvrupppppa Dilleerriririiiiiirrii ÖÖÖÖÖÖğrğğğğğrğrğğğrğrğğrğrğrğrğrğğrğğrğrğğğğ ettettttttttttttetetimimimimimimimmmmimimiimmmimi i i Ortak Çerçeve P
e öğrğğğğ ennnenenennnciccccc lerinin İngilizccceee ööööğğğğrerennnmeeeedddde bbbelirli ihtitiyaaaaçlçlçlçlççlççlçlçlçççllararararararıınınnnınınnınnını ı kakarşılamakk aaaamammm cıyl

öğrencncncncncncnccilililillililereeeeeee in lise düzeyi İİngggiillizizccce dddddeeeere sinnnnen  Avrupuppppppppaaaa a aa DDDiDDiiiDiDiDiDilllllllllllllllllleerererereriiiii ÖğÖÖÖÖÖÖÖ retimi OOOOOOOrtrtrttttttakakakakakakaakk Çe
den ggggggggeçeçeççeçeçeççeçiriiiriiiirilmesi ile başlaannıııpppp, aaşşşaş maaaaaaallllıl olalaalaarak A22-BBBB222222222222 seseseeevviiyelerine ilerlrlrlrlrlrlrlleeneneneneenenmem si
ncileriririiiin n nnn nnn İnİnİnİnİnİnİnİnnnngig lizce hazırlıkıkk ssssıınnnnınnıfıffıınnnna giiiiiiidididididddddd p ppp giiiiigitmtmtmtmtmtmmemememmememmelelelelelerereerrre iininini e bağlı olarakkkk,,,, enenenenennenenen düşük
lizce sevevevevevevvevviyiyiyiyiyiyiyyeeeeese i ile lisedenn n n mmemeememmemm zuzunnnn n olmalarırııı bbbbbbekkekekeklelelelelelleleeenmektedir. Aşağıdadadadadadadaadakikikikikkkikkki tablo İn
çeceği süreerererererrrer ciciciciciciccicc göstermekteteedddiirr:r:r:r::r::: 

•A1/A2

9.sınıf9 sınıf9 sınıf

•AA22++//BB11/
10 Sınıf110. Sınıf1110. Sınıf1110. SınıfS f

••BB11++//BB22

11. Sınıf11 Sınıf11 Sınıf

•B2+ ...
12 Sın12 Sın12. Sın12 Sın
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Communicative Functions and Sample Uses of Language for the 9th-12th Grades 

 Several functions are recycled in different grades in the English curriculum for the 9th-12th grades and 
the functions are not sequenced based on different grades since functions given here can be taught in all grades. 
However, techniques used to present the functions can differ depending on the grade. The complexity of 
language structures and the difficulty level of the activities used to teach and practice the functions can be 
gradually increased as students progress through the grades.  

Communicative Functions Sample Usages Suggested for the 9th-12th Graders
Asking about and describing people’s appearances and 
characters A: What’s s/he like? B: S/he has got blonde/wavy hair.

Asking and answering questions in an interview
A: What motivated you to apply for this job? B: I’ve always 
wanted to become a journalist. / I have a degree in 
journalism. 

Asking for and expressing opinions

A: What do you think /How do you feel about this essay? 
B: I think it’s pretty good. / I’m not sure, perhaps we can 
find a better one. / I believe we should keep looking for 
new ones.

Asking for and giving approvals and/or confirmations You asked for a double room, didn’t you? /You aren’t 
travelling alone, are you?

Asking for and giving directions
A: Excuse me, is there a bookstore around here? B: Yes, it 
is two blocks from here. Go ahead and take the first left. / 
I’m sorry, I don’t know. I am a tourist.

Asking for and giving clarification
A: What do you mean? / Could you explain that further, 
please? B: What I mean is that we need to work on this 
assignment more. 

Asking for and giving information about careers A: What does she do for a living? B: She is a teacher and 
she loves her job. 

Asking for and giving permissions A: Could/May I take a break? B: Sure

Asking for and responding to favors
A: Can/Could I borrow your mp3 player? /Is it OK if I use 
your smart phone? B: Of course! /Help yourself! /No. I’m 
sorry. I don’t have one.

Describing actions and processes First, the peppers are sliced into small pieces. Then tomatoes 
are chopped.

Describing cities and historic sites The Bosporus Bridge was built in 1973.
Describing daily routines Bats don’t go to sleep at night.

Describing habits and routines in the past I used to play with my dolls when I was a kid. / People did 
not use to have personal computers.

Describing mood I feel exhausted and I can’t concentrate. Let’s take a break.

Describing objects, places, and people 
I would like to read a book which is about travel. / She 
finally found a house which is big enough for the whole 
family. / This is my friend who was with me in class. 

Describing places, people, and events in the past When I went home, she had already left for dinner.

Describing plans and arrangements
A: I won’t be in Ankara for some time. B: When will I see 
you again? A: My family and I are going to come back in 
September. 

Describing problems Sorry to bother you, but I think there's a problem that 
requires an urgent solution.

Describing workday routine Lisa works in a call centre for long hours.

Drawing conclusions
He must have sent the letter to a wrong address. / She might 
have had a heart condition.

Exchanging personal information A: Do you like fashion? B: Yes, I love it. / A: What’s your 
favorite sport? B: Soccer.

  

journalism.
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A: What do you think /How do you fee
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Communicative Functions and Sample Uses of Language for the 9th-12th Grades 
Continued 

Communicative Functions Sample Usages Suggested for the 9th-12th Graders
Explaining and justifying He doesn’t want to come to the party because he has an 

exam tomorrow. 

Expressing and responding to regrets
A: If I had studied harder for the exam, I could have gotten 
a better grade. B: Don’t be too hard on yourself. You’ll do 
better next time. 

Expressing degrees of certainty and uncertainty Next century is going to be very hi-tech. I guess / I am not 
sure, but I think there won’t be cars running with petrol.

Expressing disapproval That’s not a very good idea. / Why don’t we try something 
else?

Expressing likes, dislikes and interests
I like/enjoy watching horror movies. / I don’t like romantic 
movies/ I am very into documentaries nowadays. / I want to 
learn how to play chess.

Expressing one’s ideas in unplanned situations A: Susan is looking for you. / B. Ok, I’ll see her in the 
classroom. 

Expressing wishes I wish you were here. / He wishes he had some free time. 

Gaining time in a conversation Well/ so/ anyway/ let me think/ let me see/ you know/ like/ 
umm/ I mean.

Giving and asking for advice
A: I think I’m coming down with something. What should I 
do? Should I take medicine? B: I think you should see a 
doctor first. 

Giving and receiving feedback
A: I think you did a great job. / It would be better to 
improve the last part of your presentation. B: Thanks / 
Thank you, I’ll work on it next time. 

Giving explanations It was so windy, so everyone left and no one stayed for the 
barbecue. 

Inviting and refusing/accepting an invitation

A: Would you like to go the movies this weekend? / Do you 
feel like / How about going to the movies this weekend? B: 
I’d love to. /Sure. /I’d really like that. / I wish I could, but I 
have plans for the weekend. / Thank you, but I am busy this 
weekend. 

Interrupting someone in a conversation politely Can I add something here? / If I might add something/ Sorry 
to interrupt that.

Making an appointment

A: Can you see me / Can we meet at noon today? / I wonder 
if you would be available for a meeting today. B: Sure, I am 
free all day. / Could we meet at three o’clock instead? I 
have another meeting at noon?

Making, accepting and declining requests A: Could you lend me your book? B: Certainly. / Yes, of 
course, here you are.  B: I’m sorry, I am using it right now. 

Making comparisons I think this dress is much more beautiful than the blue one. /
The biggest animal in the world is the blue whale.

Making complaints I’m sorry, but there is something wrong with my food. / 
Sorry, but this isn’t the one that I ordered. 

Making excuses

I am so sorry, but I won’t be able to attend the class 
tomorrow because I have a doctor’s appointment. / I’m 
afraid, I am going to miss your party because I won’t be in 
town on that date. 

Making generalizations The majority of students in our class are from Ankara.

Making inquiries
I was wondering if it was possible to get more information 
about your rates. / Could you please inform me about your 
rates?

  

y
learn how to play chess.

ideas in unplanned situations A: Susan is looking for you. / B. Ok, I’
clc assroom. 

s I wish you were here. / He wishes he h

conversation Well/ / sosoo/ / ananannnywyyyyy ay/ let me think/ let me
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Communicative Functions and Sample Uses of Language for the 9th-12th Grades 
Continued 

Communicative Functions Sample Usages Suggested for the 9th-12th Graders
Meeting new people A: I don’t think we’ve met. I’m Brian. B: I’m Lisa. It’s a 

pleasure to meet you. 
Making reservations I’d like to book a room, please.
Naming different countries and languages I live in Turkey. / I want to learn English.

Negotiating
Is it ok if we change the picture for our poster? / I believe 
we can reach a consensus on this matter. / Is there a way to 
lower the price of this furniture?

Offering solutions I think, we can easily fix this. / I can help you with this
problem if you like.

Ordering events
First, students entered the class. Then, they received their 
books. Later, they started reading their texts. Finally, they 
shared their ideas with each other.

Reminding people what to do Don’t forget to take the trash out. / Make sure you have 
your plane tickets before you leave for the airport. 

Speculating He is not at home and it’s 9 o’clock. He must have left for 
the office. 

Stating causes and effects

We live in a digital era, so we should have basic computer 
skills. / We should have basic computer skills because we 
live in a digital era. / The wireless is off. Therefore, we 
cannot access the Internet.

Stating preferences I like that one better. / I prefer this one over that one. / I 
prefer to stay at home today rather than to go out.

Talking about abilities and talents
She is gifted in learning languages. She can speak five 
different languages. / She is very good at sports. / He is 
great in playing the guitar.

Talking about current events I believe social media will be more important in the future, 
so everyone should have basic computer skills. 

Talking about frequencies I always go to the movies at the weekend. I often meet with 
my friends, but sometimes I see a movie alone.

Talking about different kinds of clothing and shopping
A: Can I help you? B: Yes, please. Which one is cheaper? / 
Do you have a larger size? / I’m looking for a medium size 
t-shirt. / No, thanks. I’m just looking. 

Talking about hobbies and free time activities
I really enjoy playing tennis. / I like to watch movies in 
English when I have extra time. / In my spare time, I visit 
museums and galleries. 

Talking about imaginary situations If I were a super hero, I would help other people.
Talking about jobs A: What do you do for a living? B: I’m a teacher. 

Talking about possessions
A: Is this the picture of your family? B: Yes, it is. These are 
my parents and this is my brother. The one on the left is his 
son, my nephew.

Talking about rules and regulations
You can’t be late for the exam. / You have to bring your 
course books to class. / He is not allowed to stay up late on 
a school night. 

Talking about things that need to be done I’d like to have my computer fixed. 
Talking on the phone A: May I speak to Mary, please? B: This is she. / Speaking.

Telling and asking about time and date

A: Could you tell the time? / Do you have the time? B: It’s 
three o’clock. / It’s quarter to nine. 

A: What is the date today? / When is your birthday? B: It’s 
the ninth of September. 

books. Later, they started reading their
shared their ideas with each other.

e what to do Don’t forget to take the trash out. / Ma
yoy ur plane tickets before you leave for
He is not at home and it’s 9 o’clock. H
the offfificecce. 

d effects

WWWeWeWeWe lllllliiivivivviveeeee e iiiniinin aaaaa ddigital era, so we should h
skskskililillslsls... //// // WWWWeWeWeWWeWeWWWWW  should have basic compute
lililiveve iin a a didiiiiiigigiggggggggg tat l era. / The wireless is of
cccccacacaaannnnnnnnn oto  acccceeesesesseseeesesesssss s sssssss the Internet.

es IIII IIIIII II llililllil keke tthahahat t ooonononnooooonnononooonnnonoonoo eeeeeeeeeeee bebebebbebb ttttt ere . / I prefer this one
preferrr tttooo oooooo oooo stststtststayaayaaaaaaayyaayy aaaaaaaattt ttttt tt hhhohh me today rather than

ilities and talents
She isssss gggggggggggggiifififiifteteeeet ddd d ddddd ininininnnnnnnnn llllleeeeeaeaeeeeeeee rnrning languages. Sh
differerreeenenennnennnnnnntttt t lalaalaallllllalllallaangngngnngngngnggngggngnngngngngggnggggguauuauauauauuauaauauuauaauaaauauagggggegeegggegggggggg s. / She is very good
great ininin pppppppppppppplllalaaalllaallllaalalayiyyyiyiyiyiyyyy ngnnngngnggnggngngngggngg tttthhe guitar.

rrent evevenents I beelilieveveveveeee e e sossooosossossooooss ciciiciciciicciciiiciciccialalllalallalalalall mmmmmmmededede ia will bebeebebeee mmmmmmmmoroororooorre imp
so eveveryryyyyyyyononnoononooo e e shshshhhhooouoououlldld have baasisisiisisiicc cc cc ccc cocococococococommput

quenccieiess I I alalwaaaysyssys ggggggggo o oooo ttttototto ttthe movies atattt ttthehee wwwweeke
mymymy fffff iririirienenenennnndddsdsdsdsdssd , bubut sometimemess I IIIIIII sesseseseseseeee eeeee a a mov

fferent kindds s ofof clothing annnddd d dd shshhhhhsshhsss opopoppopoopoooopppipiingngngngggngg
A:A:AA:A:A:A: CCCCCCCCaaaanan II hhelp you? B: YeYeeees,s,ss,s,ss,, pppppppppppleleleleleleleleeasa e. Wh
DDDoDoDoDD yyyyyooou have a larger ssizizzzzzzzze?e?e?e?e?e???e?? ///////// III’m’m lookin
ttttttt-shshirrt.t  / No, thanks.. IIIII’m’m’m’mm’m’m’m’m jjjjjjjjjussususususttt looking. 

bbies and free ttimime e acactitiviv ties
I I really enjoy pplayiyiiiy ngngnggngngnggng  tetennnis. / I like to 
English when II hhavavee exextra time. / In my
museums anand d gagallllere iies. 

aginary situations IfIf II wwereree a susupep r hero, I would help oth
bs A:A: WWhahat t dodo you do for a living? B: I’m

ssessions
A:A  Is this the picture of your family? B
my parents and this is my brother. The
son, my nephew.
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Suggested Materials for the 9th-12th Grades English 

 There is no sequencing in the order of materials suggested in high school English classes. Following 
materials/tasks can be used in all grades through 9th to 12th grades. Use of authentic materials is strongly 
recommended in all grades. In addition, most materials given can be presented both online or offline. Some 
materials can also be both presented with multimedia or in print. For example, students can fill in a survey in 
print or they can use an online survey development website/software.  

Format Materials Suggested in the 9th-12th Grades English Programs
Multimedia

Print

Movies
TV/Radio Recordings

Commercials
Podcasts

Infographics
PPP Presentations

Wikis
Blogs

E-mails
Animations

Virtual Environments
Comics
Maps

Road Signs
Posters
Tables

Timelines
Medicine Prospectus

Brochures
Advice Columns

Invitee Lists
Advertisements
Shopping Lists

Product Catalogues
Recipes
Coupons

Call Center Dialogues
Transportation Schedule Boards

Notes/Messages
Planners
Postcards

Letters

Short Documentaries
Short Lectures

Interview Recordings
Dialogues

Phone Conversations
Songs

Websites
Synchronous and Asynchronous CMC
Online/Offline Newspapers/Magazines

Online/Offline Pictures
Picture Albums

Realia (Real Objectives)
Flashcards/Picturecards/Wordcards

Song Lyrics
Charts/Graphs

Graphic Organizers
Application Forms

CVs/Letters of Intention
Poems

Plays/Drama
Surveys

Short Stories
Biographies

Diary Entries
Reflection Reports

Peer and Self Evaluation Checklists
Jigsaw Readings
Descriptive Texts
Expository Texts

Narratives
Compare and Contrast Paragraphs

Argumentative Texts

TV/Radio Recordings
Commercialss

Podcasts
Infographicssssssssss

PPP Pressenennnnnnntatatttt titiioonnnnns
WWiWiWiWiiWiWWWW kkikikikkisssss
BBBlBllB ogogsss

EEEEE--mmmmmamailillllilssssss
AnAnAnAnAnniimmmmmmatatioiooooooiooooonsnssnsnsnsssnsnsssnsns

Virtutuaaaalalal EEEEnnnnnvvirirroooononmmmmmeeenttssss
CoCCCCCooommimiccccss
MMMMMMaapspsss

RoRoRoRoRoRoaadadddd SSiigiggggnsns
PPPPooosststererrrss
TTTaTaaaaaT blb eeessss
iTiTTTTiT mmmmmememeeemmemelilinnneneeen s

Mediiciciiiciiic nnenneneneenn PPPPPPPPPPPPPPPPPPrrororrror spsppeececececectuutututusssss
Brrocococococcchuhuhuhuhuuhuh rrereereressssssssss

AdAdAAAAA viv ce Columns
InInvivitetee Lists

AdAdveverttisisememeentsts
Shopping LListsts

Product Catalogues
Recipes

Short Lec
Interview Re

Dialogu
Phone Conve

Song
Websit

Synchronous and Asy
Online/Offline Newsp

Online/Offlin
Picture Al

Realia (Real O
FFlashcards/P/P/P/P/PP/P/Picicicicicii tutututtt rec

SoSongn  Ly
ChChaarts/Gr

GrGrapaphhic Org
ApApplp ication

CVCVs/s/Letters of
Poem

Plays/Dr
Survey

Short Sto
Biograp

Diary En
Reflection R
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 In addition to materials and tasks suggested for each grade and unit in the curriculum, there is a set of 
strongly recommended tasks that learners should be engaged in. This set is present in all grades/units: 

IDIOMS/PROVERBS OF THE WEEK: Idioms and proverbs are culture oriented and effective use 
of them is one of the indicators of having a high degree of communicative competence in English. As 
idioms and proverbs in a language are generally culture bound, these should be presented in 
meaningful real-life contexts, preferably through written dialogues and/or conversations in movie 
clips. 
DISCUSSION TIME: In addition to regular communicative speaking activities done in the English 
classrooms, there needs to be a time that is allocated for practicing freer and/or impromptu speaking in 
English. Discussion time can be organized in collaboration with learners. Students can suggest topics 
to be discussed and they can bring in materials to foster discussion and/or debates. Depending on the 
number of students in class one student or a group of students can take turns to organize and lead the 
discussion time activities with the supervision of the teacher. 
TECH PACK: The Tech Pack is intended to supplement the main materials in the curriculum. This 
pack can provide teachers and learners of English an online environment in which they can share 
supplementary materials and tasks for each unit. In this online environment, a teacher’s e-office as well 
as an e-classroom and individual learner’s learning corners can be included. Chat rooms and online 
bulletin boards can also be used in the e-learning environment so that learners can practice English 
interactively. In addition, this tech pack should provide learners self-access materials with meaningful, 
productive activities, and detailed feedback. Practice of all four language skills should be present in the 
e-environment as well as lexis, language structures, and pronunciation study. Links to websites, blogs, 
and virtual environments to expose learners to authentic use of English and real communication with 
native speakers of English can also be added to the Tech Pack. It is important to have privacy and 
security in the tech pack, so each English classroom should have a Tech Pack that is accessible only 
via individual user names and passwords. There should also be certain rules and regulations for 
students to obey in the interactive sections of the Tech Pack. It should be clearly conveyed to learners 
that this e-environment is not the same as the social networking sites they use in their daily lives to 
communicate with their friends and Tech Pack is an e-education environment in which semi-formal 
communication should take place. Preferably, Tech Pack should have a tracking system that allows 
teachers to observe how much participation each learner demonstrates.  
E-PORTFOLIO ENTRY: E-portfolios can be carried out online as a component of the Tech Pack or 
students’ individual blogs or they can be carried out offline in the form of a DVD. E-portfolios can 
consist of students’ individual or group work project outputs in English, any kind of scanned written 
work in English, video-log entries, self-prepared materials in English, teachers’ feedbacks to students’ 
work in English, and any other multimedia students created such as infographics, e-posters, or audio 
files. E-portfolios should be kept regularly each week under the supervision of the teachers and the 
final product should be submitted to the teachers at the end of the semester.  
VIDEO BLOG ENTRY: Students need opportunities to practice spoken English in real life with 
genuine communication. The video blog (V-log) entries can be done by the students in the form of 
individual e-diary entries about their interests/themes of the units or in the form of interviews with 
peers, teachers, or parents. Some drama and act out activities created in and/or out of the classroom by 
the students can also be shared in class. The content and language in the V-logs should be appropriate 
for the educational contexts and if segments of these videos are to be shared in the classroom with 
other students, teachers should check the recordings beforehand. Students can also fill in short self-
evaluation or peer evaluation checklists to evaluate their fluency and accuracy in English after 
watching the V-logs. The duration of V-logs can increase after students gain more experience. Digital 
camcorders as well as desktop, laptop, tablet, or smart phones’ cameras can be used to record the V-
logs.  
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Final Word 

 The 9th-12th grades English curriculum was designed to meet the language needs of Turkish 
teachers and learners of English. The curriculum is intended to be specific enough to guide teachers, 
administrators, and material designers to have a framework for having an efficient English language 
teaching and learning experience and broad/flexible enough so that teachers can creatively adapt the 
content to meet their learners’ individual needs. The collaboration and support of all parties involved 
in the education system are vital in the successful implementation of the program, which will help us 
achieve one of the most important goals of English language teaching: guiding our students to 
become productive, autonomous, and innovative individuals who are effective communicators of 
English in the global world.  
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9th Grade  

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (CEFR “A1-A2” SEVİYELERİ)

9. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı Avrupa Ortak Metninde 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 için çaba gösterilmiştir. Bu düzeydeki 
öğrenci grubunda geliştirilmesi beklenen beceriler, basit konuşmaları kolaylıkla anlayabilmesi, kendini rahatça tanıtabilmesi ve günlük yaşamını 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.

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 bildiği, nerede yaşadığı ve nelere sahip olduğu gibi kişisel bilgileri hakkında sorular sorabilir. Karşısındaki kişinin yavaş, açık ve yardıma 
hazır bir şekilde konuşması halinde 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.

beceriler, basit konuşmaları kolaylıkla anlayabilmesi, kendini rahatç
gun olarak güncel konular iletiişimsmsmselel bir bağlamda sunulmuş, temel
esi hedeflenmiştir. Her ünitede ddörörörörörrrörrörtttttt t didill becerisi birbiri ile bütünleşmiş

yerine, sade ve sık tekrarlı bir iiçiçççiççiçiçiççiiçiççi erere iikkkki ttercih edilmiştir.

A1 (Temel l KKKuKuuuuuKK llllaaannnnıcccıı))))ı)))ı) OOOrrtttrtrtrrtrtrtr akkkakakakakak YYYYYYY tetttetetettetetiiiiiiiiii AAçAçıklamaları

aşina olduğu günlükk iifafafaaadddeddeeeleleriririi vvveeee çoçoçoçoçç kk k k babaababababaaaaabbab ssisisissssis t t sösöözczczzccüüüüükükükükkkküüküküküküküüüküküküükkkküüüüü ööööööööööööööööööööbebebbebb klk erini kullanır v
elere sahip olduğu ggiibbbbiii kkkkkiişişisssesees ll l bibibibibibibbibiibb llglglglggglgilililiii erere i hakkkkkkkkkkkkkkıınınınınıınnınınınııııı ddadadadadaddadadddaddaadd sssssssssoororroooooooooooo ular sorabilir. Ka
yolla iletişim kurabiliirrrr....

A2 (Temell KuKuKKKKKuuuullllanaannnnıcıccıı)ı)ı)))ı))ıııı) OOrrrrtrr aka YYetettttttiiiiiiii i ii AAçAçAAAAAAAA ıkıkıkkkkklllalalallalammaları

ifadedeleleleleleeleleeririririririrrii vvvvve e cümlelereriii aaaanannnnnnnnlllalal yayaaaaaabibililir r (ç(ç((çç(ç(ç(ç(ç((ç(ç(ç(çokokokokoook bbbasa ititittitit aaaaaaiililili evi ve kişiselelllll bbbbbbbbbililillilililillili gigigggggg lel r, a
an messelelelllellelelelelelllerereeee de dolayyssııııııızzz zz zzz vvvveveveeeevveev bbbbasasassaasitit bbililgigig pppppayayayayayyylalalalalallaşımım nda bulunanaaabibibbibibibibibiib lililililililill rrrrrr.r.r  Basit
ifade edeebibililir.r
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 
MATERIALS & TASKS

1

Studying Abroad

Introducing yourself 

and your family 

Talking about 

possessions

Meeting new people

Talking about jobs 

Naming different 

countries and languages

Asking about and giving 

directions

Listening
Students will be able to listen and identify 
frequently used vocabulary for greetings and 
conversations.
Students will be able to listen and 
differentiate job-related vocabulary, 
vocabulary on countries and languages.
Students will be able to listen for specific
information and exchange personal 
information.

Pronunciation
Students will be able to recognize contracted 
forms of “am, is, are” and have/has.

Speaking
Students will be able to introduce themselves 
and their family members.
Students will be able to speak about their 
personal belongings.
Students will be able to ask for and give 
simple directions.

Reading
Students will be able to recognize familiar 
names, words and very basic phrases in 
postcards and greeting cards.

Writing
Students will be able to spell related 
vocabulary correctly.
Students will be able to write a simple 
postcard.

Hello/Hey/What’s up?
Hi, long time no see!
Great to see you again!
Hi, how are you? /Hi, how is it 
going?/What’s the weather like?
Not bad.
Good bye.
Catch you later!

Who is s/he?
S/he is my…
Who is this in the picture?
This is my…
Is it your pencil?
No, it isn’t. / Yes, it is.

Meet my friend Tom.
You’re……?

I’m…
I’m from Germany.
I’m fifteen.
How many brothers/sisters have you 
got?
I have got two brothers….
I’m an only child.
Where are you from?
I’m from…

What do you do? /How do you earn 
your life?-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 ahead, take the 
second on left…

How can I get to the library?

TV/radio Recordings

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

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

  

y
Catch you later!

Who is s/he?
S/he is my…
Who is this in the pictur
This is my…
Is it your pencil?
No, it isn’t. / Yes, it is.

MeMeMM etet my friend Tom.
YYYYYYYYooYoYYYYYY u’re……?

I’I’’’I’II’I’IIIIIIIIIIIII mmmmmmm…m…mmmmm
I’III’’’II’I’I’’IIIII mmmmmmm mmm from Germany.
I’’’I’II’III’I’’III m m m fifteen.
HoHHHoHoHoHoHoHowwww many bbrorooororooooththththtththththerererererrss/s/s siste
ggog t?
II have got twowoooowooooo bbbbbbbbbrorororororooroththers…
I’m an only chchilildd.
Where are yoyou u frfrom?
I’m fromm……

Whatat ddoo yoyou do? /How d
yoyourur lliife?-I’m a hairdres

Which languages can yo
Can you speak any Engl

Excuse me, is there a ho
here?

conversations.
Students will be able to lists en aaandnd 
differentiate job-related vocaacabbubububububububb lalaryr ,
vocabulary on countries annannnndddd d ddd lalalannnnnnguauages.
Students will be able to lissstttttteenene ffffooooor sspecific
information and exxchchchhhhananaaanaaaa gegeee pppppersoooooonanaal l 
information.n.

Pronunciationn
Students wilill bebebeee aaaabbbbblle e toto rerecococogngng iizize e cococoooocooocooonntntn rar cteddedd 
forms of “amm, iisss, aaaarrere”” anaanananaaananddddddddddddd hhhhahahahhahahahaveveevevevee/hh/h/hh/h/h/h/hhhh/h//haaasasasaa .

Speaking
Students will bebebebee aaaabbbbblle e ttttooo innnntrrrrroduuuuccce themsselelllelllvvevevevveveeeeveveveevveeveevvveeesssssssss s sssss
and their famiilylylylyy mmmmmmeeemmbmbbbbererss..
Students will bebebebee aaaabbbbblle e ttttooo spppeeepppep akaka aaaababba ouo t thheieiiiirrrrr r 
personal belonnnnggggigiinnngnggggss.
Students will bebebebee aaaabbbbblle ttttooot asassk k kkkkkkk fofofooffofofffof r r anannndddddd dd gigigiggigig vevevevee 
simple directc iioooooonnnnnsssssn ..

ReReadading
StStStStStSttStStuuudududeeneeneneenents will be aaaaablblbblblbleee ee totottoototooto rerrereerererererecoocooocococognngngngngngngniiziizizizizeee fffamiliar 
naamememememmemmemm ss,s,s,s,s,s,s,s wwwwwwwwwororooo dsd  and verryyy bbabasisic c phrases in 
postcacardrds s anand d grg eeting cards.

Writing
Students will be able toto spepellll rerelalateted d
vocabulary correctly.
Students will be able to write a simple 

elf 

le

s 

uages

giving 
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS & 
TASKS

2

My
Environment

Naming everyday objects

Talking about locations of 

things

Asking about and 

describing our 

neighborhood

Doing shopping

Making comparisons

Making preferences

Listening
Students will be able to listen to and respond to 
the questions related with the topic.
Students will be able to locate the things as they 
listen to information about directions.
Students will be able to listen to and use phrases 
related to shopping.
Students will be able to identify different 
sentences to give and ask for permissions.
Students will be able to listen to and discuss their 
comparisons.

Pronunciation
Students will be able to practice intonation in 
conversations. 
Students will be able to notice and use the rising 
and falling intonation.

Speaking
Students will be able to ask questions about other 
environments and describe their environment.
Students will be able to ask for and provide 
everyday goods and services.
Students will be able to explain and discuss their 
preferences together with reasons.
Students will be able to give and receive 
information about quantities, numbers, and prices.

Reading
Students will be able to develop skills in 
skimming.
Students will be able to identify the spelling of the 
lexis related to everyday objects and shopping.

Writing
Students will be able to write comparison of 
prices in different countries.
Students will be able to describe their 
environment via e-mail.

What do you have in your 
room/kitchen/classroom/lounge/school?
There is a study desk in my room.
The study desk is between the window 
and the bed.
How many books do you have?

Is it a large or a small cellar?
There aren’t any sport facilities in our 
school.

Do you live in a nice community?

How much does this cost?
Can I have one kilo of grapes?
What time are you open?
We’re open from 9am to 5pm
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 card.

This store is cheaper than the previous.
Is there a nice mall in this 
neighborhood? 
The one in our neighborhood is the 
biggest in Ankara.

I want to buy a present for my friend, 
s/he prefers colorful clothes.
I’d prefer to buy a small car rather than a 
big car because a small car is more 
useful.

May I try this red blouse on?

Product Labels

Brochures

Discount Banners

High-end Flea Market 

Songs

Games

Poster Advertisements

Note taking

Comparing

Role play

Information Gap

Descriptive Text

Tables/graphics

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG 

ENTRY

  

The study desk is betw
and the bed.
How many books do 

Is it a large or a small
There aren’t any spor
school.

Do you live in a nice 

HoHH w much does this c
CaCaan I have one kilo o
WWhWhWWW at time are you op
WWWe’re open from 9am
DoD  you havave e eeeeeeee anananannnananna yy yyyy ….?
a…a……aaa .
NNo, we dononnnnn’t’tt’t’tttt sssssssseeeeleleeee l l them
How will yyouou ppay?
I’ll pay in n cacashsh/by car

This stotoree iis cheaper t
Is theherere aa nice mall in
neneigighbhbororhood?
ThThee one in our neighb
bibiggest in Ankara.

I want to buy a presen
s/he prefers colorful c
I’d prefer to buy a sm
big car because a sma

listen to information about directions.
Students will be able to listen to and use phrases 
related to shopping.
Students will be able to idennntititiiiffyfyffyfyfy ddddddififfeferent 
sentences to give and ask fooorrrr ppeperrmmmmmr isss ions.
Students will be able toooo lilil ststteeennnnne to aaaaanana d d discususss thththh ieieiieieieirr r rr
comparisons.

Pronunciation
Students will bebee aaaaabbbllb eeeee toto pppprararara ttcctcctctiiicicciceee e iiininninintttottotonananaanaaaaattititit ono  in
conversations.s. 
Students will bebee aaaaabbblleeeee too nnnnnnototiiiiciccccci eee eee anannnnand d d d usu e thhe e ririiriiiiiiiisssisssisissssssssingngnggggggggggngg 
and falling intonnanananaatttiionooonnn..

SpS eaking
Students will beee aaaaabbbleeeee toto aaasksk qqqqquueueststttstioioions aboboututututututut oooooooththhhhhththhhthththhererererer 
enenvironments anndndndndd dddddeeeeesscrcrriiiibbbee tththhhthththhthheeeieeee r eeenennne viviror nmennnt.tttt..t.
StStSSSSSS udents will beee aaaaabbblleeeee toto aasaskk fofofofofofoffofofoorrr rrrrrr ananand dddddd prprprprprprpp ovovovidideee e e 
evevere yday goodsds aaaannnddddddd sserervvvvviviv ceess.
SSSStStSttududents will bebee aaaaablblbllllllllbb ee eeee toto eeeeexpxpxpx lainin anand dd dididiscscsccccusuuususuu s thheie r 
prprprprprprprpprefefefefefeefererences togeeethththhththht ererererreee wwwwwwwwwwwwwwwwititi h h h rererererereasasasasasononononononssss.s.
SStStttSttSttududududududududdudenennnnntststtttt  will bbe aablblblblblbllblblble e eee totototoot gigigigigigiggggivveveevevvvev aaaandndndndndnd rrrrrrreeceececceeceeieive 
informrmmmmmmmmatatatataatattioioioioioioioi n n nnnn aba out quuannan iititititiiitititieeses, , numberers, and prices.

Reading
Students will bebe aabble e toto ddevevelelopop sskikillllss inin 
skimming.
Students will be able to identify the spelling of the
lexis related to everyday objects and shopping.

cts

of 
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS & 
TASKS

3

Movies

Talking about likes and dislikes

Talking about hobbies and free 

time activities 

Inviting and refusing/accepting 

an invitation

Making excuses

Expressing opinions 

Telling and asking about the 

time and date

Listening
Students will be able to listen to and respond to 
sentences about likes and dislikes and their hobbies.
Students will be able to identify sentences to make 
invitations and refuse/accept an invitation.
Students will be able to identify the lexis related to 
expressing opinions.
Students will be able to listen and practice a 
conversation about making invitations.
Students will be able to identify the lexis and the 
jargon related to movies.

Pronunciation
Students will be able to identify sentence stress and 
learn to sound natural when stressing words in 
conversations in a dialogue.

Speaking
Students will be able to express their opinions fluently 
in informal debates.
Students will be able to interact by using the lexis and 
the jargon related to movies.
Students will be able to ask and tell the time and date.
Students will be able to make excuses.

Reading
Students will be able to read the movie posters.
Students will be able to read film reviews on blogs to 
decide which movie to see.
Students will be able to read for the main idea.

Writing
Students will be able to write their opinions on a blog.
Students will be able to write text messages to their 
friends to invite for a movie.
Students will be able to prepare their own short 
movies’ posters.

I like/enjoy watching horror 
movies.
Detective film is my thing.
I hate watching TV cooking 
programs because I think they 
waste our time.
Romantic movies are not very 
me.

Let’s see/ How about going to 
see a movie tonight? 
Are you in the mood for a 
movie tonight?
Why don’t we go get 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?

Self-Prepared Video 

Competitions

Podcasts

Magazines

Newspapers

Movie Tracks

Movies

Internet Websites

Graphics/Charts

Jigsaw Puzzle

Oral Retelling

Narrative Text

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

 
  

I hate watchi
programs be
waste our tim
Romantic mo
me.

Let’s see/ Ho
see a movie 
Are you in th
movie tonigh
Why don’t w
coffee after s
Oh, What a g
Oh, I think it
ideaea!!
Cooool!!
Thhananksks, that
OhOh,, I’I’dd love
WeWellll,, I’d lov
ototheherr plans.

II think it was

invitations and refuse/accept an invitation.
Students will be able to identify the lexis related to
expressing opinions.
Students will be able to lililisstststststtenenennn andnd practice a 
conversation about makkkiiiiininniininnni g g ininnnnvivitat tions.
Students will be aablblllllee eeee totoo iddddedd ntttiiifify y the lexixis s s ananannnnd dddddd the
jargon related to o o mmmmomomomoovvvviessses.

Pronunciatioionnnnnn
Students wwiillll  bbbbeeee aablblle eee tttotototo iiiiidddedeede ttnttntntntififififfififyyy y seseeeeeennntntntnnn ene ce sttrtrtrtrrrrrrrreseessssessssesss ss and 
learn to sououndndnddd nnnnaaattururalalaalalaal wwwwwwwwhehehehehehennnn n sttstststststrerererererereereeessssssssss ining woooordrdrdddrdddddddrddddddds ss inininininninn 
conversatiioonnnnssss  iinnnn aa dddiiiaiai lolologgguguguguuuuuguee.e.

Speaking
Students wiillll l bbbbeeee aablblleeeeee toto eexxxpreeeess their opipinininininininininininininniononnonoononooononnnoononoonnnnss ssssssss flflflflfllffflffflff ueuuently 
in informal dedededeebbbabbaaatteess..
Students wiillll l bbbbeeee aablblleeeeee toto iinininnniininini tet raraaaar cctctc bby y using g g tththhhthththtthththtt e e leleeeleleeexxxixis and 
the jargon rreeelelaaaattedeeddde  to oo momoviviviviiviviivivieeeseseeseee ..
Students wiwilllll bbbbbbeeee ee aba leleeeeee too asask kkkkkkkk kkkk anananananaaaaaaa ddd dd tetetelllll thehehe tttttimiimimimimi e and date.
Students wwiilllllll llll bebebeeeeebeebeb aaaaaablblle eeee totot makake e exe cucucuseseseeeeessss.ss

ReReadadining
StStSttttS udududududududuudeenenenenenenenntsts will be aablllblbleee totttoto rread the e mmovie posters.
Stududenentsts wwill be able to read film reviews on blblogogss toto 
decidede wwhihichch mmoovie to see.
Students wililll bebe aablble e toto rreaead d foor r ththee mamainin iidedeaa.

Writing
Students will be able to write their opinions on a blog.
S d ill b bl i h i

dislikes

nd free 

epting

the I believe this
I suppose….
I guess the a
Oscar last ye
If you ask m
Personally, I

Can you tell
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS & 
TASKS

4

Wild Life 

Describing daily routines

Talking about abilities and 

talents

Talking about frequencies

Expressing formations of some 

natural events

Listening
Students will be able to identify the main idea of 
a text on natural disasters.
Students will be able to identify time expressions 
of daily routines.

Pronunciation
Students will be able to practice the reduction of 
do and does in questions. 
Students will be able to recognize word stress of 
can.

Speaking
Students will be able to make complaints about 
and offer solutions to environmental problems.
Students will be able to talk about their daily 
activities.

Reading
Students will be able to identify specific 
information in simpler written material such as 
short newspaper articles describing events.
Students will be able to scan reading passages 
about animals with different/unusual abilities 
and/or talents. 

Writing
Students will be able to write simple phrases and 
sentences about animals and imaginary animals, 
where they live and what they do.

Bats don’t go to sleep at night.
Each crocodile jaw carries 24 sharp 
teeth to crush.

An elephant’s trunk can grow to be 
about 2 meters long and can weigh 
up to 140 kg.
A tiger can eat 5 kilos of meat in a 
day.

How often does a rabbit give birth 
to a litter?
Monkeys …….. once a 
year/………
A female dog breeds twice a year.

What causes avalanches?
Where do landslides occur
frequently in Turkey? 
How do natural disasters affect 
wild animals’ life?
What can we do to prevent natural 
disasters? 

Magazines

Newspapers

Internet websites

Graphics/Charts

TV news broadcasts

Monologues

Jigsaw

Informative texts

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

 
  

d

s

some e

of daily routines.

Pronunciation
Students will be able to ppppprraaraararactcttc iiicee the reduction of 
do and does in questionssssssnsns...
Students will be aablblblle e eee totoo rrreeecogggggggninize worrd d stststrerrerereessssssss  of 
can.

Speaking
Students wwiillll bbbeeeb aablblleee e tttotototo mmm kkakkakakakeeee cococcocompmmmpmppmpmpmpmplalaints aaabbbobobboboboboboboobbooutututuuuuuuuuu  
and offer sosooluluuuuttiiiiooooonns s tototototooo eeeeeeenvnvnvnvnvnviiiriririrononononononmememememmemmemeemm nntntn aal proooblblblbllbllllleememememmemmeeemmemmsss...ss..s.
Students wwiilllll bbbeee aabblleeeee e tototo tttttt lallaaaalaaalkkkk k abababaaa ouo t thheiieiir r r ddddadadddadadaddddddddddaililiillilllllllyyyy yy y yyyy
activities.

Reading
Students wiilllll bbbeee aablbleeeee toto iiiidddedentntntttififify spececififfffffiiciciciicciccccc  
informationnn ininnnn sssiiimmplpplllerer wwwwwwwwwwrrrririrrr tteennnnnee mmata erial l ssuuuuuusuuuuuccchchccccc aaaaaasssss ss
short newspppaapppppeeeerrrr ararttitiiiclcleses ddddddddddddeseseeeeee crcrrribibibbibiibibininini gg g g evvenenennnttststststststs....
Students wwiilllll bbbeeeb aablbleeeeee e too sscacaaaaaaaaannnnnnnnnnn rererereadadadinining g pppppasaasasasaassssasasages 
about animmaaalallaa ssss wwwwiwwiwiiwwiwithth dddddddiififfef reentn /uununususuualalalalalll aaabbiliitit es 
anand/or talennnttstsstsss.. .

Wrrititiningg
Stududenentsts wwill be able to write simple phrases annd d 
sentenenceces s ababouout t animals and imaginary ananimimalals, 
where thheyey llivivee anand d whwhatat tthehey dodo.

Each crocodile jaw
teeth to crush.

An elephant’s trun
about 2 meters lon
up to 140 kg.
A tiger can eat 5 k
day.

How often does a 
to a litter?
Monkeys …….. on
year/………
A female dog bree

What cauausesess avala
Where dodo lalandslid
frequentntlyly iin Turk
How w dodo nanatural di
wildd aaninimals’ life?
WhWhatat ccan we do to
didisasassters? 
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 

MATERIALS & TASKS

5
Celebrities 

Asking about and describing 

people’s appearances and 

characters

Identifying people

Comparing characteristics and 

appearances.

Expressing opinions (Agreeing, 

disagreeing, etc…)

Listening
Students will be able to identify and respond to 
lexis and jargon related to celebrities.
Students will be able to recognize and use
phrases to express opinion in English.
Students will be able to listen to and give 
opinions about different characters.

Pronunciation
Students will be able to practice word stress.

Speaking
Students will be able to describe their favorite 
celebrity’s appearance and character.
Students will be able to identify people.
Students will be able to discuss and compare 
characteristics of different celebrities.

Reading
Students will be able to read for scanning.
Students will be able to understand the lexis 
and jargon related to people and their 
characteristics in a short text.
Students will be able to guess the meanings of 
words related to characteristics from the 
contexts in which they occur.

Writing
Students will be able to prepare a simple 
school magazine.
Students will be able to write a fan letter to 
their favorite celebrity.

Who’s your favorite movie star?
What is s/he like?
What does….look like? 
How old/tall/long…..?
What color……?
S/he has got blonde/wavy hair.

In the picture Claire’s hair is 
shorter than Hanna’s.
I think George is more emotional 
than Jay.
I disagree with you, I think vice 
versa. 
Who is the most popular celebrity 
in ….?
Who is the most 
beautiful/handsome celebrity in…?
Who is your favorite soccer player?

S/he is a born singer.
He has got a natural talent for 
sports.
In my opinion…
I totally disagree./ I’m afraid, I 
disagree…

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

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

 
  

g

and

Agreeeining,g, 

Students will be able to listen to and give 
opinions about different characters.

Pronunciation
Students will be able to ppppppraracctttc iiice e word stress.

Speaking
Students will l l bbbebebeeeebe aablbleee tto dddddddeesccscrrirrririrririrrribebbebbebebbebebe tttttttheheeheheheheheiriririririrrir fffffffffffaaavavavavavavavororriti e
celebrity’’s s apapappapapapppeeeppeaaaaranannnnccece aaaaaaaannnnddnnndndndndnd ccccccchhhahahahhh rararactctctcctctterrereeeeeee .
Students wwiilllll bbbebeee aablbllee tttoto iiiddede ttntntififfififyy y ppepepepeppepeeep opople.
Students wwiilllll bbbebeee aablblleeeeee eeee ttoototoototooto ddddddddddddiisisisisisisi cucucuucucuucuusssssssssssssssssssssss aaandnd comommmmppppaaapapaaaapaapapaapapapp rereereeeee 
characteriisttiiciciccsss oooofff ddififffffi feferereeeennntnttnn ccceellleeee ebebe ritiess..

Reading
Students wiillllll bbbebeee aablbleeee toto rrrreeae d d ffofor scanningngggggggggggg.....
Students wiillllll bbbebbeee aabblleeee toto uuuuundndn eeererrrrststs ana d ththhheeeeeee lellellelelelelell ixixixiiss
and jargon rrreeeellaaatata eeeedd tttoooooo pepeoooooppoppoopopooo lee aaaaanndndn ttheeir 
characteristtiicicccsss ininnnn a sssshhhorort t teteteteetetettet xtxtxx .

fStudents wwiilllillll bbbebeebebebeb aablblleeee too ggueueueesssssssssssssss tttttthehehehh mmmeaeaeaaanininnininiinngngngs of 
words relalatteeeed dddd dd tototooooooot cccccchahaaah rararaarr ctctererisistitics ffrororommm mm mm m tththt e
cocontexts in whwhwhwhwhwhhwhwhiciciccii h h hhhhhh hh hhhhhh ththtttht eyey ooooooccccccccccc rururururur..

Wrrititiningg
Stududenentsts wwill be able to prepare a simple 
schoolol mmagagazazinine.e
Students wwilill l bebe aablblee tto wwriritete aa fafan n lelettterer tto o 
their favorite celebbrirityty.

What is s/he like?
What does….look li
How old/tall/long…
What color……?
S/he has got blonde/

In the picture Claire
shorter than Hanna’
I think George is mo
than Jay.
I I disagree with you,
versa. 
WhWW o is the most pop
ini  ….?
Who is theee mmmosost 
beb autifuul/l////hahahahahaahaahahandndndndndndnddndsossssss me
WWho is yourur ffava orite

S/he is a bobornrn singer
He has ggotot aa natural
sportss.
In mmyy opopininion…
I tototatallllyy disagree./ I’
didisasagrgreee…
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS & 
TASKS

6

Intercultural 
Topics

Identifying cultural differences 

Asking about and describing 

cities

Talking about travel and 

tourism

Telling and asking about the 

time and date

Asking about and giving 
direction

Listening
Students will be able to infer situations, goals, 
participants, procedures.
Students will be able to identify lexis related to 
intercultural topics.
Students will be able to detect the public 
announcements at the airport.

Pronunciation
Students will be able to distinguish the 
homophones.

Speaking
Students will be able to make use of facial, 
paralinguistic, and other clues to work out 
meanings.
Students will be able to take part in conversations 
in the situations that can occur when travelling.
Students will be able to buy a flight ticket on the 
phone.

Reading
Students will able scan texts describing some 
famous cities in the world. 
Students will be able to get the idea of the content 
of the informative materials related to intercultural 
topics.
Students will be able to scan time tables for 
travelling in different schedules and/or time zones.

Writing
Students will be able to fill out a simple hotel 
registration form.
Students will be able to fill in a table with specific 
information on famous cities around the world. 
Students will be able to write a short paragraph 
about a city that they would like to visit by 
indicating reasons. 

Turkish people in general are very 
hospitable to visitors from other 
countries. 

Indian food is spicy; 
however/but/though, 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 almost rainy 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 visit/eat…in …

What is the purpose of your trip?

Please don’t leave any bags 
unattended.

Flight TK1987 is now boarding/has 
been cancelled/has been delayed

Can you tell me the time?/Do you 
have the time?

How can I go to the shopping mall?
Could you tell me the way to the 
hospital?
Turn right at the crossroad/it will be 
straight ahead of you… 

Newspaper
Transportation Schedules

Graphics/ Charts

Currency

Film

Comics

Maps

Road Signs

Expository Texts

Note Taking

Role Play

Songs

Surveying

Guessing

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

  

Indian food is spic
however/but/thou
same in Australia.

What do you think
life in the States?

People immigrate 
are many job oppo

What is the weathe
It is almost rainy e
England.

Do you hhavavee any s
I suggest t yoyouu visit 
when yyouou ttaka e a tr
I strongnglyly aadvise y

WhWhatat iis s the purpos

PlPleaeasse don’t leave
unattended.

Flight TK1987 is n
been cancelled/has

Can you tell me th
have the time?

pparticipants, procedures.
Students will be able to identify lexis related to 
intercultural topics.
Students will be able to deeeteteteeectctcttctctct ttthhht e e pup blic 
announcements at the airppoooopopooopoopoop rrrtrrrt..

Pronunciation
Students wililll be aaaaaaaaabbblbbbbbble ttttoo ddiissii tttit ngngguiuiuiuuiuiuuishshshshshshsh tttthehehehehe 
homophoneses..

Speaking
Students wilill bebebeee aaaabbbbbllee tttooto mmmmmmm kakakakakakakakkakakeeee usususuuuuu e ee of faciaiaial,l,l,l,l,l,,l,,,,l,, 
pparalinguisticc,, aaaaannnndddd otothhhhheeerr cccluuuues s ttttooo wwork ououuuouuuuuuuuouuuuuttttt t tt 
meanings.
Students will bebebebee aaaabbbbblle e ttttooo taaakkkkee paaarrrrt in conversrsrsssssssatatatatatatataattataatatioioioioioioioioooii nsnsnsnsnsnsnsnnssnnsns 
in the situatioonsnsnsnss ttthhhhhaaat t caccaaaann oooocccco ccur rr wwwwhen traravevevevevevelllllllllllllllllininiinininniniiiniininnnininggggggg.gggg
Students will bebebebee aaaaabbbbblle e ttttooo bbuuuyuyuyuyyyuuyuyy a ffffllliiil ghghg t t tickk tett oooooooonnn nnnnnnnnn ththe eeeee 
phone.

ReReading
StStSSSSS udu ents will l aababbbbababbbllelelelll ssssssssccacaccc nn teteteeteteteextxtxtxx ss dededesccscscririririribbbibibibbb nngngngng some
faffafafafafafafafammmmomommm usus citiees s ininn tttttttthehehehehehhhhh wwwwwwwwwwwwwwwwororoororooo ldldd.
StStududddddddenenenenenennenntststst wwill be aaablblbblllb eee totototto gggggetetet ttthehehe iideea a of the content 
off tttthehehehehehehehe iiiiiiinfnfnfnfnfnfnfnffn orororororooro mamammmm tive materialls related to intercultuuraraaaaaraaal l ll lllll
topics.
Students wwilill l bebe aablble e toto sscaan n titimeme ttabableles fofor r
travelling in diffffererentnt sscchededuuleses aandnd/o/or r titimeme zones.

Writing
Students will be able to fill out a simple hotel

ences 

ng 

ut the 
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS & 
TASKS

7

Seven 
Wonders

Talking about past 

events

Making inquiries

Asking and answering 

questions in an 

interview

Listening
Students will be able to listen to and organize
information on seven wonders of the world.
Students will be able to listen and respond to simple 
questions and statements in an interview.

Pronunciation
Students will be able to sound natural producing –ed 
endings in regular past verbs.

Speaking
Students will be able to ask and answer simple 
questions about past times and past activities.

Reading
Students will be able to read simple informative texts 
related to seven wonders of the ancient world.
Students will be able to differentiate between literal 
and implied meaning in text.

Writing
Students will be able to use the commonly used 
connectors to link simple sentences in order to tell a 
story or describe something that occurred in past.

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…
I can clearly remember that I was…

When the Egyptians built Great 
Pyramid of Giza…

Before Greeks decided to build 
Colossus of Rhodes…

Firstly, they carried…
Secondly, they decided on…

Seven wonders of the ancient world 
existed many times ago/before.

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

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG 

ENTRY

  

Listening
Students will be able to listen to and orgag nize
information on seven wonders of thhthee e eeee wwowoww rld.
Students will be able to listen andndnddddd rrereresssspppponond to simple 
questions and statements in an innnttttntnterervviiiv eewew.

Pronunciation
Students will be able e totoootooo sssouounnnndd nnnaaaaattutturaarall lllllll l prprprprpprprprododoodododododucucucuucucucininiinininninggggggggg ––ededed 
endings in regularr ppasasasasasast t t vvvveeerbrbbssss.ss.

Speaking
Students will be aablbleee e ttooooo aaasksk aaaaaanddnd aaaaaaansnsnnswwweeewww rr r sis mppleeleee 
questions about passtt ttttiimmmmmmeeess aaannnndnd ppppaaast t acaccccctiviv tiess.

ReReadading
StStStStStStSStSttududuuuuuu ents will be ablleeee ttooooo rrrreaeaddddd siimmmmppppmmmpplelel iiinnnnnnfn ormaatitiveveveveveveve tttttttexexexxe tttststs 
rerererereerererereelalalalalalaall teted to seven wonnnnddddedeersrrsss oof ff tttthhe aaanannannnaaananana cienenennnne tt t wworld.
StStStStStttStS ududududdududududdeeenene ts will be ablleeee ttooooo dddddififfeffeeeerrerentntiaiaiaiaiaaiiaai tetettettttt bbbetetettetetwewewewewwww enenen llllitititititittiteeererererereralalalalalal 
anananannannd dd ddddd imimimimmmplp ied meanniningggg gg iinnnnnnnn tttttexe t.t...

Writinngg
Studenenttssssssss wiwiwwiwiwiiilllll  be abble ttoooo usususuususseeeeee thththththtthtthttttheeeeeeeee cococococommmmmmmmmmmmmmmonoonononoonlylyly used 
connectoorrssrsrsrsrsrss ttttoooooooooo lilililllinknk simple e seesenttntntenenenceces in oordrder to tell a 
story or desscrcribibe e sosomething that occurred in past.

Why did/was…?
Who did/was…?
What did/were….? /
Where did/were…? 
Did you…?
Was she…?
Can you tell me wha

AsA far as I can remem
I can clearly rememb

WhW en the Egyptians
Pyramid offf GGGGiziza…a

BBefore GGrereeeeekekekekekekekeekekks s ssssss ddddedd cid
Colossus off RhRhodes…

Firstly, tthehey y carried…
Secondndlyly,, ththey decid

Seeveven n wow nders of th
exexisistetedd many times a



English CEFR: A1/A2 9th Grade 

10
 

 
THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 

MATERIALS & TASKS

8

Emergency and
Health Problems

Giving and asking for advice

Telling people what we think

Giving and understanding 

simple instructions

Seeing the doctor

Listening
Students will be able to listen to regulations 
expressed in simple language.

Pronunciation
Students will be able to notice sentence 
intonation.

Speaking
Students will be able to ask and answer 
simple questions, initiate and respond to 
simple statements in areas of immediate 
need or on very familiar topics.

Reading
Students will be able to understand basic
signs and notices in public places (e.g. 
hospitals).

Writing
Students will be able to write short, simple 
formulaic notes/advice relating to matters in 
areas of immediate need.

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’d rather stay home and take a 
good rest when you have a high 
fever.

If/ when someone faints, first of all 
check if a person 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.
Your temperature is normal.
Open your mouth, please.

TV

Radio

Newspaper

Medicine Prospectus

Songs/Chants

Expository Texts

Oral Retelling

Spoken Presentation

Advice Columns

Brochures

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

  

r advice

we think

nding 

Pronunciation
Students will be able to notice sentence 
intonation.

Speaking
Students will bee aaablblblbb e e tootootoo aaaskk aaandd answewer r 
simple questionsnsnsnsssss, , ininnnni ititiaaaiatteeee andnddddndn rrresesespopo dndnddndd tttttto o o
simple statememememeemeeenntnnnts iiinn aarrreeerreaass oooooffff fff imimimimmimimmeemeemedididiididiatataatatatatatatteeeeeee eee e 
need or onon vvvvvvvererrerryyyyy fafammmmmiim liliaararrrarraraa ttttopopopoppopppiiicicics.ss.

Reading
Studentss wwwwilillllll bebbbeee aabbbllblb eee totoooooo uuuuuuu ddndndndndddndererere stand bababasisisiisisiiisiiiiiiisiis cccccc
signs and nnonononoottiiceccceees s iininnnnn ppuuubbbllic c pppplacaces (ee.ggggggggg.
hospitals)..

Writing
Students wwwwilililllll bebbbeee aabbbbblllee totoooooooo wwwwwririittteteeeet sshhort, isimpmpmpmpmpmpmpppppplellelllll  
formulaic nonononootteeeessss/a/advddvvvvvicicee rrererereerererer lalal titiingngnggngnnng ttto o o mamaatttttterereerererrerersss s ss s iiniiniinnni  
areas of iimmmmmmmmmmeedeedddediaiatetee nneeeed.d

should put a piece of c

What causes the flu?
You’d better take a lo
you catch the flu.
You’d rather stay hom
good rest when you h
fever.

If/ when someone fain
chchc eck if a person is sti
ses condly alert medica
aaananaaaaaaaa dd then position the
pppppppppppppppprpppp operly…

WhWhWWWW at are yyououououuuououourrr rrrrr syysysysysysysyympto
I’I’I vve got a rrasassassassaash hhhhhhhhhh ononooonoono  my 
Your temperatuurer  is n
Open your r momouuth, ple
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS &
TASKS

9

Party

Organizing an event

Talking about future plans

Making requests

Asking for and giving suggestions

Making and answering phone calls 

Reminding people what to do

Listening
Students will be able to listen and respond to
invitations and apologies.

Pronunciation
Students will be able to know how to 
pronounce “the” in simple sentences.

Speaking
Students will be able to discuss what to do 
for the party and make arrangements to meet.
Students will be able to make and respond to 
suggestions.
Students will be able to describe plans and 

arrangements.

Reading
Students will be able to get an idea of the 
content of simpler written materials.
Students will be able to understand short, 
simple messages on invitation cards.

Writing
Students will be able to write simple 
invitation cards.
Students will be able to identify the spelling 
of the lexis related to party.

My family is going to throw a
birthday party for me tomorrow.
Would you like to join us?

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 a little slower, 
please?
Thanks for calling, bye for now!

Remember/don’t forget to do it.

Games/ Fun

Invitation Cards

Menus

Songs

Note Taking

Oral Retelling

Singing

E-mails

Invitee Lists

Letters

Telephone 

Conversations

Coupons

Posters

Tables

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG 

ENTRY

 
  

Are you good

Can you help 

Have you got 
borrow?
Have you got 
some…?

Would you mi
list for the par
Do you mind 

Let’ss gogo tot  the
thinnk?k?
Let’ss dodo that/ 
I’d rar thhere  not b
Let’t’ss kekeep thin

HeHeyy George, i
IsIs JJackson in?
JJackson?
JJust a second,
Can you speak
please?
Thanks for cal

Remember/dr o

Students will be able to listen and respond to
invitations and apologies.

Pronunciation
Students will beeeeeeee aaaaaaaabbleee e too know how to 
pronouncce “tthehee”” iinni ssiiimmmii plp e sentntenenncececees.s.sssss

Speakingnggggngggg
Sttududddddddenennneeenentstsss wwilillli ll l bebeeeeee aaaaaaablblblblee e eee totoo ddddisisissscucucccc sss wwhahahahhahhahhhahahaahhatt t tot  do 
foor ththththhhee e pppppaartrttyyyy y ananananananddddddd d mamamaamamamakkekekekeekeke aaaaarrrrrrrrraaaanananaa geg menntnttttttnttttts s tototot  meet.
Sttuudddeeeeennnnntstsss wwililllllll l bebebebebebe aaaablblbblblb eeee e e tototootototototo mmmmmmmakake ananand d d d rrrrreereerererrrrespspsppppsppppsppppspppppononnoonooooooo d dd tot  
suuggggggeeeeessstittiiioononss..
Stuuududddeeennnnttttss wwwiiiillll bbbee ablbleeeeee too descrcrrrriibbbbibbbbibbbibbibiibbbbbeeee plplpllpllpllaananaaa ssss sss s anaannnnnannnnnnaaand d

arraaannngggeemeemmmmmenenntttts..

Readdiinnnggg
Stuuddddeeeenennnnntstsss wwililllll bebeeeeeeee aaaaaaablbleee e totot gget an idididddddiddddeeeaeaaaeaeaeaeaee oof f f thhththththththeee 
connttteeeennntt t oofof sssiiiimmplplleererererrererere wwririiiriittttttttttttt enenene mmatttererrerriaiaiaiaiaiaiaalsllslslslslsll ..
Sttuuddddeeeeennnnnntstssss wwilililllll l bebe aablblblblblbllbbbblblbblbbleeeee eee tototo uuundndndererstststttaananananndddd d hshort, 
siimmppppppplllelee mmmmmmmesessssaaaaagegg s ono  invnvviiittitititit tttatatatioioioioioioonnn nnn cardrds.

Writitinnggg
Studentststs wwwwilililiill l ll bebebebb bbabllel  to o wrw ite simple 
inininiininini vivitation cards.
StStududenentsts will be able to identify y thhe e spspelllilingng 
ofof tthehe llexexisis rrelelatteded tto o papartrty.y.

tions

e callss

o
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

10

Television

Making predictions about the 

future

Stating an opinion (agreement, 

disagreement, etc…)

Asking for opinion 

Interrupting someone in a 

conversation 

Gaining time in a conversation 

Listening
Students will be able to identify the main 
idea and the sequence of events in a TV 
broadcast.
Students will be able to follow the main 
points of extended discussion around them.

Pronunciation
Students will be able to identify the minimal 
pairs in short, simple spoken interaction.

Speaking
Students will be able to express themselves 
in short exchanges using false starts and 
fillers.
Students will be able to agree or disagree 
with others.
Students will be able to say what they think 
about things and events.

Reading
Students will be able to understand short, 
simple texts containing the highest frequency 
vocabulary including several cognates.

Writing
Students will be able to write a series of 
simple phrases and sentences linked with 
simple connectors like “and”, “but” and 
“because”.

I think/in my opinion/ to 
me, we won’t use television 
in 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 the exact the 
opposite.
No, I’m not so sure about 
that.
That’s not always the case.

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 that.

Well/ so/ anyway/ let me 
think/ let me see/ you 
know/ like/ umm/ I mean.

TV

Radio

Podcasts

Magazine

Newspapers

Brochures

Print Media

Comics

Internet Websites

Graphics/Charts

Poems

Songs/Chants

Jigsaw Puzzle

Note Taking

Summary Writing

Spoken Presentation

Simple Discussion

Poster Advertisements

Persuasive Essays

Cause and Effect Essays

IDIOMS/PROVERBS OF THE 

WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

y p
me, we won’t use tele
in near future, because

I don’t think so… / No
chance! / Never in a m
years!

That’s for sure! 
/Absolutely! / I guess
// I’I m not so sure abou

I II couldn’t agree more.
NNoNoNNoNNNNNN  way!
IIIII’’IIIII d d say the exact the
oopposite.
NoNN , I’m not soso ssuure ab
ththhthtthhaat.
That’s not alalwawayys the

No doubt aabobouut it.
You haveve aa ppoint there
I was jujustst ggoio ng to say

DoDo yyouou hhave anything
sasay y about this?

Can I add something h

Listening
Students will be able to ideedentntntntntififyy the main 
idea and the sequence ofofof eeeevvvevevvennnnnts s in a TV
broadcast.
Students will be aablblllle e tootoooo fffffffoololo loooowww tthe maainin 
points of extendddededededddededdd ddddddiiiscuuucusssssioon n nn ararararououou ddndndnd ttttthhhehehehehemm.m.m.mm.

Pronunciattioionnnnnnn
Students wwiilllll bbbebbeeeb aablblbllleeee e tototootototo iiiiiiddedededeedentntnntntntntifififififfififyyyyy y ththtthththhhheee e minimamamaaaaaaaal lll l
pairs in shohortrttt,, sissiiimmpmpleleleleleee sssspopopopopopoppp kekekekekekennnn n n inininnininininintteteteeteteet raractc iononon...

Speaking
Students wwiillllll bbbebbeee aabblllleee totooo eeeexee prpreeeesss themmseseeeeeseeeeseelvlvllvlvlvlllvvllllveseeeseseeeeeeseseeseeeeeeeees 
in short exccchahhhaanngnnggggeses uuuuuusiinnnggg falssseee starts and d dd 
fillers.
Students wwiillllll bbbebbeeeb aabblllleee toto aaaaaaggrggg eeeeeeeee oor r disagreeeeeeeeeee 
with otherss..
Students wwiillllll bbbebbeeebe aablblllleee e toto sayaayyyyyayayayyy wwwwwwwwhahah t t t thththeyyy tttthihhihhihihiinnknknkn  
about thinnggssss aaaaannnndnddnnndnndn eeveveveeenntnts.

ReReadding
StStududenents will beebe aaabblblblblb eee e totototto u ddndersttanand short, 
siiisimpmpmpmpmpmmpmmplelelelelelelelel ttttttttexexexexexexe tsts containing the highest frequency y
vocaabubulalaryry iincnclul ding several cognates.

Writing
Students will be able to write a series of 
simple phrases and sentences linked with
simple connectors like “and” “but” and

ut the 

ement, 

n a 

rsation 

/ If I might add someth
Sorry to interrupt that

Well/ so/ anyway/ let



English CEFR: A2+/B1 10th Grade 

13
 

10th Grade 

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (CEFR “A2+ - B1” SEVİYELERİ) 

10. Sınıf İngilizce dersi öğretim programında öğrenim gören öğrencilerin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirlenen en son Temel Düzey seviyesi olan 
A2+ seviyesinden ilk Bağımsız Kullanıcı-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. 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. Dili rahat ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerinin yanında 10. Sınıf öğrencilerinin İngilizceyi kendilerini farklı alan, 
konu, ve düzeylerde gerek sözel gerek ise kısa da olsa yazılı şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir. Telaffuz çalışmalarına özel bir önem verilmesi 
bazı telaffuz hatalarının kalıcı olmaması için 10. Sınıf programının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle programda belirtilen dil becerilerinin sıralamasının
da mümkün olduğu ölçüde ana dilin öğrenilmesi sürecini (Dinleme, Konuşma, Telaffuz, Okuma, Yazma) yansıtması amaçlamaktadır. 

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 daha 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 gramer ve kelimeleri planlamak için duraksasa da 
konuşmalarını anlamlı bir şekilde sürdürebilir. B1 Seviyesindeki bir öğrencinin diğer ana özelliği ise günlük problemlerin üstesinden gelebilme 
becerisidir. Örneğin, toplu taşıma ile ilgili daha az rutin olan durumlar ile baş edebilir ve bir seyahat temsilcisi ile yapılan seyahat planlamaya yönelik 
görüşmelerde ya da seyahatler sırasında karşılaşılması olası durumların üstesinden gelebilir. Ayrıca alışılagelmiş konulardaki günlük konuşmalara 
hazırlık ve plan yapmadan katılabilir. 

dilinde kullanılan kelimeler ile desteklenerek geliştirilmesine yer veril
nde bulundurularak okuma ve yyazzmamam  aktivitelerine de dinleme ve k
ır. Tüm becerilerin gerçek hayayatttttttttaa aaaaaa a ddidill kullanımına paralel olarak bir
re sunulması amaçlanmıştır. ÖÖğÖğÖğğÖğğğÖğÖğÖÖÖÖÖğÖ rereennncncilerin gerek yabancı dil gerek
dirilmeleri programın tememelilililiinini oooooluluşşttttş ururur. BuBunananaaa eeeeeeek k olarak öğrencilerin
t ve akıcı bir şekildede kkulululllllllalalalalalaannnnaan biiibilllmlmmllmmelelellleereriiinininiiiin yyyyanaanannnnıınıınnınınını da 10. Sınıf öğrencil
e kısa da olsa yazılı şeşeekikiiiiiikiilllddldee iifaadddddddddeee ee ededddeddddddddddebbbbebeebebebiliililililililmemememememelelllelelelelele iriri bbbeklenmektedir. Telaff
çin 10. Sınıf programammınınınnnnnıınıınnnn öönnnenenenen mlmlllmlmlmliiiiii bibibiibibib rrrrr papapapapapapaapaarçrçrçrrççrrrrr asaa ıdırırrrrrrrrrr...... BBuBBBBBBBBBBBBBBBBB  nedenle programd
nilmesi sürecini (Dinlnlemememmmmmmeeeee,, KKKKKononnonuşuşuşuşşşmamamamaa, , , , TTeTeTeTeTeTeTeTeeTTeT lalafffffuzuzuuz,,,,,,,,,,, OkOkOkOkOkOkOOkkkkOkOkOkOkOkOOkOkOkOkOkOOOkOkkkumumuuumuuuu a,a  Yazma) yansı

AA2222++++++ ((((TTemeemmmmeeell DDüüüüzzzeye KKuluullllllullullllallalalalll nınınınınııııııııınıııccıcıccıcccc ))))))))))))))))))))))))
meden ananaananlar ve gündellliiikkkkkk,, tttahahhmmmmmim nnnn ediiillllebilir kkkkononononononnnnnononnnonnnuulululululululululuululuuuuuuuuuululluuulu araraarararr üüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzzzerinde gerekli old

n veveeeeeermrmrmrmrmrmrmmeesi ya da bazeeeennnnn kkkkkeeliliimmmmmemellleeeeeeri bbbbbbbuluu mak k veveeeeeeveeyayayayayayyaaaayayayyayayayyyyyyayayyy hhhhhhhhhhhhhhhhaatatataaaaaaa ırırırlal mak içiççiççççççinininininiiniininn ddddddddurak
ğin kkkkkkkkkeeneeneneneene ddidd ni nasıl hissseseseseettttttiiiiğğininnnnnii vvvveeveeeveevv dduuuuuyuyygugularırınınnınınınıınnını bbbbasasssitittititittt cccüümleler r ililililililillililile e eeeee tatarif 
mi) iiiiilellelelelelel iiiiiiiilglglglgllgll ili daha deeetttaaaaayyyyyllllıı tttaaaaananımımmmmmmmmmlalalaallllar r yayayayayayyayapapapapp bibibilililiirrrr.r.r.r.r.r. BBBBBBBBBununlara ek olollllllllararararararaarara akakakakakakakkk geç
zırlıklklarararararararrınınınınnınnıını,ı,ı,ı,,, nneleri sevivip,p,ppp,p nnnnnnnneelelee ererrrrrri i sesevmvmmmmmmmmmmmmededededeedeeddiğiğiğininini i i ananananananannllalalal tabilmede A2A2222222 ssssssseveveveveveveeveviyesin

B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B (((((((((((((BBaBaBaBaBaBBaBBBBBBBBBB ğığğıımsmsızızız KKKKKKKKKuuululullalanıcı)
ndirilir vvee bbbbbubbub ssssssssevevevevevevvevviyiyii edekii öğöğööğöğğöğrrerererencncncnnncililililililererer iiiikkiki aana özelliğe sasaaaaahihihihiihihihihippppppppptitirlrler. İlk olar
bilme yeteneğiğinene ssahahiptirler. ÖrÖ neğin bu seviyyeddekekekekekekekekekkkiii i ii ii bibibibbibibbibbbir r öğöğrenci çevr
nmek istediği ananaa kokonunuları belirtebilir vee kkulullalananaccağı gramer ve 

ürebilir. B1 Seviyesiindedekiki bbirir ööğrğrenencicinininn didiğeğer ana özelliği ise gü
li daha az rutin olan durumllar ilile e babaşş ededebilir ve bir seyahat temsilcis

a karşılaşılması olası durumların üstesinden gelebilir. Ayrıca alışıla



English CEFR: A2+/B1 10th Grade 

14
 

THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS & 
TASKS

1

School Life

Greeting people

Exchanging personal 

information

Taking part in a conversation 

in everyday life situations

Using the language both in 

formal/informal settings

Listening
Students will be able to identify and respond to 
lexis and jargon related to school life, family and 
free time activities.
Students will be able to understand phrases used to 
express themselves in everyday life situations.

Pronunciation 
Students will be able to practice intonation in 
asking and answering questions in daily 
conversations.

Speaking
Students will be able to introduce themselves and 
talk about themselves individually, ask about the 
others, talk about free time activities in pairs or 
small groups. 
Students will be able to talk about what is 
happening in a place/picture etc.
Students will be able to exchange personal 
information.

Writing
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. 

Reading
Students will be able to identify and understand 
related lexis and jargon in short texts on 
educational and daily life. 

I go to school every day. 

Where do you live?

Are you from …?

I usually play basketball after school.

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 ….
What kind of … do you like?
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, …

What is she doing now?
She’s getting ready for school now..

Movies

Realia

Surveys

Class Profile Posters

Short Reading Texts

Information Gap 

Activities

Role-plays

Miming and Acting

Songs

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS

OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG 

ENTRY

p
express themselves in everyday life situations.

Pronunciation
Students will be able to practiceee ee iinninininininiiintotoonnnnnatition in 
asking and answering queesttioionssnssss iiiiinnnn n ddaaaaaiiily y
conversations.

Speaking
Students will be aablbleee tttoooo iiintntrorooooor dudududucecececce ththththemememememmseseseseseseellvlvlvlvllvlvveeees and 
talk about themselelvveeessss  iinnnnddidiviviv dudualalallylylyy,, asasaskkk ababbababbbabbbabboououoo tt ththhe ee
others, talk about ffrreeeeeeee tttimmmmmeme aaaaactctct viviiviviviviiitititititititittiiiiieieieieiiessss iiiiinininin paiirs ooor r 
small groups.
StStudents will be ablleee tttoooo tttalalk kk ababoooouuuouutt t whwwhhhhhatat is 
hahaaaaaaappppp ening in a placceeee///ppppiiciicccttuurreeee eetctcc.
StSStStStStStStuuuduuuu ents will be ablleee tttoooo eeeexcxchhhhhahangngggeeeee peeerrrrsssr onal 
ininfformation.ff

WrWrititining
StSttStStttStttudududududududududu eeeneneneennne tsts will be aablleeeee tototoooooooooo dddddddesescccrcrrrcribibee thhememmmmsesesesseseseeselvlvlllvlvlvlvesesseseseses,,, tthththththeeieirr 
faf mimilylylylyylylylyy aand their hhababbititititittss sss ss iininininnniinninn aaa sshohhohoohohohortrtrt dddesesesccrcripipippptititiitivevevevee 
paraagrgrrgrgrgrgrgrgrrg apapapapapapapappph h with thehe hhhelelellelllellppp pp p ppp pp ofofofofffffffofofoffofoffff cccccccueueueu s s anand/d/d/ororor ggggggguuuiuiuiuiuuidddidingng 
questiiono s. 

Reading
Students will be aablblee toto iidedentntifify and undedersrstatandnd 
related lexis and jargono iinn shshoort tetextxtss onon 
educational and daily life.

I usually play basketball

Do you have any sisters 
Yes, I have a sister. No, 
sisters or brothers.

What does your father d
engineer.

HoHHoHHHoHHHHHHHHHHH w do you come to sch
IIIIIIIII cccocococcccccccccc memm  to school on foot

WWWhWWhWWhWhWhhWWWhWhWhWWhWWWWWWW ich subject do you lik
IIIIIIIIIII lililikek  …. most.

WWWWWhWhWWhat’s your fafafaaaafaavovovvovovovoov rrriririrrirr tet  …?
MMMy favorite ….…. iis s ….
What kind ofof …… ddo you 
Do you likke e …?…? Yes, I lo
like it. /NoNo, II hhate it.

Whatat ddoo yoyou think abou
II ththinink…k…..
Inn mmyy opinion, …

What is she doing now?
She’s getting ready for s
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 
MATERIALS & TASKS

2

Plans

Describing plans and 

arrangements

Expressing one’s ideas in 

unplanned situations

Making oral presentations 

on a planned topic

Giving to and receiving 

feedback from peers

Listening
Students will be able to watch, listen, and 
respond to plans to organize an event. 

Pronunciation  
Students will be able to practice intonation in 
asking and answering questions in daily 
conversations.

Speaking
Students will be able to act out a dialogue 
between people making plans.
Students will be able to talk about their own 
plans for the future.

Reading
Students will be able to read a short text on 
effective time management skills and identify the 
ones that they have and they don’t.  
Students will be able to skim and scan texts in 
time tables or planners. 

Writing
Students will be able to read a weekly planner 
and write about an individual’s plans. 
Students will be able to fill in weekly planners 
for themselves and report orally to whole class. . 
Students will be able to make a shopping list.

I am going to fly to New York this 
summer. I’ve already bought my 
ticket. 

We’re gonna meet at the café.
When are you going to take the 
exam?

A: Are you coming to the movies 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 Ankara 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 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. 

Movies

Daily/Weekly/Monthly 

Planners

Surveys

Interviews

Short Oral Presentations

Role-plays

Shopping Lists

Group Problem Solving 

Activities

Songs

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

Pronunciation  
Students will be able to practice e intooonannatition in
asking and answering questions in n n ddadadadadadadadd iilily y 
conversations.

Speaking
Students will be aablb e toto aaaaaaaccctctct ooooooutut aaaa dddddiaialolool gugugueee
between people makkkinininggggg g pplplanannns.
Students will be aablbleeee tttoooo tttalalk kk aababouoouououtttt t hthhthththheieieir r r owowowwwwwwwwwnnnnnn n
plans for the futurer ..

Reading
Students will be ablleee tttoooo rrreaeadddd  aa ssshhhoorortt tteeeextxt on 
efefffffefeff ctive time manaagggemeeemmmmmeeenentt sssskskilllllss andddd identify ththhhhhhthhhhhhhhheeeeeeeeeee eeee
ononononnonoononneese  that they have ananananndddd ttthheyeyyyy ddoonnn’’’t.  
StStSStStSStSttuuuduuu ents will be ablleee tttoooo ssskkimimmmmmm aannndddnnnddn ssscacaaannnn n tetexts s ininn 
titittitiitititiit mmmmmememmm ttables or plannnererererrsss.. 

Wrrititiningg
StStttudddddudenenenennene tst  will be aablbleeeeee ttotoototottt rrrrrrreeaeaeeae d dd aa aaa wew ekeklly y plplananannnnnenenenenen rr r
and d dddd wrwrwrwrwrwrwrww ititiitiitite e about ann iindndndndnddndivivivviviivviididididdddididddididdididduauauuuuuuu l’l’s s plplplplplanananananssss.s. 
Stududenenenennennntststtstststts wwwwwwwilililiiilill l be able toootoo ffffffillililililllll lll inniniinininnin wwwwwwwwweeeeeeeeeeeeklklkkklklklyyyyy y ppplplplana ners 
for themmseseseseseseseeselvlvlvvlvlvlvvveseseseseseseses aaaaandnd report t ororralalalllyly tto o wholle class. . 
Students wwilill l bebe aablblee to make a shopping list.

exam?

A: Are you coming to the 
afternoon?
B: I’m afraid I can’t. I’m m
wiww th my friends at the café
AAA: And you? Are you free 
afternoon?

A:A:A:AAAAAAAAAAAAAAA  I won’t be in Ankara fo
titiitittitimmmememememmmmmmmmmmmmm . 
BB:::BBBB WWWWWWWWWWWWWWWhen will I see you ag
AAAA:::A:::: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMy y family and I are go
bbabababbbaabbbbaabababababbbaabb ckcckckckckckckckkkkckcckckckckcckk iin September. 

A:AA:AA:A:A:A:AAA:A:AAA:A:AA:A SSSSSSSususususuu ana  is lookokkkkkkininininininnni gggggggg fofofffffff r yo
B.B.B..B. OOOOOOOOkkk, I’ll see heheeeeeer r r rrrr r r ininininnininnn tthhe cl

WWe should leleavavvvvvveeeeee e ee ththththtththhthht eeee hoh use
bus leaves at 8:8:3030 and we 
minutes to ccatatchch it.
I think I’llll bbe e aa teacher in 
from nowow.
I’m m susurere, yoyou’u ll be very ric

HeHe is having a job intervie
Monday. 
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE
SUGGESTED 

MATERIALS &
TASKS

3

Detective 
Stories

Describing past activities and 

personal experiences

Talking about sequential 

actions

Describing people and places in 

details

Listening
Students will be able to put the events in the 
correct order by listening to a story. 
Students will be able to listen, define and match 
vocabulary related to detective stories. 

Pronunciation
Students will be able to practice uttering “ –ed” 
suffix in V2.
Students will be able to practice pronunciation of 
“did you” in questions.

Speaking
Students will be able to act out a role play in a 
murder scene. 
Students will be able to create a meaningful story 
by uttering several sentences in a row and taking 
turns. 
Students will be able to talk about their personal 
experiences.
Students will be able to retell a story by describing 
people and places in detail.

Reading
Students will be able to read short biographies of 
famous detectives and fill in the timelines with 
events and dates.  
Students will be able to read and understand about 
past events and experiences.

Writing
Students will be able to write the end of a given 
unfinished detective story.
Students will be able to write a short summary of a 
movie. 

First, there was a sudden noise…

When we entered the room, there was 
a person lying on the ground. The 
police talked to all suspects and took 
notes on their whereabouts at the 
time of the murder. 

I was reading a book when I heard 
the gunshot. I immediately went to 
the hall and saw a man running. 

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.

yesterday, yesterday evening, two 
hours ago, in 1998, last weekend, last 
summer, last Friday

Movies

Short texts

Scanning and Filling 

in Charts

Role-plays

Drama (Plays)

Cue-cards

Picture Strips

Writing an 

Alternative Ending to 

a Story

Collaborative Story 

Writing

Movie Review

Songs

Communicative 

Games

IDIOMS/PROVER

BS OF THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO 

ENTRY

VIDEO BLOG 
ENTRY 

,

When we entered th
a person lying on th
police talked to all s
notes on their where
time of the murder. 

I was reading a book
the gunshot. I imme
tht e hall and saw a m

I finished school tw

III ran intoo aaaaaaaaa fffffriririrrieneeeeend w
walking too sschchool. 

Yesterddayay mmorning 
brusheed d mymy teeth. T
breaakfkfasast.t. I drank m
I leleftft tthhe house at 8:

yy

vocabulary related to detective stories.

Pronunciation
Students will be able to praactctctiicicicciccceee uuuuttetering “ –ed”
suffix in V2.
Students will be able e tooo ppraaraaaacctttttttcc icice pppprono unciatatioioon n n ofofooooo  
“did you” in questiooonnnssnssnsnsnsns.

Speaking
Students will bbeee aaaaabblbblleee totoo aaaaa tctctctctct ooooo tututututtut aaaaaaa rrrrrrr llolololoololeeee e ppplplplpppp ayy in a aa 
murder scene.e. 
Students will bbeee aaaaabblbblleee totoo cccrrereatatatatattatatttteeeeee aaaa a mememmm aningfgffululullll sssssssstotottotototooooryrrryrrrrrryyyrry 
by uttering seveeerararaaall sssseentntteeeeennceeess inn aaaa rowo  andndddd ttttttttttttttttaakakakakakaa ininnnningggg g gggggg
turns. 
Students will bbeeee aaaaabblbblleee totoo ttalalkkkk aaaabouuuuuut their perssonononnnonnnonnnononoonalalalalaaaalallaala  
experiences.
Students will bbeeee aaaaabblbbllb eee totoo rreteteeellleeee llll lll a ssstttts oororyy by ddesccrcrcrcrcrcrcrcrrrrribiibiiiii innnggggg gg g
peppppp ople and placcceesss ininnnni ddeteettttaiaill.

ReReaading
StStStStStSStSttududuuuuu ene ts will bebee aaaaaaablblbllllbbb ee eee eeeee totott rrreaeaeaaeaeaddd dddd shshhororo tt t tt bibibibibibibiogogogogooo rrrararappphies of 
fafafafafafafafaafammomomomomomomom ususuuss ddetecctitiveves ssss aananannnaaana ddddddd d dddd fifififfififfffififif llllllllllll iiin nn ththe eee tititimmemeememememem lililines s with 
evevenentstsssssss aaaaaaaandndndnnnnn ddates.  
Studddddenennnnnnntststtstststst wwwwwwwwwililiilililililllllll bebe able to read and understand aboututtt  
past eveentntss anand d exexpeperiences.

Writing
Students will be able to write thhe end of a given 
unfinished detective story.
Students will be able to write a short summary of a

nd 

es in

eesterday, yesterday
hhours ago, in 1998, 
summer, last Friday
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 
MATERIALS TASKS

4

Ancient 
Civilizations

Describing habits and 

routines in the past

Making oral presentations 

on a planned topic

Giving to and receiving 

feedback from peers

Listening
Students will be able to watch short series of 
documentaries on ancient civilizations and locate 
specific information in charts.

Pronunciation 
Students will be able to practice /t/ and /Ø/ sounds 
(three - tree, thank – tank, etc).

Speaking
Students will be able to give short presentation on an 
ancient civilization. 
Students will be able to talk about 10 things they 
used to do when they were a child. 

Reading
Students will be able to read short texts on social, 
educational, and technological lives of ancient 
civilizations around the world.
Students will be able to identify the differences 
between ancient civilizations and the ones in the 21st

century in the form of phrases or short answers.  

Writing
Students will be able to write a short descriptive 
paragraph on the ancient civilization they presented 
in speaking. 
Students will be able to write the things they used to 
do when they were a child.

People used to build pyramids for 
Egyptian pharos. 

Egyptians used to mummify their 
dead. 

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 when I 
was a baby. 

There didn’t use to be any traffic jam 
in the main streets of this city 50 
years ago.

Documentaries

Scanning and Matching 

Headings with Paragraphs

Pictures of a City in Turkey 

70 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 

Students will be able to practice /t/ and /Ø/ sounds 
(three - tree, thank – tank, etc).

Speaking
Students will be able to give shorttt ppppprrpp eesseeeenentat tion on an 
ancient civilization.
Students will be abllee to ttaalallalla kkkkk kk ababbbbaabououttt t 1111010 tthihihih ngngngss s theyyyy 
used to do when theyy wwweerre eeeee aa cccchhillddd.d  

Reading
Students will be abllee ttotooo rrreaeeeaaadd shshhhhhhshhhhhhoorrororrorttttttt t tettettetetetextttxtxtxtxtssssss ss ooonononononoo ssoociaal, 
educational, and technhnnnnoooolloogooggggicicalalllal livivvesses off ff aanancic ent t 
civilizations around thhhheeee wwwowwwoorlrlddd..
Stududdddddeents will be able ttotooo iidedddeeentntififfffyy tthhheeeee difffffffferences 
bebetwtween ancient civiliizazazazatttiiiooooonns s aaaaanandd tthhhhhe ononnnnno es in thhe e 212111111stststssttstsstststst

ceeeeceeentnntntntntntntn uuuuruu y in the form offff ppppphhhrhrrraaaassesess oor sshhhhsssshhs ororo t t aaaanansws errs.s. 

Writitiningg
StStudududududdudududenenenenennnentststttsttssts wwill be ablle ttotootoo wwwwwwwwwwwrrrrriir tete aaaaa shohortt dddddddddeseesesesessesscrcrccrcrcrccrc ipipipppptititiitivevevvevee 
paragrapaph on the anncicienenenenenennntt t ttt cicicciiiiccicciic vivivvililil zazzazaazatitionon ttheh y y prprprprp esesesesessseeenneented d
in speeakakining.g  
Studenentststststststs wwwwwililll llllll bbebbb  able to wwwwwriririririr teteetettetee thththhhthttttheeeeeee thtththhththininiinnininingggsgsgsgsgs tthehehey used to
do when thhhhhheyeyeyeeyeyeyeeye wwwwwwwwwwerererererereeere ee a a child.

gyp
dead.

People did not use to hav
computers.

We used to live in a sma
I was young, but now we
city.

IIII ususede  to play with my d
wwwwwwwaawwwwawwwww s a kid. 

ShShShhShShShShShShSShSShSSSSShShShS eeee ee usu ed to carry her bla
whwwwhhhwhwhhwhwwhhwwwhwhwwww en she was a child.

IIIIII dididididddididdndndd ’t use tto o ooo gogogogogogogogogoggo tttttto ooooo scho
wwaw s a baby. 

There didn’tt uusese tto be an
in the main n ststrereeets of thi
years aggo.o.
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS &
TASKS

5

Travel

Asking for detailed information 

Taking part in interviews

Talking about past and present 

events/experiences

Making reservations

Exchanging ideas and plans

Asking for approvals and/or 

confirmations

Asking for and giving directions

Listening
Students will be able to identify and respond to 
interview questions.
Students will be able to use and understand 
phrases used to make reservations.
Students will be able to get simple information 
about travel.

Pronunciation
Students will be able to practice intonation in 
question tags (both rising and falling).

Speaking
Students will be able to talk about their 
experiences, ask about the others’, and 
exchange ideas. 
Students will be able to make reservations and
talk about what they would like to do on their 
holidays. 
Students will be able to deal with most 
situations likely to arise when making travel 
arrangements.
Students will be able to act out a dialogue in a 
group to make a travel plan.

Reading
Students will be able to identify and understand 
flight, train schedules for different routes in a 
foreign country. 
Students will be able to read about different 
vacation types. 

Writing
Students will be able to write an informal e-
mail about their holiday experiences.
Students will be able to prepare a travel guide.

Where have you been?
Have you ever…?
I have visited …

Did you like there?
It was 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?

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?

Going back to what I was/ by 
the way/ excuse me? As I was 
saying, what I mean is…,
right, Is that right?.

Which countries have you 
visited so far?
I’ve visited …..

Which one did you like most?
I liked ….

Movies

Maps (city and country)

Realia

Information-gap

Currencies

Announcements

Phone Conversations

Flight schedule screens

Surveys

Role-plays

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 

y
It’s really worth seeing.

I have just tidied my room.

HaHave you finished your final
rererereerereppport? Yes, I’ve just finishe
iiiititit.

WWhWhWhWhWhWWhWWWhWWWWWWWWWhici h places should I visit?

HoHoHHHHoHHoHHHH w wwwwww w wwwww wwww cacaccan I go to the …?

I’I’I’I’I’’III d dddddddd lilililiiiliiiiiiiiiiliikekkeeeekkkekekkekkeee to o book a room, 
pplplpppllppppppplpplp eaeaeeaeaaaeasesssseseeeseeseseeeesessss ..

PPPPaPaP dddrdrdrdononononononon????? SoS rry, ddididddddddid yyyyyyyyyyyouououououu ssay..

YYYYYoYoY u u asked for a dodododdodododododooubububububububu lllelelll  room
didn’t you?

You aren’t ttraravevellllini g alone, 
are you?

Goinng g babacck to what I was/ b
ththee waway/y/ excuse me? As I wa
sasayiying, what I mean is…,
right, Is that right?.

Which countries have you 

phrases used to make reservations.
Students will be able to get simple information
about travel.

Pronunciation
Students will be able to ppraractctccc iciceee eeee iiiininnni ttoonnnnnann tition in 
question tags (both risingngnggg aaaaaaannndddnn ffaaala llllinggg).).)))).

Speaking
Students will be aablblee tttoooo tttalalkkk ababbabababououoouoououtttttt ththththhthth ieieieieieeirrrrr r 
experiences, ask aaboboouuuuutt thhhhhee oooththttherererers’s’s’s ,,,, anananandddddd 
exchange ideas.
Students will be ablleee tttoooo mmmmakakkkkee reeeesseeervrvaaaatttioons andnddddd
taalklk about what theyyyy wwwwwwouoouuuuldld llllikikee ttoootoo ddooo onn theirir 
hoholidays.
StStStStStStSStStS uuuuduuuu ents will be ablleee tttoooo ddddeaeaallll wiwittthhhht  moooossstt t
sisisisisisisisisitutututututuata ions likely to aaaariririisseeeese wwwhheeeeen n mmmamamamaaammam kikkingnnggggn ttraravel 
arrarangn ements.
StStStStStStStSttudududududududududdenents will be aablleee tttooooo aaaaaactct ooooooutut aa dddddddddiaiaiaaiaiaaiiiiaiiialolollololl gugug eee ininin aaa 
grgrrrrrououououoouuououuo pppppppp toto make a trraavvvvveeeelelle ppppppppppllaall n.n..

Readinngg
Students wiwiwiwiwiwiwiw lllllllllllllll bbbe e able too ididddidi ennenene titititifyfyfyffy aandndnd undndere stand 
flight, trraiaiiiiiiin n n nnn n n scscscscscscscccheheheheheheheheh dududddudd lel s for different routes in a 
foreign counntrtry.y. 
Students will be aablblee toto rreaead d ababouout didifffererenent t 
vacation types. 

Writing
Students will be able to write an informal e-

n

s

visited so far?
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 
MATERIALS & TASKS

6

Helpful Tips

Giving advice and 

receiving advice

Talking about rules and 

regulations

Talking about 

consequences

Listening
Students will be able to analyze the situation and the 
phrases related to giving and receiving advice.

Pronunciation 
Students will be able to practice intonation in advice and 
request structures.

Speaking
Students will be able to talk about rules and regulations, 
give and receive advice.
Students will be able to talk about their future careers.
Students will be able to talk about household chores they 
are responsible for.

Reading 
Students will be able to identify and understand given 
advice and the rules and regulations.
Students will be able to read for specific information.

Writing
Students will be able to give advice on given occasions.
Students will be able to write a letter to an advice 
column.

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, …

Can you buy some…?

If you are good at solving 
problems, you could be an 
executive.

Do you have any special skills?
I’d like to be a novelist because I 
love creative writing.

You must study hard for the 
exam if you want to get a high 
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?

Movies

Signs

Realia

Online or Offline 

Magazines

Advice

Jigsaw Readings

Scanning and Matching 

Solutions with Problems

Role-plays

Reading and Acting out 

Dialogues

Songs

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

phrases related to giving and receiving advice.

Pronunciation
Students will be able to practice innnnntotototoooototonananattttitionon in advice and 
request structures.

Speaking
Students will be able totoo tttttaalaalllk k aaabbbbouutt tt rrrrurruleelessssss ananaanananddddddd d rererrerereguguuguugulallllalalalalala ititiononons, 
give and receive advviiccccceeeee..
Students will be abllee ttotooo tttalaaallk k ababbououtt ththth ieieir r ffufututuuuuuuurrrrererr ccareersrsrssrsssssss...
Students will be abllee ttotooo tttalaaallk k ababbbbbbabbbbbboouuuouoouuooutttttttt t hhohhohhohohoh usususussussusehehhhhehhehehehehhe olold d chhororesesesssesseessssssess tttttthhehhheehhhhhhh yyyyyyyyyyy yy y
are responsible for.

Readining 
StStSStStSSStuddudududududuuuddeents will be able ttotooo iidedddeeentntififfffy y aannnndddd unnnnnddderstandnd gggivivvvvvvvvveneeneenennenenenennnnnneeee  
adaddaddddadvivivvivivviviviccceccc  and the rules aandndndnddd rrreeeeeggululaaaaatioionnsnssnnnssnnssn .
StStttStStStStStStudududududduddududu eenene tst  will be able ttotooo rrrreaeeaaadd foffofooorr spspppppppppppeeeeece ififfficicicccci iiinfnforormaatitiononnnnnonnnnnn..

Writtiningg
Stududdddenenntstststsststt wwill be abllee ttotootoo ggggiviviivviiviivvi e eee adadddadvivivvv cec oon n giveveennn n n ocococococo casiioons.
Studenenennentstststststsststs wwwwwwwwwili l be abllee tototooo wwwwwwwwwriiriiiriiiiritetettetetetteeteettteeee aa lletettetter rr ttototo aan n n n adaadadaadada vvvicec  
columnn.

, y
where I can buy ….

In my opinion, …

Can you buy some…

If you are good at so
problems, you could
executive.

Do you have any sp
I’II d like to be a nove
lolove creative writing

You muustst sssssstutututututuutut dydyddddydyd  hard
eexam if yoyoyoooyooooou u uuuuuuu wawawawawawantn  to
grade.  

You shououldld vvisit the
websittee anandd learn m
firmm bbefeforore making 
deecicisisionon. 

CoCould you please gi
hhand?
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED
MATERIALS & TASKS

7

Shopping 

Making comparisons

Talking about different 

kinds of clothing and 

shopping

Describing objects, places, 

and people

Listening
Students will be able to listen for specific 
information and fill in the blanks in shopping 
dialogues.

Pronunciation 
Students will be able to practice intonation in 
comparative and superlative structures.

Speaking 
Students will be able to describe and compare 
objects and use phrases related to shopping.
Students will be able to make simple transactions 
in shopping.

Reading
Students will be able to identify related lexis and 
jargon about comparisons and answer 
comprehension questions.
Students will be able to skim a text on clothing in 
different cultures.

Writing 
Students will be able to compare different objects.
Students will be able to write short informative 
paragraph about prices, characteristics of a type of 
a product and give choices.

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 this dress is much more 
beautiful than the blue one.

The biggest animal in the world is 
the blue whale.

There are several choices for 
product X . You can buy a
smaller one for … TL but you 
have to ….

It’s available in corner shops or 
Y- website (at lower prices).

Movies

Pictures of Animals, People, 

and Places to Compare and 

Contrast

Realia

Product Catalogues and 

Advertisements

Online Shopping Websites

Role-plays

Group Problem Solving 

Activities

Songs

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

Pronunciation
Students will be able to practice inntonanaaaatittitt onon in 
comparative and superlative structctuururrreeeeseses...

Speaking 
Students will be able to desesescccrcrcrrccrcriibbbii e aaannnnna d cocoooooompmmpmpmpparararareeee 
objects and use phrases rerereereereeellallllateeedddd too ssshhhshopopppipipippipippipppp ngngngngnngngggg..
Students will be abllee ttototoootoo mmmmmmmaaaakekee ssimimmmmmmplpppplllplplpp eee e trtrtrrrrananansasasaactctcttttioioii nsn  
in shopping.

Reading
Students will be able ttotooo iidedddeeentntififfffy y rreeellaatetedddd leexxis aand dd dddddd 
jarggono  about compariisososooonnnsss aandnddd aansnssswwwweww rr 
cocooocompmpmmpmpmmmm rehension questiiononononnssss.
StStStStSStStStStudududududududududu ene ts will be able ttotooo sskskkkiimm aaaaaa tteexxxxttt t on cccccloll thing g ininininininn 
didiffffererent cultures.

Writitiningg
StS ududududdddudduddenenenenenenennene tttstststtt wwill be ablle ttototooto cccccccomooommmooomo papapaaarrere ddififfefereentntttntntt ooooobjjbjjbjbjbjbjececececececttstsmm .
Studenenennnnnnntstststtststsss wwili l be able ttoooooo wwwwwwwwriririiriiriirrir tettetttttet sshohohoohohoortrtrtrtrrtt iinfnfnfororormmamamamaamamatititittt vvveveve 
paragrgrapapapapapapappapaphhh h h hhhh ababbbououo t pricicess, , chchchchchchchchchchc arararrrraa acacacccaacacaacaacaccaccteteteteteteririiststicics s ofofofofff aaaaa ttttype e of 
a prodducuctt anannnnndd d d d d d gigigigiggiggig veve choiceseses.

Which one is more expens

Which is the cheapest one

DoDD  you have a larger size?

I want a smaller size shirt,

IIIIIIIIIIIIIIIIII tht ink this dress is much m
bbbbeebebeeebeebbeeeeeeeeauauauaauaa titit fuf l than the blue one

ThThThhThhhhhhhhhhhhhee eee bbbbibbbbbbbbb ggg est animal in the w
ththhthtthttththhthhthtthhee eeeeeeeeeeeeee bbbbbbbllbbbbbbbbb ue whale.

ThThThThThThTThThhhThThTThhTTThTTheerereeeeeree ee e ara e seveeraraaaaaalll l ll chcchchchchchchchoooioooooo ces f
prprrrp ododododododododuucuct X . You u cacan n bbuy a
ssmsmsmaller one for r …… TTTLTLTLTLTTTLT  but 
hahave to ….

It’s availablele iin n corner sho
Y- website e ((atat lolower price
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS
& TASKS

8

Digital Era

Stating personal opinions in 

everyday conversations

Stating preferences

Talking about current events

Stating causes and effects 

Giving an extended description 

and detailed information about 

people/places/events

Listening
Students will be able to listen to podcasts in 
English.
Students will be able to listen and analyze basic 
points in a news report.

Pronunciation
Students will be able to practice /w/ and /v/ sounds 
(World Wide Web, Wary, very, Wet, Vet, etc).

Speaking
Students will be able to act out a dialogue between 
avatars.
Students will be able to prepare a Vlog to introduce 
themselves and their culture to native speakers of 
English. 
Students will be able to give and react to the news.
Students will be able to talk about their preferences 
in technological devices.

Reading
Students will be able to read and scan a text about 
the evolution of technology.
Students will be able to read a short text on the 
positive and negative effects of Social Media. 

Writing
Students will be able to write formal and informal 
emails and practice netiquette. 
Students will be able to prepare a news report for 
the school magazine.
Students will be able to use chat acronyms. 

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 only 
14 years old, can design his 
own tablet applications.

1996 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 use of social media. 

CU (See you)
F2F (Face to face)
B4N (Bye for now)
G4I (Go for it)
U2 (You too)

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

Role-plays

V-logs (Video blogs and/or 

diaries)

Online Tele-Conversations and 

Recordings

Debate

Songs

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

I believe social med
more important in th
so everyone should 
basic computer skill

My cousin Gary, wh
14 years old, can de
own tablet applicati

1996 is the year whe
became available fo
evee eryone.

I think, I believe
because,, sso,o,o,o,o,o,,, tttttttthehehhhheheh refor

I prefer, I’’dd rarather,

She is mmy y didigig tal fri
has thee cocoololest avata

I wawatctchhed a docume
whwhicich h was about tec
anand use of social me

CU (See you)
F2F (Face to face)
B4N (Bye for now)
G4I (Go for it)
U2 (You too)

Students will be able to listen and analyze basic
points in a news report.

Pronunciation
Students will be able to praaccttttticicee ///w/w/ / and /v/ sounds 
(World Wide Web, WWWararararrararara y,y,y vvvveeeerry, WWWWWWWetet, , , VeVett,, eetctctcc)))))))).

Speaking
Students will bbeeeee aaaaaabblbllbb eee totoo aaactctt ooooo tutututuut aaaa dddiiialalalllogogogogogoggoggoggueueue bettwwewewewewewewewewewewewewewweenenenee  
avatars.
Students will bbeee aaaaabblbblleee totoo ppppppppppreerereerereeerepapapapappapaparererererer aaaaaaaaa VVVVVVVVVVVVVllolologg too intntntntn rrroroorororroorororoororoodududdduududddd cececcceeeececcecccccce 
themselves andnd tthhhhheeeeiiirrr cculullllu tutureeeree ttttto o nnaaanatitit vev  spepeakakakakkkkkkkkakkkeeerreeerere sssssss ofoofoffofoofooo  
English. 
Students will bbeeee aaaaabblbblleee totoo ggivivvee anddd react to tttheheheheeheeeeheeehee nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeweewewewweeeeweweewwwe ssssss...
Students will bbeeee aaaaabblbblleee totoo ttalalkkkk aaaabouuuuuuoutt t their prprefeffererererrererrrerrreneneneneneneneeneennnnnennceccecececececccceceeeccc s ss s sssss 
in technologicaalll dddddeeeevvvvviiceceesssss..

ReReading
StStSSStSttudu ents will bbeeeee aaaaabbbblbllbbbblb eee e totoo rrreaeadd ananddddddddddd d sccscscscsscs anananaa aaaa tttexexexexexxtttttttt abababout 
ththththhhhe e evolution n oofffffff ttttecececcceecee hhhnhnhnhnhhnhhnhh ollolo ogogoggooggy.y.y
SttStStSSStStttudududuudududu ene ts will bebee aaaaaaabblblbllbbb e e eeeeee totottototottottttott rreaeadddd dd aa aa hhhshshshororort t t t tetettteeet xxtxtxt on the
popopopoopooosisisisisiisssititivevevvevveveve and negatattiivivivvvivive e eeee efefeffffefefefeffefefeffeffffectcttctcccctcctc sss ss ofofooofofofof SSSSSSSSooococociiaial Media. 

Writing
Students willll bebe aablble e toto write formal and ininfof rmrmalal 
emails and pra tcticice nen titiququetttete.
Students will be able toto pprrepap rere aa nnewews s report for 
the school magazine.
Students will be able to use chat acronyms. 

n 

ts

tion 

bout 
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 
MATERIALS & TASKS

9

Heroes

Talking about imaginary 

situations

Making comparisons

Expressing wishes

Guessing meaning from the 

context

Listening
Students will be able to recognize the phrases 
related to imaginary situations.
Students will be able to watch and listen to short 
cartoons with superheroes.

Pronunciation 
Students will be able to practice intonation in 
complex structures.

Speaking 
Students will be able to talk about their personal 
hero (who he/she is and why he/she is their hero)
and compare their superhero with others.
Students will be able to talk about what they 
would do if they were a hero(in).

Reading
Students will be able to read and respond to a 
text on animation movies.
Students will be able to identify and understand 
lexis and jargon related to lives of heroes in short 
texts.

Writing
Students will be able to describe a hero that they 
created. 
Students will be able to compare and contrast 
superheroes in a short paragraph.

I think X superhero is more powerful 
than Y superhero.

Definitely, X superhero is the 
fastest/strongest/most helpful. 
If I were a superhero, my
superpowers would be…

If I were a super 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…”

He wishes he had some free time. 
I wish you were here.

Movies

Brainstorming

Charts

Discussion of Pictures

Cartoons

Picture clues

Reading short texts

Role-plays

Writing Short paragraphs

Songs

Communicative Games

Idiom/Proverb of the Week

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

Pronunciation
Students will be able to practice intonation in 
complex structures.

Speaking 
Students will be able to talk k ababououuttt tttt ttththhtht eeiirrr rr pepersonall 
hero (who he/she is and whhwhy yyy yyyy yy hhhheeehh /sshhheeeeeh  is ththththhht eieieieieieirrrrr r hheheheheherorororooro))))))
and compare their susuperhhhhheeeerreeeee o wwwwiiw thth oooothherrrrrs.ss.s.
Students will be ablee totototooo ttttalaallkk abababbbbououtt tt wwwwwwhwhhattttat ttthehehey yyy
would do if they weereree aaaaa hhhheeeeerro(o((inininnniin)))))))..

Reading
Students will be able ttotooo rrreaeeeaaadd aaaaannndd rrreeespsponnnnnnd tto a 
textt oon animation movvivivieeessss.
StStududdddddddene ts will be able ttotooo iidedddeeentntififfffy y aannnndddd unnnnddderstand 
eleleleleleelelexixixixixixxixixissss ssss and jargon relateeededdd tto ooo liliveveeess ofofff hhhhhherooooeees in shohooortrtrtrtrtr   

tetextxts.

Writitiningg
StStududududududdudduddenenenenenenennene tttstststtssts wwill be ablle ttotototooto dddddddddddddeeessccririibbbbebe aa hhere o ththththththththhatataaatatatat tttttthhhehheheheh yyyy y
created.d. 
Studenentststststststststts wwwwwwwwilill l beb  abllee totoo cccccccccoomomommomommmmommmmoo papapapaapapapppappappapap rererrre aandnd cccononontrtrtrrrtrtrraaasasa ttt 
superhrhereroeoes s ininininininnin aaa sshort parrragaggagrararaar phphphphphh.

Definitely, X superhero is th
fastest/strongest/most helpfu
If I were a superhero, my
superpowers would be…

IfIffIfffIfIf II were a super hero, I wou
ooto her people.
IfIfIfIIII  I had superpowers, I woul
IfIfIffIffIIfIIfIffIfIffIfI IIIIIIIIIII wwere invisible, I would…
IIfIffIfIfIffIIfIffIffIIfIfffffIf IIIIIIIIIII wwwwwwwereree e e rich, I’d buy …
IfIffffIfIfIfffff IIIII wwwwwwwwwwwwwwwerereeeee e you, I’d tell the trut
I IIIIIII I wiwiwwiwiwisshshshhshssssssshss IIII ccould fly.

“M“M““M“M“M“M“MMMMMy y y yy yyyyyy hhhhhhhehehhhhh ro is… becauausese…”…

HeHeHeHeeHHeHe wwwishes he had somem  free 
IIIII wiwish you werere hehehehehehehehehererererererreeree.
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THEMES FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED 
MATERIALS & TASKS

10

Hobbies 

Talking about 

interests

Describing actions 

and processes

Making 

generalizations

Listening
Students will be able to watch and listen to a TV show 
describing the steps of processes (e.g. cooking, gardening).

Pronunciation
Students will be able to practice the pronunciation of 
commonly challenging words for Turkish learners of English 
(answer, determine, examine, whole, foreign, career, etc).

Speaking
Students will be able to make presentations about how to 
carry out a task related to their hobbies.
Students will be able to describe the steps of a process related 
to their hobbies.

Reading
Students will be able to read and scan a text on unusual
hobbies people have. 
Students will be able to read and diagram short texts on tips 
about how to create their own digital stories. 

Writing
Students will be able to write the recipe of the dishes they 
created. 

I’m interested in…
I wonder how…

I want to take up playing the 
guitar. 

Cooking is a great hobby of 
mine. 
First, the peppers are sliced into 
small pieces. 
Then tomatoes are chopped. 
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…..

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

Role-plays

Songs

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS OF 

THE WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY 

nunciation
tudents will be able to practice the pronunnuncciciciciatata ioion of 
ommonly challenging words for Turkishshsh llllllleaeaeaaearrnrneers of English 
answer, determine, examine, whole, fooorrrrerereeeerrereer iigignnn,, cara eer, etc).

aking
tudents will be able to make ppprprprrpprprp eeseseennnntaatiiiiiooonno ss abababaababbbouououououououttt tt hohohohohowwww www ttotototototototoooo 
arry out a task related to ththheieieieieee rrr hhhhoobbbbbbbiiees.s.
tudents will be able to desescrcrcrrribibbbbbeeee ththe eeee ststststststepepeppepepepsssss fofofoffofofof aaaa ppprprprp ocoooccocccceesess relaaateteteeeteetetteteeddddddddddddddddd 

o their hobbies.

ding
tudents will be able to reaadddd aaaanndnndddd sscacaaaan n aa tteeeteextx oooooon uunussuauaaaalllllllll
obbieess pepeople have. 
tuddenennnnnnntststststststststs wwwwwwwwwiill be able to reaadddd aaaaannnnddddd didiaaaaaggraraaaammmmmmmm shhhooooororort textts s oonononononon ttttttipiiiipiipipippipipipippssssss s s
bout hohohohohohohohohowwww w www totott  create their owwwwwnnnnn ddiddiiid gigitataaaalll ststooororororooro iieiii s...  

iting
tudentss wwwwwwwwililiilillililiillllllll l bbbebeb  able to wwriitteteteete ttthhhhheheehhhehhheh rrecececcipipipi e off the e diidididididdi hhhshshshesesesssss ttthhey y 
reated. 

I want to take up play
guitar. 

Cooking is a great hob
mine.
First, the peppers are s
small pieces. 
Then tomatoes are cho
LaLater on the eggs are b
a aa bowl.
ThThThTTT eee stove is turned on
iiiiissiiiii hheated….
TTThe pan is heated and
tattable is sett. . 

If you want ttoo dedesign 
digital storryy, , fifirrst you 
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11th Grade 

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ 11. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI (CEFR “B1+ - B2” SEVİYELERİ) 

11. Sınıf İngilizce dersi öğretim programı Avrupa Ortak Metinde açıklanan B1+ ve B2 seviyelerine denk gelmektedir. 11. Sınıfta yabancı dil eğitimi gören bir 
ortaöğrenim öğrencisi, yaptığı bu çalışmayla yabancı kültürler ve toplumlar hakkındaki anlayışını pekiştirir ve 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. Dil ve kültürü araştıran öğrencinin konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerindeki gelişmenin yanı sıra 
belki daha da önemlisi öğrenci kendisini 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 tanınması, kendi kültürlerinin ve diğer kültürlerin değerlerini 
fark ederek farklı olana hoşgörü ve saygı göstermelerini sağlamak ve diğer kültürleri öğrenme ile kendi kültürünü başka kültürlerdeki insanlara aktarmada akıcı
iletişim becerilerine sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Buna ek olarak 11. Sınıf İngilizce programı öğrencilerin İngilizce kullanarak kendilerini ifade etme, 
başkalarıyla işbirliği yapma ve birlikte problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu genel amaçların çerçevesinde 11. Sınıf programında etkileşimli 
İngilizce dinleme, konuşma, okuma, yazma becerilerini geliştirmek ve sözcük bilgisini zenginleştirmek hedeflenmektedir. 

B1 (Bağımsız Kullanıcı)
Okul, iş, ve boş zamanlar gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Hedef dilin konuşulduğu bir 
bölgeye yapılan yolculuk sırasında karşılaşılan durumların çoğunda sorunların altından kalkabilir. 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. Bildik 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 anadilinde 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.  

bilgisi, biçem bilgisi, sözdizim yapıları ve metinlerin organizas
nabilir. Dil ve kültürü araştırann öğrğrğrğ enene cinin konuşma, dinleme, okum
sız ve akıcı bir dil kullanıcısı yayayaaaappppapappaccccacakk becerileri kazanır. İngilizce p
r değerlerini tanımalarına ve aaayyyyyyyıyıyy rtrt eeetmtmelerine olanak tanınması, ken
ermelerini sağlamak ve ddiğiğiğğiğğğğğereeerereeee kkkkküüüüültüüüüüürlrlrlerereriii öğöğöğğğğğrererererereenmnmnmnmmnmnmmnn e e ile kendi kültürünü

olmaktır. Buna ek k ollaararrrraraarararakakakk 11111... SSınınınıınıfıfıfıfıf İİİnggngnggggililiillililliziizizizzizzizizzzcccecececc  programı öğrenciler
çözme becerilerini gegeeeeeeelililillll ştşttttş irirmmmmmmeeyiyiyiiiyiyiyiyiy aaaaammmmamamamm çlçlçllamamammmmmmakaktatadıdıdıddıddddddıdddddır.rr. Bu genel amaçların

erilerini geliştirmekk vveveveee ssssööööözzcücüüüücükkkkkk k bibibibibibillllgglglglgiiiisissisisiiiininini i i iii i zzezenginnnnnnnlelelelelellelelelelleleeleeştştştştşşşşşş irmek hedeflenmek

BBBBBB1111 ((BBBaaaaağığııımmmmsızzzzzz KKullalaaaannnnnnınıınnınnınınnnnn cıcıcııııcııı))))))))))))))
arda, ststandart dil nettt bbbbbbiiriirrr şşeeekkkililddddeedde kkkuuululllanıldlddddığığığğığığıığığğğğğığğğğınınınınnınınnnıınnnnnnınınnnnnnddaddadadadddaddddadadadddaaddadadadddadaada kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooonoooo unun ana nokta
n duduududuuuururururururuuruurrummlm arın çoğunndadddaa sssororrrruuununlllaaaaarınn altındannn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkalalalllalalalaaalalalalaaa kakakakakkkkkaakkkkakk bbib lir. Yaşaşadıdığığ  o

gerrekekkkkkkkçeçeçeçeçeçeçeçeçellelellll ndirebilir veeee aaaaççççııkklallaaaaamamaaaaaaa yyapapppppapababilirir.. AçAçAçAçAçAçAçAçAçAçAAAçAA kkıkkkkıkıkı vvvee eeeee sststs andartrtttt bbbbbbbbbbbiririririririr ddil 
ları ananananananannanlalalalllllal yayayyyy bilir. Bilddiiikkkkk vvvvvee iiiilglgii aaalalaaa anannnnnnınınınııı a a girereren n nn kokokokookokkkonnnular üzerrinine eee e yyyyyayy lın
yi beetitiiitiitiimlmlmlmlmlmlmlmlmlmlleeeyeyeeee ebilir ve bbiiiirrrrr pprppprrrprojojeeeyeyeee e e veveveveveeeeveeeeeeeyayayayyayyyyyy bbbbbbiiiiririr ddddddüşüşşüşüşüşüşünününününnnünüüncecec yey  ilişkinn ggggggerereererererererrekekekekekekekeekee çeç ler

B2B2B2B2B22B2B2B2B ((((((((((((((((BaBaBaBBBBBBB ğığığığığığ mssmsmsmmsm ıızızzızızız KKKKKKKKulululuuulullalalanıcı)
iğini ve kkkkkkkkenenenenenenenendidididiii bbbbbbbraranşındadadaadaaakikikikikkiki ttttttttarararrararrarrtttıttıtttıtıtışmmşmmmşmşmşmşmalallaalalalalaararı anlayabilir. SSırırrrrrrrradadaadadadadaddadaddananananannaana  bir sohb
akıcı konuşupupupuppuppp aaaaaaaanlnlnlnlnlnlnllnln aşaşaaşaşaşaaşababilir. GeGG ninişş bir konu yelpazezeeeeeeeesisisississiisisis ndndndndndndndndndddndeeee eeee nennet t ve detay
neklerin avantajaj vvee dedezazavav ntajlarını sıralayabililirr.. 



English CEFR: B1+/B2 11th Grade 

25
 

THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

1

What A Life!

Describing places, 

people, and events in the 

past

Ordering events

Talking about personal 
experiences in the past

Listening
Students will be able to identify and 
respond to lexis and jargon related to 
ordering past events.
Students will be able to list and chart 
phrases used to reveal sequence of past 
events.

Pronunciation
Students will be able to practice 
pronunciation of ed endings following 
voiced and unvoiced consonant sounds 
and following t-d sounds.

Speaking
Students will be able to express and 
share their personal experiences in the 
past.

Reading
Students will be able to read about the 
biography of a famous 
person/inventor/scientist/celebrity.
Students will be able to identify and 
understand related lexis and jargon in 
short texts.

Writing
Students will be able to express and 
share their opinion in ordering past 
events in written form.

Before Charles Dickens wrote his 
novels, he had had a difficult life.

After I had graduated from high 
school, I entered the university.

When I went home, she had 
already left for dinner.

He got married at the age of fifty 
and had five children.

Having witnessed many wars, 
Istanbul is still a romantic city. 

Time Lines

Graphic Organizers

Biographies

Literature, such as Short Stories and 

Poetry

Completing a Story

Role-play

Communicative Games

Information Gap Activities

Songs

IDIOMS/PROVERBS OF THE 

WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

, 

s in the

rsonalal 
e pastt

phrases used to reveal sequence of past 
events.

Pronunciation
Students will be able tooo pppppppraraccctttc icce
pronunciation offf edededdddddd enene dddiiiidd nngs fofofollllowowiningg gg
voiced andnd unvnvooiooioiiioio cececedd d cocooonnnnnsnnsononnananant t sounndsdssd  
and followinnng gg g tt-----dd sssoooounndddssddss.

Speaking
Students wwiilllll bbbebbeeee aablblllllblllleeeeee ee toottoototoootoo eeeeeexppxpxpxpxppprereereererererer ssssssssss aandn  
share theiir pepepepeerrrsssooooonnalallal eexpxpppeeere iei nnncncnncees in thhthhheeeeeeee 
past.

Reading
Students wwiillllll bbbebbeeee aablbblllee toooooo rrrrrrreaeae dddd d abaabouo t t ththhhheeee 
biography oofofofff aaaa fffffamamamooooououss
person/invnveeennnnttooooorr/r///scsciieieeeentntisisst/////t//t//cececeeececcceccccc lelebrbrb itititiittyyy.y.y
Students wwiillilllll l l bbbbebebeebbbebbb aablblbllleee ee too idedentntntntntnttiffifiififififfifyyyyyyyy y annannanananddddd d 
understandnd rrrreleelellellelelee atataattttattateedededeeee lllexexexxxexisisisi aaandndnd jjararargggogogoggg n n n nn iininiin 
shshsssss oro t textts.s

Wrrititiningg
Stududenentsts wwilill l bebe able to express and 
share theieir r opopininioion n inin ordrderrini g g papastst 
events in writtteen n foformrm.

BeBBBBB fore Charles Dickens w
nnnovels, he had had a diffic

AfAAAfAA ter I had graduated from
scsscsccccscsccccscchhoh ol, I entered the unive

WhWhWhhhWhWhWhWWhWWWhheeeenenneeeeeeeeee III went home, she ha
alalaaa rererrereeeeeeaaaddddadddddaa y y left for dinner.

HHeHeHeHHeeHHHHHeeeeeHee ggggoto  marriedd aaat t tttttttt thththhthhthheeeeee age 
anannanananddddddddddd d hahaahahahhhhh dd d five chihiiiiiildldlddddllddl rerereereen.nnnn.nn

HHaHaH ving witnessssssssedededededededed mam ny w
Istanbul is stillll a a roromantic
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

2

Hard times

Describing events happening 

at the same time in the past

Ordering events

Explaining and justifying

Listening
Students will be able to put the 
events in the correct order by 
listening to recorded text. 
Students will be able to recognize 
vocabulary indicating the sequence 
of events.

Pronunciation
Students will be able to 
differentiate between rising and 
falling intonation.

Speaking
Students will be able to express 
and share their opinion in ordering 
past events.
Students will be able to talk about 
a personal story in their past.

Reading
Students will be able to identify 
and match related lexis and jargon 
in short texts.
Students will be able to read and 
analyze dictionary excerpts taken 
from English monolingual 
dictionaries.

Writing
Students will be able to express 
and share their opinion about past 
events in written form.

As there was no electricity, people 
used to use candles at home. 

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. 

A couple of decades ago, people 
used to wash their clothes with 
water from the river. 

Pictures

Posters

Age-appropriate literature such as 

myths, stories, rhymes

English Monolingual Dictionaries

Role-play

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

s happening 

in the past

ustifyfyiningg

of events.

Pronunciation
Students will be aabblbllbllbllbleee totoooo 
differentiate betweeeeeeeen n rriiir sssingn  and 
falling intoonananaaatitititiitittt onono .

Speakingngg
Studdennnnnttttss wwwwwwililll bbbebebebb aaablblbbblblblblble e e tottoto eeexpxpxpxppxppxpprerereererererrressssss 
and shshharaarrreeee tttthhheieiir r opoppinininioioion n ininn oooooooorrdrrrdrdrdrdrdrrdr ererininng gg
pastt eveveveeennntttsssss..
Studdennnnnttss wwwwwwililll bbbebebb aaabbbblllble toooto ttaalk abbououoouuouuuuuuuuuttttt ttttt tt 
a perssononononnaaalaal sstotorrrryyy innnn tttheeiirrrrr papast.

Readinggg
Studennnnnttss wwwwwwililll bbbbbebe aaabbbllbbbllbblb ee e totoooo idedentifify y
and mmaaaattttcchh hh hh rerelalaaaatetedd lelleellellellel xixis s ananananaaa d d jajargggonononn 
in shohorrrtrt tteexeexxxxe tst .
Studedennntntntnttn ss s wwwwwiiwwwwwwwwillll bbbbbbee e abablee tto rererrerereereadadaadadadad aaaaaa dndndndndd 
analyzzzeeeeee dididiiddiddid ctctctttctccttcc ioioi nanaanaaryryyryryryrry eexcxcxcererptptptptptpp sssss ss tatataakekkkekkek n 
fromm EEEngngngngggggngggliliillillilll shhshshhhhshshhshshhhh mmmmmmmmonono ololiningugugug alalallalall  
didictionariiesesess.

WrWrititiningg
Stududenentsts wwilill l bebe ablble e toto eexpxpreresss  
and share ththeieirr opo ininioionn ababououtt papastst 
events in written form.

when he broke his leg.

As/While I was driving in
few years ago, I found my
the tiger area.

WWhen my grandparents w
young, there were no mob
phpphones. 

AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA cococccoccc upuple of decades ago,
ususssusuusussededededddddedededeedddedd tooo wash their clothes
wawawaawaaaaaaaateteeeeetteteteett rr frf om the river. 
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

3

Future Jobs

Making plans and 

predictions

Making an appointment

Talking on the phone

Listening
Students will be able to identify 
and respond to lexis and 
expressions related to careers and 
workday activities.
Students will be able to detect 
factual information about job 
related topics.

Pronunciation
Students will be able to practice 
reduction of will and am/is/are 
going to in positive and negative 
sentences.

Speaking
Students will be able to talk about 
future and make predictions.
Students will be able to talk about 
their future workday activities on 
the phone.

Reading
Students will be able to read and 
analyze samples of CVs/Letters of 
intent for different job 
applications.
Students will be able to identify 
and understand related lexis and 
expressions in short texts.
Students will be able to scan a text 
written on jobs. 

Writing
Students will be able to give 
information about careers and 
express workday activities in 
written form.

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
summer holiday?
A-I am going to relax at the beach.
B-I’m not sure. I guess I’ll just 
stay at home.

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.

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

Some students are goi
teachers, some are goi
doctors and some are g
fashion designers.

What are you going to
suummm er holiday?
AAAAA-I am going to relax 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB-I’I’’m not sure. I gues
ssssttttststayay at home.

IsIsIsI ffivi e o’clocock k totomorr
tititititttiimmme for youou??????????
Can we meet atat tthree o
Is it possiblele fforor you t
next week k foforr a short m

Yes, surure.e.
I’m afafraraidid I’ll be in an
memeetetining. 
I I amam free after nine a.m

Students will be able to detect 
factual information about job
related topics.

Pronunciation
Studentsss wwwwwwwwwilililll bbbbeeeeb  ablllleee toto prprpp acactiticececece 
rereductctiooioooooonnnnn oooofffo wwwiillllll ll anannd d d amam/is/arrare ee e 
goininng g g tottooto ininn ppoossssiitttitivvi ee e anananananandddddddd d nenenenenenegagaagagagatiitiitititittitivveve 
sesennnntntntnteeenennnnnee ccccees.s.

SpSpeaeaeaaakkkikkiinnngng
StS uududududdeeennnnnttttss wwwwwiiilll bbbbeebe ablllbb ee e toto talk k ababababbbabbbabbbabbbabbbououououoouuuttttttttttt t 
futtuuuurrrrreee aaaaandnd mmmmmakakkkeee prp eeeedddicctionns...
Stuudududddeeennnnnttttss wwwwwiiilll bbbbeeee abllleee to talk ababbbbbbbbbabououououooouuuououuooouoouuuuuttttttt t ttt 
theeeiiirrrr ffufufuuttuurreeee wwoooorrkkkkdayayyyyyay activittieieess s ononononnnnnononnonnonnonnn 
theee ppppphhhhoooonnne.e.

ReReadadadaddiininnngg
StS uuududududdudenenennnnnnnnnnttttsst wwwiiililll bebe aablblllbllleeeeee ee totootototottot rrrrreaeaeaeaeaeaeadddd d anananddd 
annaalallllyyyyzyyzyzyzyy eee e eeee ssaasass mpmpmpppmpplelelel s ss ofofof CVsVsVsVsVs/L/L/L/L/LLeteeeettttet rs of 
innteeentntntntttntntt fffffffororororrrrrrrrro ddddddddifififi fefererennt jjjobobob 
appliccataatatttioiioioioionnsnsnnsnns...
StStSS udu ents will beb  able to identify 
anand d ununderstand related lexis and 
exexprpresessisionons s inin sshohortrt texextsts..
Studdenntst wwililll bebe aablble toto sscacann a a tetext 
written on jobs. 

Writing

 and 

ppointmmene t

e phoonene
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS 
& TASKS

4

Back to the Past

Expressing wishes for past 

events

Expressing disapproval

Talking about personal 

experiences in the past

Listening
Students will be able to identify 
and respond to lexis and 
expressions related to realized past 
events or events expected to 
happen sometime in the past.

Pronunciation
Students will be able to practice 
reduction of had/would.

e.g. I’d: I had/ I would

Speaking
Students will be able to talk about 
their expectation regarding past 
events.

Reading
Students will be able to identify 
and match related lexis and 
expressions about realized or not 
realized past events.
Students will be able to scan the 
descriptions of events, feelings, 
and wishes in personal letters well 
enough to correspond regularly 
with a pen friend.

Writing
Students will be able to express 
their regrets regarding past events 
or their hopes for not realized past 
events. 

I wish I hadn’t had an accident.

I wish you had seen Dr. Green.

I wish you hadn’t moved to a 
small village. 

I have been abroad several times.

She has worked for that company 
for a very long time. 

Letters

E-mails

Online Chat

Role-plays

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

wishes for past 

isapproval

ut persrsononal 

n thee ppasastt

happen sometime in the past.

Pronunciation
Students will bbebeebeeeebee aabbblllle toto practice
reduction of hhaaaaaadddd/d/wwwoooooulld.

e.g. I’d: II hhhhhadadadadadadaaa / / / II wwwwwoulllulldddddd

Speaaakikikik nngnggggn
StStudududdudududeeeneennne ttts wwwwiwiiw llll bbbbbbee e bababablelele tttttooooo o o tatatatattattt lklklk abooutuuututututututttuuutuuutt 
ththeeeiirrrr exeexxxxpepeectctatattioioionnn reregagagag rdrdrddrddrddddddiniinininiiniing g papaaststs  
evevenenennntttsss..

Readddddiinnnngggg
Sttudududududdeeeneennnttsts wwwwwwilill bbbeeee ablllle to identntntififfffffiffffiffy yy yyyyy yyyyy
anndddd mmmammaaaatctch hh rerellaaatttetet d lleeeel xixx s annd d 
exxprprprprreeesssssssiiononnnnss ababbbbbbbboooouououo tt rrrereeeealalizi ed oorr nononononoonnnnnonot t t
reaaalaliiiizzzedeeddde ppaaaaasstt evevvvvvvvveeenennee tsts...
StStudududududdeeeneennne ttsts wwwwwililll bebeb aaaaaaaaaablblbbbbbb e e totoo ssscacaann nn ththththhhheee ee e
dedescscscscccs ririiiiiiiriiiipppppttpptioionnnnnsnss ooff evevennnttttststststss, fefefefefefe leleleleleliininininnggs, ,
anndddd d wwiwiwiwiiiiiwwwishshsshshshhshsshhs eses iiiiiin n nnn nnn pepepppp rsrrsononnalalalalal llllllletetetttttettteerrrs well 
enenououuuuuuggghghghghghggghggh ttttttttttooooooooooooooo cocococcc rrrresespopoondndnddd rrrrrrreeegegululara ly 
with aaa ppppenenennen ffffriririiirrienenenddddddd.

WrWrititiningg
StStududenentsts wwilill l bebe aablb e e toto eexpxpreressss 
their reegrretets s reegagardrdinng g papastst eevevennts
or their hopes for not realized past 
events. 

I wish I hadn’t had an

I wish you had seen D

I III wish you hadn’t mo
ssssmsmsssssssssss ala l village. 

III have been ababroroada  se

SSSShShe has woworkrkrkrkrkrkrkrkkrkkededededededeededed ffoor th
for a very long g ttime. 
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

5

Hobbies and Skills

Expressing likes, dislikes and 

interests

Making generalizations

Expressing preferences

Listening
Students will be able to recognize 
and respond to lexis and 
expressions related to gerund and 
infinitive use in different sentence 
types.
Students will be able to listen and 
respond to in detail what is said to 
them in the standard spoken 
language even in a noisy 
environment. 

Pronunciation
Students will be able to pronounce 
plural and third person   –s
endings.
Students will be able to practice 
“Contrastive stress”

e.g.
Is “your” cat sick?
Is your “cat” sick?
Is your cat “sick”?

Speaking
Students will be able to use gerund 
and infinitives in talking about 
hobbies and skills.

Reading
Students will be able to identify 
and match related lexis and 
expressions hobbies and skills.

Writing
Students will be able to use gerund 
and infinitives structures when 
they write about hobbies and skills. 

I enjoy washing the dishes.

I am good at using computers.

I want to learn how to play chess.

I am good at…

She is gifted in….

How about you?
Do you also…?

Most people drink tea at breakfast 
in eastern countries. 

I’d rather buy a sports car than a 
sedan.

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

I enjoy washing the dish

I am good at using comp

I want to learn how to pl

II I IIIII ama ggood at…

SShShShShhhhSShSShShSSSS eeee eeeeeeeeeeee isss gifted in….

HoHoHoHHHoooHHHoHoHooHoooHoHHoHoHoHH www about you?
oDooDoDoDDoDDoDDDoDDDDDoDo yyyou also……??????

MMMMMoMM st people dririnknk tea at 
inin eastern couuuuuuuntntntntntnttntntn ririririrriririeeeeseseee ..

I’d rather bbuyuy aa sports ca
sedan.

types.
Students will be able to listen and 
respond to in detaill wwwwwwwwhhahahhh tt is said to 
them in the standadadarrdrdrdrddrd ssspppppopokek n 
language even innn aaaaaa nnoooiiisysy 
environmenent.t.t.t.t... 

Pronunnciciciaaatatattataatiiioionn
Stududeeneneneenentsssts wwwwwwilillll bbebe aaaaaaaabbbbblbbblblblblb eeee tttototott ppprororororoooononononnnnnnn unuu ce 
plururaalll aaaaannndnndddd tthihii ddrdrd ppererersosos nn   ––sssssss
endid nnngggsss..
Stududeeenenennttsss wwwwwwilillll bebe aaaaabbbblbbbbb ee ttooot ppracticice eeeee 
“Connttrtrtrraaasssstttiiiveve ssssstrreessssss”

e.g.
Is “youurrrr””””” ccaccaaaat t ssiiccckck??
Is your ““cccccaaaatttt”” ssiicccck?k?
Is your cacacacaattt ““““ssicicckkkkk”k”??

Speakik nngngngngngg
Stududeeennnnnttstsststtt wwwwwwwwwwwwwililli lll bebebeebbebeb aaabllb ee tot uuseseseee ggggggeeerrerund d
and d innnfifififiifiinnininiininn tititiitiititititiivevvevevevevvevevvvvvvvv ss inin tttt llalalalkikiikikingngng aaaaaabobbbobboboutut 
hoh bbies ananananna d dddddd skskskskkkkskksks ililililillilillliilllllslslssls..

ReReadadiningg
Sttududenentsts wwililll bebe able to idedentntifify y 
and maatctch h reelalatet dd lelexixis anand d 
expressions hoh bbbbiiess anand d skskilllls.

Writing

s, dislikes and 

izatioionsns

erenccees
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

6

Open your heart 

Expressing degrees of 

certainty and criticism for 

the events in the past

Making complaints

Expressing advice 

Listening
Students will be able to listen to 
and deduce the different usages of 
modals in a text to make 
predictions and criticisms.

Pronunciation
Students will be able to practice 
the pronunciation of “Reduction in 
past modals”.

Speaking
Students will be able to make 
conclusions; offer explanations; 
describe hypothetical events; give 
advice for predicaments.

Reading
Students will be able to identify 
and understand a text expressing a 
predicament.

Writing
Students will be able to write a 
letter to an adviser expressing what
they might/should/could have done 
in a specific situation. 

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.

Movies

Short Stories

Matching Criticism with 

Suggestions

Personal Diary Entry

Reflective Paragraphs

Advice Columns

Call Center Dialogues

Role-plays

Dialogues

Self-evaluation Checklists 

IDIOMS/PROVERBS OF THE 

WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

grees of 

criticism for 

he past

laints

vice

and deduce the different usages of 
modals in a textxt to mamam kek  
predictions and crrcriititititttitt ciciciciciii isismms.

Pronunciation
Studentss wwwwwwwwwilliliiiiii lll bbeeeb  ablleeeeeee totototto pppppprarararactctctcticiciciccceeeeee e
thhe e prrononnnnnonnnuuuununncccciic atatiiiooooonnn nn ofoff ““ReReReduducttioiooi nnn n n nnn iiniinininiiinii  
paststt mmmmmoooodddalalsss””.

Speaeakkkkiinnnngggg
StStuudddeeeennnnntttss wwwiiililllililililllllllllll bbbbbebebebebebee aaaaaabllblblblblblbbleeeee ttttttotott mmake ee
connncclllluuusuussiioonnssss;; ofofffffffeeer exxxxxxplplanatioioonnnnnsnssnsnsnnsnnnssnnn ;;;; ;; 
dessccccrrrrriibbebbeeee hhypyyyppppotothhheeeetiicaaaal eve entts;;;;; gggigigigggggggg veveeeeevevv  
advvviiiccccceee fffffooror pppppreredddicccccameeeeents.

Readdinininnngggg
Stuudddeeeennnnntttss wwwiiiillll bebeeeeeeee aaaaaaablbleee tototott iidedentttififi y y yy yyyyy
annddd uuuuunnnnnndddddeersrsttaaattt ndndd aa ttttttttttttexexexexexeexe t t exexxprprpresess iiisisissingngngnngngngg aa 
prpreedddddddiiiiccci aaaaamammaaaamamenennttt..t

Writitinngggggggg
Studennntststs wwwwwililililllll bebebeb aablblble too write a 
leleleleleletttter to an advisi er expressing what
ththeyey mmigight/should/could have donne 
inin aa sspepecicifific c sisituuatatioion.. 

You should have done
homework. 

I could have studied m
exam.

TThThThT ey could’ve been ni
nnnnenenennnnnnnnnnn w ww student.

HHHHHHHeHeHHHHHHHHHH  must have sent the
wrwrwrww ono g addrresesesess.s.s.s.ss.ss

She might have ggone t
downtown.
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

7

Facts from Turkey

Talking about landmarks 

and monuments

Describing cities and historic 

sites

Asking for and giving more 

detailed information

Listening
Students will be able to recognize 
and respond to information about 
description of a monument; and 
description of a historical site.

Pronunciation
Students will be able to identify 
the difference between  the 
pronunciation and meaning of 
“Homophones- homonyms”

e.g.
Wind
Present
Object
Desert

Speaking
Students will be able to give 
presentation on of a monument or 
historical site.

Reading
Students will be able to scan and 
analyze a passage describing a 
historical site.

Writing
Students will be able to write a 
passage describing a tourist 
attraction.
Students will be able to write a 
letter to a friend suggesting places 
to visit in Turkey.

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 10th

century BC.

Short Documentaries

Historical Figures and Monuments

Pictures

Posters

Travel Guides

Role-plays

Information Gap Activities

Songs

IDIOMS/PROVERBS OF THE 

WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

ndmarks 

and historic 

iving g momore 

tion

Pronunciation
Students will be able to identify 
the difference betweeenenennnn  ththe
pronunciation and dd mmmmmememem anaannnnninngg of 
“Homophones- hooooommmmmomonnyyyyyn msm ”

e.g.
Wind
Present
Objectt
Desertt

Speakikinngggg
Studennnnnttss wwwwwwililll bbbbbebe aaabbbllle toooo ggiive
presennntatataaattiiiiooooonn ooonnnnn ofoff aaaaa mooooonument orororrrrrrrrr 
historriicccaaaaall ssssititee..

Readinggg
Studennnnnttss wwwwwwilill bbbbebebb aablblllllllbb eeeeeeeee ee totot  scscccscananananaanan ananananddddddd dd 
anallyzyzzze ee a aa aaa ppppaapp sssssaaaagge e dedescccsccriiririrririririribibbibibbbibibibb ngngngnggg aaaaaa 
histororiicccccaalalalalaaa sssssssiititiitiii e.e.e

WrW iting
StStStStStStSStStS ududuuuu ene ts wililll bbebe aablble e to wriite a 
papassssagage e dedescribing a tourist 
attrracactitionon.
Studentss wwiill l bebe ablble e toto wwriritete aa 
letter to a friendd sugu gegeststining g pllaces 
to visit in Turkey.

What are the must see attr
in Istanbul/around here?

Anıtkabir is located in An

SeSS veral castles in Anatoli
bbbbbbubububbbbbubbbbb ilt by the Romans. 

PaPaPPPaaaaPaaaaaammmmmumumummmmmmmmmmm kkkk ale hot springs an
trtrravavavavavavvaavaaaaaaveeeeeeerre titines are one of the 
popopopopopooopooooppopppppuupupupuppppuppppppppp lar destinations for to
TuTuTuTuTuTTuTuTTuTuTuTTuuTTurrkrkrkrrrrr eyey.

EEEEEEpEpEphesus was fofoununununununununnndededededeedddeded d in 1
cecenntury BC.
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS
&TASKS

8

What if….

Speculating about past events 

Expressing and Responding 

to Regrets

Making suggestions for 

improvement

Listening
Students will be able to recognize 
and respond to a recording 
regarding past events either 
realized or not realized and their 
hypothetical results.

Pronunciation
Students will be able to practice 
rising and falling intonation in 
asking questions.

Speaking
Students will be able to express 
real life regrets.
Students will be able respond to 
others’ regrets.

Reading
Students will be able to scan and 
analyze a passage involving 
realized or not realized past events 
and their hypothetical results.

Writing
Students will be able to write a 
short story on their regrets about 
one of their real life experiences

If I had been more hard working 
during my high school years, I 
could have studied at a better 
university.

If I had studied engineering at the 
university, I would be an engineer 
now. 

I should have known better.

I could have done better.

Reflective Paragraphs

Matching Sentences with Pictures

Conversations

Role-plays

Simulations

Peer Evaluation Checklists

Information Gap Activities

Communicative Games

IDIOMS/PROVERBS OF THE 

WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

ut past events 

Responding

ions fforor 

regarding past events either 
realized or not reeala izededed aannd their 
hypothetical resultssts.

Pronunciation
Students wwwililillillillll llll bebeb aabbbbble ttototooott pppppprararactctcticiciceee 
risining annddd dd d d ffffafafalllll ininggg g iiininniinntotonnananatitioono in 
askingngggg qqqquuuueeeststiioooonns...

Speakikingngnggg
Stududenenennntttssss wwwwwilill ll bbbbbbbbebbe aaaaaablblblblblblblbbleeeee ttttotototot  exxprpresssss
reall lliifififfeeee rerreeeegrgreeettte s.
Studenenennntttssss wwwwwilill l bebe aaabbbblbb e e rrreer spspond d tototooootoooo 
otherrsss’’’’ rrereeggrgretetttsss.

Readinngggg
Studeeennnttsss s wwwwiw llll bbe e aababababbababababablelell tttoo ooooo scscs anan annnd d 
anala yyyzzzeeeee a aaa a papassssssagageee inininnininnnnnnnnnvovovovvvvvvv lvlviniinng gg 
realalizzzededeedddee oooooooorr r nonoooott ttt rerealizizedededdddd ppppppassasasasastttt tt evevevevevevveenentts 
and tthhhhheeeieiiiiieieie rr r hyhyhhyhyhyhhhyhyhhhyypopoothththhthththhetetetee iccicalall rresesesessuululululuuu tststsss.

WWriting
StStStStStStStS ududuuuuu ene ts will be ablb e to write a 
shshorort t ststorory y on their regrets about 
onne e ofof ttheheirir rreaeal l liifefe eexpxpererieiencnceses

If I had been more hard w
during my high school y
cocc uld have studied at a b
uunuuu iversity.

IfIfIfIfffffIIfIIff IIIIIIIIIIIIIIII hadaa  studied engineer
ununuununnnunnuniiivvivivvviii erersity, I would be an
nononnnnoononoonooooononoowwwwwwww.wwwwww  

IIIIIIII I shshhsshhshshhhouououooo ld havee kknknknknknknknknk owowowowowwownn bet

I I could have ddddddddononononononoonono ee eee ee bbetter
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

9

My friends

Describing events, places and 

people 

Asking for and giving 

clarification

Making formal presentations

Listening
Students will be able to listen to 
and organize specific information 
in a narrative about a person or an 
event.

Pronunciation
Students will be able to practice
the pronunciation of assimilation-
elision.

e.g.
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 
[yuənmi]
friendship [fren ıp].

Speaking
Students will be able to speak 
about famous celebrities giving 
their personal details.

Reading
Students will be able to 
recognize and analyze online 
and offline newspaper articles.

Writing
Students will be able to design 
their own class newspaper.
Students will be able to collect 
personal information about each 
other and summarize it using 
adjectives.

The man you saw…

The place we went on picnic….

Mr. Richardson, (who is) our 
teacher of physics, is a ….

Find a student who is the most 
easygoing

News Websites

Online Newspapers

Print Media

Conversations

Interviews

Role-plays

Debates

Surveys

Graphs/charts

IDIOMS/PROVERBS OF THE 

WEEK

DISCUSSION TIME

TECH PACK

E-PORTFOLIO ENTRY

VIDEO BLOG ENTRY

The man you saw…

ThThThTTTTTTTTT e place we went on pic

MrMrMrMrMrrrrMrMrrMrMMMM ....... Richardson, (who is)
teeteeeeeeacaacacaccccccaacchhehehhh rr of physics, is a …

FiFiFiFiFFiFFiFiFiFFiFiFiF nndndnndnnn  a student wwwwwwwwwwhohohohooohohoo iiiiis the
eaeaeaeeaeaaeaeasyssysyssyysysysyygogogogg ing

Pronunciation
Students will be ablleee tototototottt  prpractice
the pronunciation n ofofofofofffoo aaasssssssimmilation-
elision.

e.g.
Good bboy- gguguuguuuug bbbbbbbbbbbooooııo
The conjnjjunununcctctcttioionnn “aannnddddndddd” isisssisssss 
pronouunnnccccnceeedddedede aaaass [[[æ[æ[ææændnddddddd]]]]]]]] ] ] bbbbybybyby iiitststselelellllfff,ff,f,fff,ff, bbbbbbbbutuu in
the noormrmmmaaaaall uuuussese offf f hhhththee e hphphphrarasese yyyoyyoyoyoyyoyyyoy u u and 
me, wee uuuusssuuuaalaalllyly sssayayaayyayayaayayay [[[[[[[[[[[[əəəəəəəə[[[[[[[[[ ]]]n]n]n]n]n]n]n ,, assasasaassassssasaas iiiiiinn
[yuənmmii]]]]
friendshhipipipipp [[f[f[fffrrreenn ıp]p]..ı

Speakinnnggg
Studeennnntttttss wwwwwililll bbbbebe aaaaabbblblblee totoooooo sspep akk 
aboutt fafafaaammmommooom ususs cccelelebebebebbbbbebebeebebrriritiitieseesesssss gggivivini g gg 
theiir r ppepepeeerrrssssooooonnalall dddetetaiaiiiia lslslslslsllslslssss...

Readininggg
StStuududdddddddeeenenennneentstststsssttsssss wwwwwwwwilill l bebe aaablblble e e tototototoooto 
recogngnniziizizizizzeeeeee anannanannddddddd d dd anananan llalalalyyze online 
anand offline nee swspaper articles.

Writtiningg
Studentst wwillll bebe aablblee toto ddesesigignn
their own class newspaper.
Students will be able to collect 
personal information about each

ts, places and

giving 

presenntatatitioons
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THEME FUNCTIONS SKILLS SAMPLE USAGE SUGGESTED MATERIALS & 
TASKS

10

Habits: Now and Then

Talking about situations and 

events in the past and 

present 

Asking for and giving more 

detailed information

Giving and responding to 

personal information

Listening
Students will be able to listen and
identify past and present habits and
routines in a listening text.

Pronunciation
Students will be able to practice
the pronunciation of “Use- verb
and noun pronunciation”.

e.g. I used /yu:z/ to run ten km every
day.

Use of /yus/smart phones is 
becoming inevitable.

Speaking
Students will be able to compare
people’s habits now and 20 years
ago.

Reading
Students will be able to recognize
and analyze a passage about the
lives of different people from other
cultures.

Writing
Students will be able to talk about
the changes in their lives in written
form.

I am/was used to heavy traffic.

I got/get used to working hard…

I am used to drinking a lot of tea 
every day.

Movies

Interviews

Role-plays

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

tuations and 

t and 

giving more 

ation

ondinng g toto 

ation

Pronunciation
Students will be able to prp actice
the pronunciation offf ““UUsUsUUUU ee- verb
and noun pronuncccciiaiaiaiaaaaattititit onoonnnnn”.

e.g. I used /yu:z/ to rrruuuunun ttteeenen km every
dadadayyy.y

Use off /yus/s/ssmsmsmsmsmmmmararraartt t phhhphooooonoonesess iiis s 
becomingngngg iiinnnenneenn vivitttaaaablleee.e

Speakikinnnggg
Studdeennntttttss wwwwwililll bebbbebbbebbebbeb aaaaaaaabblblblblblbblblblbleeeeee totototototootoo ccccccccccccoomompap rer
peopplleeee’’’sss hhhhhaababitittitsss nonoooowwwww w annnnand d d 202  yeaearrrrssssssssss
ago.

Readingggg
Studeennnntttttss wwwwwililll bbbbebe aaaaabbblblblee totoooooo rrece ogniniiiizezezezeeezeezeee
and anannnnaaaalallyyzyzzzzy e e aaa ppapassssssssssssssaagagagagagee abababbbaa ouout t tht eee
livees s ofofofoff dddddiiffffffef rerreeeeentnt pppeoeoeoeooeoeoeoooooplplplppppp ee ffrffrfrromomomomom ooooththththhhththt ererererrrer
culttururesesesesese ...

Writinngg
StS udents wwwwwilililiililllllllll beebebbebe aaablbllblblblbleee ttttototo ttalk about
ththththththhthththe eeeee chchanges inin theeirir lives in written
foformrm..

I II am/was used to heavy tr

II IIIIIIII gogoggoogggggggggggg t/t/t get used to working

I I I aamamamammmmmamammamaa uussed to drinking a lo
eveevevvevevveveeevevevvvveeeererrerrreereereereeee y day.
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12th 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.

ş ğ p g
a etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilmeleri ön plana çıkarılmıştır.
n gereklerine uygun bir biçimdde,e,e,,e,,,, ggggggererçekleştirilmesi beklenen iletiş
klenen sözcükler/sözcük öbeklleleeleelelelleelelleel ririr iiilee dilbilgisi yapıları bir konu b
bağlamlandırılarak sununuulmlmmlmlmlmmmuşuşşşuşttttttur. PProrogrgrgg amamammmınınınnının içeriği belirlenirk
in ilk aşamasını ddene eyyyyyyyyiimimimmmiiiiii lleeeeleyeyeeennnnnn nn 12122222... ssısıs nınıf fff ff f öğöğöğöğğöğöğöğğöğöğöğööğrrererencilerinin genel öze
nmıştır. 12. sınıf öğrğreetetetttttimimmmmmimi pprorrooooogrgrrrrrrraaaaammamaaamamaaamınınınınınınındadadaa ssssssssssıkıkıklıklkla aaaaaaaaaaaaaaaa a yeyeyyeyyyyyyyyy r bulan iletişimsel g
yaş grubundaki bibiirererereeyylyllllererrinini İİİİngngngilililizizizzzcccececececececcecc ’y’yii eeğğğğğğeğğeğeğğeğğeğğeğeğğğeğeğğeğeeğleleleleleeeelelleeelleellenenen rerek ve severek

B2B  (Bağımsızzzzzz KKKKKKuuuuululllaaaaaanınıcccıııııı) OOOOOOrtak YeYeeeeYeYeetitiititiiititititiiitiitititititittiititittii AAAAAAAAAAAAAAAAAAçıçıçıçıçıçıçıııçıııççııkkkkkklklklklklkkkkkkkkkkkkkk amaları

nındadadadaadadadadadakikikikkikikik  teknik bir taaaaarrrrtttıışşşmamamaa ddââââhâhhhââhhhhââ ilili ,  sossomum t t veveveveveeeeveeee ssoyoyyyyyyutututututututut kkonularrdadadadadadaddadadaakikikikikikikikk kkarm
ni anlnlayayababilir. Hedeff ff dddddiiilllii anaannnnna a dididididiiddddddid lilili oooooooolalalalallaarararakkk kokokokkokokokokonunnnunuunn şaşan bir kişiiylylee belli
de ileletititititititiittişişişişşşişişişişim m mmmmmmm kurabilir.r. GGGGGGGeeenenennnneeeee işişş bbbirir kkkononnnnnuuuuuuu uuu yeyeeeyeyeyey lpllplplplplpppaaazazazese inde net vee dedededededededededeetattatatatatataylı bir

Güncel bbbbbbbbbbiririririririr kkonuda kikikiiiikikikkkişişiiiişiiiiiişşş ssesesesssssesses l l fififififififif krkrkrkrkkrinininninniiii i i dddidididdid leleleee getirebilir, fafaaaaaaarrrrrrrrklklı ı olasılık
ayabilir.

B2 + (BaBağığımsmsızız KKullanıcı) Ortak Yetiti AAçıçıklklaamaları

snasında karşısındaki kkononuşu mamacıcınınınn açaçıkıkllama ve çıkarımlarına
mesine katkıda bulunur. Diğer konuşmacıların açıklama ve çıkarım
ünceler arasındaki uyum ve ilişkiyi sağlamak için gerekli olan bağ
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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

Listening
E12.1.L1. Students will be aba le to detect the embedded infoff rmat
in songs/media toolls.

Pronunciation
E12.1.P1. Sttudududdudddeeenntstssssts wwwwillll bbee aabbaa lele ttoo pppppprrrrracacaccactttice intonation in sentence
Eg.Iss tht is yyyyyoouoououuouur r rr ccaammmmmemeeeeeerara?? ? (((riirisis ng aaandnddndndd fffffffffffaaaalalling intonation)

Speaakkiikkk nnnnngggggg
E12.1.1 SSS1111.. SSSSttududdenentsts wwwililillll bbebe aaaabbbblblbbbblbbb e e to excchchhhhchhhchchhhhchchchhhcchhanaaaannnnaaanananannanngegeg  ideas about their mu
preferereennnnncccceeeesss..
E12.11.S2S2S2S22.. SSSSSttududdeeenntsstsss wwwiillllll bbbee aba lee tttttooooooooooooo agagagagaagrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeee oroooorrooooooor ddddddisssagree with otht ers b
sharingggg tthhhheeeiiiirrr ooppppinniiooonnnns aabbbbba ouut muumm sisisiiiisiiicccccc..

Readinnnnnggg
E12.1.RRRRR1111.. SSSSSttududdddenentstssssssss wwwwwilillll l bebbe ablle tototoootoo iiiiiiiiiinfnffnfnnnn erer pppppeoeeoeoeoeeoeopplple’s musisic c prprprprprppprppprefefefefefefefe ere enc
their iddeaeeaeasss  aaaaabbououuuut mumuuuuuuuuuusssssiss cc ininnnninnn a rreaeadiiingngnggg ttttttttteexexexeexexexexeexxttttt.
E12.1.1 R2R2RR2R2.. SSSSttududddddeenntstss wwwwwwwwwwwwiiiiiiilllllll bbbee aaaabbbbbbaaaa llleelelee tttttoooo anananananannna aalalyzyze surveys/inteterrvviieews to
relateedd quqquuuquqq eeeesesesseeeee titiononnnnnsss.

Writtiinnggg
E1E 2.1.W1.1 SSSSSSStttttuddududuudeeeee tntntntn sss wwwiiilllll bbee aba le to wriww te a suurrvveeyy rreport on their
frfrfrfrrfrffrfrf ieieieieieieieiendndnnnnn s’s /teachers’ mumm sic prefeff rences.
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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

a conversation between frieff nds.
E12.2.L2. Students will be aba le to make inferences about the qua
of a good friend throuughghghghhh aaa rrecorded text.

Pronunciation
E12.2.P1. Sttududduddddeeenntstssss wwwiillll bbe aba le ttoo pppprrracacacacactttice sylyy laba le/word stress.
Eg. Engineeeeereererrrerr /////ˌenenddddʒʒʒɪʒʒ 'nnnɪəɪəɪə((r(r(r)/)/

Speaakkiikkk nnnnnngggggg
E12.2.2 S1S1S1S1S1.. SSSSttududdeennttsts wwwiiiilllllllll bbbbbee aaaaaaabbbbbbbbbbaaa llele to askkkkkkkkkk aaaaannnnnnnnnnnnnnnddd anaa swer questions aba ou
persoonnaaall fffeeeeffffff aaaattuurreeeeeeeeeeessssss.s
E12.2.2 S2S2S2S2S2.. SSSSttududddeeenntstssssssss wwwwwiiillllllll bbbee aba lee tttttooooooooo ststsssststatatatttttttatttattattattateeee eee e ee rrereeeeerereeeeeeeasaassssaasassasssssonnns while giving 
clear ddeeetataaaaiilleeeedd ddddeeessccrrripppttiioonnnns aba ouut ppppppppppppppphyhyhyhyhyhhyysisisisisiiiiiiiiicacacccccccccccc l ll apapapapappaaapaaaapaapappppepearances.
E12.2.S3S3S3S3S3.. SSSSttududddeeenntstssss wwwill bbe aba le tttooo iiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnntettetetttetteetttetetettttt rrrrrrrrpppppprr rrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttt iinfoff rmation frff om gra
featureesss ((((gggggrraaaaphphha ssss, cchhhhhaaaaaarts,,, tatt ba les, etctc..))))))))))

Readinnnngggg
E12.2.2 R1R1R1R1RR .. SSSSttS ududddddeenentstss wiwiwiwiwiiwwwwwiwiww llllll bbbe e abbababaababablleleelelee tttttttoooooo ifififififiif nnnndndndndn iirrrrelevant cocontnttttteneenenenenenennttttttttt aabout t
descrir ppttttioiooooi nnnnsnsnssnnnnnn oof f f ttththhe e pepeopopppplelelleleleeelele iiiiiiinnnnn n aaaa tettetetetextxtxtxtxt.
E12.2.2 R2R2R2R2R2R2R2R2.. SSSSSSSSSStttttududddu eeeennnnnntststs wwwiillll bee aaaaabbbbbaaa llelelelelel to iddentifyff the mainin ccononclusions 
argummeennnntatattaaatataaatitititittttit vvvvvvvve e eeeeeeeeeeeeee tetetttt xxtsts.

WWrrititing
E1E12.2.2.2.W1W1.. Students will be able to wwritete aan n opopinion essay about 
quallititieies s ofof aa ggooood d

ent.
friend by y ststata iningg reeasasoons.
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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

E12.3.L1. Students will be able to guess the meaning of lexis and
about human rights in a recorded text/video.
E12.3.L2. Students wwwililillllll l ll bebe able to distinguish the positive and 
negative expressionsnsnsssss aaabobboooooutut human rights in a recorded text/video

Pronunciatiioonnnnnnn
E12.33.P1.. SSSSSSttttttududuududuu eeenntstsssss wwwwwwiilllll bbbee aaba le ttoo pppppprrrrraaaacacacttice sylyy laba le/word stress.
Eg. Disasaabbiiiibilliiilityty //,/,dııssǝǝǝǝꞌꞌbꞌbꞌꞌ ıllılǝǝtǝǝǝtttttttǝtı////ı/ı/ı//ı/

Speaakkiikk nnnngggg
E12.33.SSSSS1111.. SSSSttududdeeneeeneeneneenenentstststtstststsststs wwwwwwwwiililililililllllllll bebbebeebeebbebebebeb aablble tot mmmmmmmmmmmmmaaaakakakakkakaaakkaakaakkkakeeee susususususuuuuususssuussus ggggg estions about impro
humaann rirririggghhhtttss.
E12.3.SSSSS2222.. SSSSttududdeeenentstssss wwwwili ll bbee ablee tototooootooooo dddddisisisissi cucucucuccucucccucucuccuucuuucucccussssssssssssssssss ttttthhhhhhhehehhhhh pproblems/difficulti
the disaaaaddddvvvanaannntataggggeedd pppppeeeeopllllee in the wowoowooorlrlrllllrlrrrllrlrlrrlrlrllrld.ddddddddddd.d.d.dddddddd

Readinnnnnggg
E12.3.RRRRR11.11.. SSSSSttududdddenentstsssssssss wwwwwwwillillll l bebebebbb aablble totot fffinininiinnininnnnnnddd dd dd ththththtthe supportingg iiiiddddeddeeaaasasasasa  in a 
about t gggogoooooddd pppraaaccctctcc icicesesse ooooooooon nnnn huhuh mammamamamann n iiriririirighghghghghghghhtststtststststss aaaroround the woworlrlllldd.d.d.d.d.dddd..
E12.33.RRRRRR22.2.2. SSSSSttuddduddeeene tsts wwilllllillllllllll bebbebbbebebebebee aaaablblbllblbleeee e ttototototo mmatch the paraggraraaaaaaaphphphphphphphphphphssssssss wwith the
correcctt phphphphhhphphhp rarraraaaaaraasssesesesss s/s/s//vivivivivviv sususus alla s s (c(( hihildldldddrererereeennn n righhtts/gender eqquauaauaualililililililillitytytytytytytytytyty//a//annimal 
rightss/t/thheheeee rrrrrrrigigiggggigigi hthththththhhhthhththhhhhh s s ss ofof ddddiiisis ddadadadvavaannntntnttnnntaaaagageded people, etc.).

WWrrititing
E1E12.2.33.W.W1.1. Students will be able to wwritete mmotottotos/slogans about hu
righhtsts.
E12.3.WW22. StStududeentsts wwilill bebe aablble e toto wwrite an argumentative essay
including solutions ffor didisadvd antaged people’s problems. 

y, children 

eople grow 

education, etc.

eeds off 
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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

debate/poster presentation/seminar in a video.
E12.4.L2. Students will be able to match the topics with 
recorded passages corrrrrreseseseese poponding to virtual reality and imaginary
world.

Pronunciatiionnnnnnn
E12.4.P1. SSSStttttududududuudu eeenntstsssss wwwilllll bbbbee aaabba lle too prpprprrrp oooooononno ounce reduced foff rms (e.g
‘ll, won’ttt).))...

Speaakkiikk nnnnggggg
E12.4.4 SSSS11111.. SSSSttududddeeenntstssssssss wwwwwwwwiiiilllllllllll bbbee aba lee tttttooooo ttatttattttttatalklklkkkkklkkkkkkklkkkkk ababbbbababababbboooouuuuuoouuuouuut pppredictions and plan
E12.4.S2SS2S22.. SSSSSttududdeeenentstssss wwwwili l l bbee ablee totootoooooootoooo ppppparararararrrtittitititittitittttititiciciic papapapapaapappappappppppppppp ttteet iin an informal
debate aaaabbbbboooouuuutt vviirrrrtuuaaaaal realllliity and imamamamaaaamaaamaamaaagigiigiigiggiigiigigggiigiigigiigigigigigigiggiig nnnanananannnnananannnnnnn ryryryryryryryryyyryyrryy wwwwwwwwwwwwwworld/ cyber gag mes to
share iddddddeeeeaas.ss.

Readinnnngggg
E12.4.RRRR111... SSSSttududdddeenntstss wwwwwwwwwwwiiiiillll bbbbeeeee aaaaaabbbbbbbaaaaa leleleele tttttttooooooo rrrreeeeaaeaeaeae ddd ((aaloud) a text ababouout cybe
crimese aaaaannndndndddddddddd rrrrrigighhhththtttss toto dddisisisiis itiitititttititititiingngngnnngngngngngguiuiuiu shshshhhsh ttttthehhehehehhehe llleexe is and jargon.n.
E12.4.4 R2R2R2R2R22R2R2.. SStStStSStSSSSSS ududddu enennnenne tststs wwwilill l bee aaaaablblblblbllleee ee to reorder the scraambmbleledd steps of
cyber r gagaamemememmeemememme iiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnn a a aa tetextttxt.

WWrrititiinngg
E12.2.4.4.WW1.1. SSttududeents will be aabba lel ttoo wrwrititee detailed descriptions of
imagina

ture.

ture.

duce 

e of bbiioo-

l not let

computer 

re

rryy fufutuurere.
E12.4.W2. Studdentsts wwilill l bebe ablb e to compose a cyber game scene
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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

E12.5.L1. Students will be able to list the suggestions to change 
given by a psychologist/friend in recorded text.
E12.5.L2. Students wwwiiilllllllllllll bbee aba le to identifyff the speaker’s mood, t
etc in a recorded teextxxtxtttxtt.

Pronunciatiioonnnnnnn

E12.5.PP1.1.1. SSSSSttududddeenntsssssss wwwwwiillllllll bbbbbbbbeeee aaaaabbbbbbaaaa llellelelele ttttttoooooooo ppprracaactice sentence intonation anaa
stresss.
Eg. LeL tttt’ssss ttataakkeke aa bbbrereeakakak. ((r(risisinininnnnngggg ggg gg anand faff llllllllllllllllllllliininininniininiinniiiii ggg g gg gggggggggggggg intonation)

Speaakkiikk nnnngggg
E12.5.SSSS1111.. SSSSttududdeeenentstssss wwwwili ll bbee ablee totototoooootooooo mmmmakakakakakkkkkkkkkkkkkkkkkeeeeeeeeeee aa aaaaaaaaaaaaaaa RRRRRRooRRRRRRR leleplay between a 
psychoolololloogggiissssstt/s/scccchhhoooooool couuunnnsellor andndnddddddddddddd aaaaaaaaaaaaaaaaaa cccccccccllililiilil ennnnnnnenennnnnneennttttt.ttt.ttttt.tt
E12.5.S2S2S2S22.. SSSSSttududdeeenntstssss wwwwillll bbbe aba le tttooo mmmmmmmmmmmmmmmmakakakakakakakakakkkakakkkakaaaaka eeeeeeeeeeeeeee ccccccccccccoooooooooooommmmmment on mmoooodds by l
at flaff shhhcacacaarrrdddss.
E12.5.S3S3S3S33.. SSSSttududdeeenntsts wwwwwwwwwiillll bbbbbbbeee aabbaa lel tttooo uuussseeeeeeeseseee ddddddddiiiiiiffffffeff rent voice levelsls, phra
and innttononoononaaaatiiioon n ttotoott ggivivi eeeeeeeeeee aananaaa d d d fofoffoffolllllllllllowowwwow iininininnnstststststststtrruructctiions in diffffererrrrreneenenenenenenenne t t tttt t ttt mmmmomomm ods

Readiinnnggggggg
E12.55RRR1.1.1.11.. SSSSSSSSSSttttududududududdduduuududduduudeeeeeeennnnnntsts wwiillllll bbbeeeee aaaaaaabbbbbaaa lele tto read a poem llououddlyly by refleff ctin
ttoone.
E1E12.2.5.R2. Studentst will be aba le to identiffyyffff ssppececiiffic iff nfoff rmation i
rreaeall-lliiffe e teteffff xxt.

Writing
E12.5.W1. Students willl be aba le to describe thtt eir current mood /
mood refleff cted in a song/ painting/p// hotograpa h through creative
wriww ting
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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

highest frff equency vocabua lary related to requests in various
contexts in a recorded text.
E12.6.L2. Students wwwililillll ll l bebe able to complete a conversation abou
favors in a recorded d d tteteteteetextxtttx //v/vidideo.

Pronunciattttiiiiiioooooonnnn
E12.6.PP1.1.1. SSSSSttududddeenntstsssss wwwwwillilll l bebebbebbebebeb aaaaaaaablblblblblblbleeeeee tottoototootototo pppppppraraactc ice “ yod coalescence” 
"Wouuldldddddd yyyyyyououuuoo  / ///ww//wʊʊʊddddddddddʒʒʒʒʒʒʒʒu/uu//u/u/u/u/ ananand d d cocococococoocooc ulululd yoou uuuuuuu uu uu uuuu //////kkkʊdʒu/ ".

Speaakkiikk nnnnggggg
E12.6.6 SSSS11111.. SSSSSttududdeeenene tststsssssss wwwwwwwwilililllll l bbebe able e tootoooo ddddddddddddddddddddisisisissssstititiitititittitittttittittitt ngnngnggngngggggguiuiuiuuiuiiiuiuuuiiuuiiuiuisshshs bbbetween formal 
and inffofofooorrrrrmmmmmaaaall llanaannnnguguuaaggge e wwwwwhili e accceceeeeeececeepppptptpppptppp inninnnggggggggggggggggggggggg ananannnnnnnnnnnd dddddd dddd ddedecclining requests.
E12.6.S2SS2S22.. SSSSSttududdeeenentstssss wwwwwwill bbe able totoo aaaaaaaaaaaaaaaactcttctcttcttctctcctctctttctccttcctcctctt ooooooooooooututututututuu aaaaaaaaaaaaaaa sself-ff prepared dialogu
requestttsss////fffaavaavvvouourrrrsss.

Readdinnnngggg
E12.6.6 RRRRRR11.1.1.. SSSSttSS ududdddeeene tsts wwilillllililllllllllll bbebebbbebebebebee aaaablblblllbleeee e ttototototo ssccan a text for thee sspepeccific 
informmaatatatatatiioooioooiionnnnn nnn abababa ouuuououttt t aaa chchararity y yyy oroorororgagagagagg nnin zattion/foundatioioon.n.n.n.n.

WWrriti ing
E1E12.2.6.6.WW1.1. Students will be able to writte e anan aannnnouncement to inv
peopplele fforor aa cchaharirityy orgganizatatioon..
E12.6.W2W2. StStududeentsts wwilill bebe aablblee toto wwrrite an application letter to 
organization for schhollararshshipip.
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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

E12.7.L1. Students will be able to list the sequences of the past e
a recorded text/video.
E12.7.L2. Students wwwililillllll l ll bebe able to complete a recorded text using
cohesive devices.

Pronunciatiioonnnnnnn
E12.7.7 P1.. SSSSSStttttttududuududu eeenntstsssss wwwwwwiilllll bbbee aaba le ttoo prrprprrprprrp aaaacacactice sentence stress
appa roppriririatattttateellllyy..
Eg. I I mmmiiiiissssssss ededddde ttheheheeee llasassasttttt tt t epepepiisisiisodododee.e.e..e. ((((((((riririsiss ng aaaaaaaaaaaandnndnnndnnnnnnnndnn falling intonation)

Speaakkiikk nnnngggg
E12.7.SSSS1111.. SSSSttududdeeenentstssss wwwwili ll bbee ablee totototoootooooo nnnarararararrra raraarrrarararararrarararraaraaararrrateteteeteeeeteee tttttttttttthhhhhheehhhhhhh eevents in the past.
E12.7.S2S2S2S22.. SSSSttududdeeenentstssss wwwwwill bbe able tototo mamamammmaamamammmmamamamamammmaaaakkkkkekekekekkkkkk aaaaaaaaaa pppprprpppp esentation about 
unusuaallll//oooodddddddd neneewwwsw sssstttoootorieeesses.

Readdinnnnnggg 
E12.7.7 RRRRRRR111.1.1. SSSSSSttududdddeeeentsts wwiillllllll bbbbbbbbbeeeeeeee aaaaaabbbbbbaaaaa llllelelelel tttttoo lliist vocabua lary fooffff rr nnaarrr ating a
describbiiiinnnnnnnngggggggg eeevevvvvevvveeeveeenntstsssts inininiini aaa ttexexextttt....
E12.7.7 R2R2R2222222... StStStSttSS udududududdududududdududuuuduudu eneneneneneentstst wwillill l l bebebeebebebe aaaabblble to reorder the pppppppppasasasasasassasaa t tt tttttttt eeveveveeveve eenents in a ne
ststory.

WWrrititiinngg
E12.2 7.7.WW1.1. StStududenentsts wwilill bebe aablble toto ppararapaphrase news/ stories/ pas
events.
E12.7.W2. Students will be aba le to wriww te a news story/ayy past
experien

y tried to

.

ce/an imaginary story.
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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.S2 Students 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

recorded text.

Pronunciation
E12.8.P1. Studentsssssss wwwwwwwwiiillll bbee aba le to use intonation in a sentence
appropriatelyyaa .
Eg. I think weweweeeee’r’r’r’’’reee cooooommmmmmpleeeeelettttelelelelelelyyyyyy llololololostststst. (f(f(f(f(f(f(f(f lalalllaalallilililililiinngng intonation)

Speaakkiikk nnnnnggggg
E12.8.8 SSS11111.. SSSSttududdeenntststs wwwiiilllll bbbbeeeeeeee aaaaaaaaaabbbbbbbbbbaaaaa lele ttooo mmmaakakkkakkakakkakkakakkkkakkakkakkkaaaa eeeeeee ccccccccccccooooooommmppmmm laints and offeff r
solutiioonnnsssss ttotoo eennvvvvvviiririronononnnnnnmmmmmmmmmeeeeennnnnntatatal //enerrgygygyyyyyyyyyyy ppppppppppprrrrrroooooooooooobbbbbleleleeleeellel mmmmmmmmmmms.
E12.8.S2SS2S22 SSSSttududdeeenntstssss wwwwiilll bbee aba lee ttttoooooooooooooooo ppppppaaartrtrttrttrtiiiiiiiccciiiiipppppppppppppaaaaaaaatttetetttttttt iin anaa infoff rmal deba
aba out aaaallltttteeerrnrrnnnatativivvvvee enennnnnneeeereee gygyyy in n the fuufuutututututuututuutuuuuuuuurereeeereeeeereeeereeereeeree....

Readinnnngggg
E12.8.RRRR1.1.11... SSSSttududddddenentstssssssssss wwwwwwwwilillllll l bebbe aable to ssssssssuuuumumuuuuuuuu mamamamamamamamariririzze a reading g papasssage 
alternaatttivivivvveeeee eeeennererrrggygy..
E12.8.8 R2RR2R22.. SSSSSStutuddddeeed ntntss wiwiwiwiiwiiwiwiwiwiillllllllllllllllllll bbbbee ababablelle tttoooooo aaaananan lalyze a reading papassssaga e to f
solutiioonnnnnssss tottooooooo eeenvnvvvviiriri onmem nttalalllll ppprororoblblblblblbbb eems.s.

Writtiinngg
E1E12.8.W1. SSSttt dududdu eeeeennntts wiill bbee aba le to wriww te an ememaailil//aa letter of com
ttoo a a lloocal aua tht ority aboua t an environmentatall pprrobobllem to suggest so
E1E12.2.8.8.W2W2.. Students will be able too wwrir tete theheirir opinions about the
of altterernanattiveve eenenergrgy.y.

equires an

. 
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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

recorded text/video.
E12.9.L2. Studentss willll bebe able to find the main idea of a video a
technological develoloppmpmpmmpmmpmpmmeenene tsts.

Pronunciation
E12.9.P1. SSSttttuudududududududu eeenttttst willllllll bbbbbbeeeeee aaaabbbbbaaaa lelelelele tttttooooooo prprprrpprpracacccacaa ttice word stress correctly
Eg. TeTechnononoooooooolllololol gygyyy //teekkkˈk nn/// ɒɒlləəədddʒʒʒʒii//

Speaakkiikk nnnnnggggg
E12.9.9 SSS1111.. SSSSSttududdeenntststs wwwiiilllll bbbeeee aaaaaaaaaaabbbbbbbbbaaa lele ttooo exexexxxxxccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnngggggggeee iiddeas and feeff lings su
as surrpprr rrriissseee, hhaapppa pppiiinnnneeeeeesssssssssssssss,, iiiiiinnnnntteterest, aaannnd dddd dddd iiiiiiiiiiiindndnddnddnddndndddiiffffffffffffffffff eeeeeeeeefffffffff rrrrrrrrreeence aboua t technologi
devicessss..
E12.9.S2S2S2S22.. SSSSttududdeeenentstsssssss wwwwwwwili l l bbee able e tottotoooooo mmmmmmmmmmmmmmmmakakakkkkkkkakakkakkkkkaaakkkaka eeeeeeeeeeeeeee anananaananannnannaannnaannn iiiiiiiinnterview with a frien
about tthhhhheeee iininnnflfluueeeencnceeeee ooooof teeeecchnology y onononnnnn ssssssssssococococococooococociaiaiaiaiaaiaaaalll l l llife.

Readinnnnnggg
E12.9.RRRRR1111.. SSSSSttududdddenentsts wwwwwwwwwililll bbebebeebebb aaablble tototo iiiiiiiddeddedededededeenntntnnntn ifififyy the writtenn lelexixiss and j
about t aaaa wwwwweebebbbbeb--papaggegeg oon teteteteteetetttettetechchcchchccc nononololologygygy.
E12.9.9 R2R2R2RR2R2R ... SSSSSSSttududddddeeeenntst wwill bbbbbbbeee aaabbbbbaaa lelelelelelee tto ccaategorize infoff rmmaattioionn in ever
materiaalall,,, ssssssuuuuuuucccccccccchhhhhhhh aass wwwwwwweeeeeebbbbbbbsisisissiteteteteetetesssssss,, bbbbbbbbrrrrooooccchhhures and magazinnees.

WWriting
E1E12.2.9.9 W1. Students will be aba le to wriww te a a nnootete asking someone 
soomemetthhiinngg ddone.
E12.9.9 W2W2. SStutudedentntss wiwilll bbee abablele tto o wrwrititee a for and against essay 
discussing tecchnhnolo ogogy.y.
E12.9.W3. Students will be aba le to wriww te a description of a hi-tec
product by using linking words.

 class.

pic.
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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

E12.10.L2. Students will be aba le to classify the manners in a TV 
or radio program rege ardididingng their origin and practice in daily life.

Pronunciation
E12.10.P1. Sttududeeennnnnnnttttsstt wwwiiiiilll bbe aba lee totoo prprprrracaaaa tice sentence stress corr
Eg. I’ll makkkee e e ee aa a aaaa pppppop t t t oofofofofof teaaaaaeaa iiiiiiffffff f yoyoyoyyouuu wowooowoouulululuululdd dd ddd d lllilike some. 

Speaakkiikkk nnnnnnnggggg
E12.10100...SSSSSS1111.1 SSttududddduddeeeennnnnnttststststs wwwwwwiiiiiiiilllllllllllll bbbbbbbbeeeee aaaaaaaabbbbbaaa le to exxxxxxxxxxppppppprrrrrrrrrreeess regrets, wishes and
apoa looggiieess.
E12.10100...SSSSS22222. StStuudddddu enenentstststtstsststsss wwwwwillilililiiii lll bebb  able ee totoootoooooooo ddddddddiiisiisssissssssiscuuucuuucusssssssssssssssss mmam nners in different 
cultureesssss..

Readinnnngggg
E12.10000...RRRRRR111.1... SSttuuuuuddennnnnnnnnttstsssss wwiiiilllll be aba leleeeeee tttttttooooooo iiiiiidddddddddddeeeeeennnnnntttttiiiiiiiiifffffffyyyyyyyyfffffffff ttttthhhe main ccononcclluusion
argumeeeennnttaaaaaatiiiivvee ttttteexxtstssssssss.
E12.10000...RRRRRR2222... SSttuuuududdeenntstsssstssstsss wwwwiillllllll bbbbbbbeeeeeee aaabbbaaa leleee tttttttoooooo ooooooorrrrgagag nnize descriptiioonn ooff even
feeff linnggssss aaaaannnnnnndddddd wwiissssshhees s innn ddddddddddddiaiaiaiaiiaiiaa iririr eees s aanddddd ppppppeeerrsr onal letters.

Writtiinnggg
E12.10.WWWWWWW11.1.1.111 SSSSSSSttttttudududddududududeeeeeeeeeennnnnntsstststststss wwwwwwwwiiiiiilllllllllllllll bbbe aba le to wriww te a letttterer,, nnoote or report
oonn wwishes, reggrrreeettsts aanndd apoa llogy.
E1E12.2.1010..W2. Students will be aba le to wririww ttee ppeersrsonal letters descri
expeeririeennceces,s ffeeeffff lings and events iin n deetatailil in relation to tht e topic.

foff r…





T.C.
M LLÎ E T M BAKANLI I 

Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl  

ORTAÖ RET M  
ALMANCA DERS  

(HAZIRLIK, 9, 10, 11 ve 12. SINIF)  

I 

OOOOORRRRTTTTTAAAAAAAÖÖÖÖÖÖÖ RRRREEEEEEEEEEEETTTTTTTTT MMMMMMMMMM  
AAALLLMMAAAAANNCA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRS

IRRRRLLLLLIIIIK, 9, 100, 111 vvvvve 12. SSSSSSSSIIIIIINNNNNNNNNIIIIIFFFF) 
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G. ANADOLU TÜRÜ
ORTAÖ RET M KURUMLARI 

(ANADOLU L SES ,  ANADOLU Ö RETMEN L SES ,  FEN L SES , ANADOLU MESLEK L SES , ANADOLU 
TEKN K L SES , ANADOLU SA LIK MESLEK L SES , ANADOLU MAM HAT P L SES ) 

KAZANIMLARI 
(A1 D L YETERL K SEV YES NDEN BA LAYAN Ö RENC LER Ç N)

U ÖÖÖ RRRRETMENN LLLLL SSES ,  FFFFFEENNN LLL SES , ANNNNAAAAADDDDOL
ADOLLLLUUUU SA LIKKK MMMMMMEESSLLEEKKK LL SES , ANNNNAAAADDDDOLU 
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF ORTAK KAZANIMLARI (**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

1. Dinlerken vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat eder.
2. Görgü kurallar na ve kültürel
de erlere (evrensel, millî, ahlaki,
sosyal vb.) uygun dinler.
3. Dinlediklerini anlamland rmada
sunulan görsellerden yararlan r.
4. Dinlediklerini uygun görsellerle
belirler.
5. Dinlediklerinde geçen bilmedi i
sözcüklerin anlamlar n  ara t r r.
6. Metni takip ederek dinler.
7. Kat l ml  dinler.
8. Seçici dinler.
9. Dinlediklerine ili kin sorular sorar.
10. Dinlediklerini anlamland rmada
ön bilgilerini kullan r.
11. Dinlediklerinde anlamad klar  ile
ilgili aç klama iste ini belirtir.

1. Konu malar nda beden dilini
kullan r.
2. Görgü kurallar na ve de erlere
(evrensel, milli, manevi, kültürel,
ahlaki, sosyal vb.) uygun konu ur.
3. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.
4. Sözcük ve sözcük gruplar n
yerinde ve anlam na uygun kullan r.
5. Sözcükleri türlerine ve i levine
uygun kullan r.
6. Sözcükleri do ru telaffuz eder.
7. Kendine güvenerek konu ur.
8. Konu malar nda söz varl n
kullan r.
9. Basit cümle yap lar n  do ru
kullan r.
10. Konu malar nda vurgu, tonlama
ve telaffuza dikkat eder.
11. Konu ma s ras nda
anlamad klar  ile ilgili aç klama
iste ini belirtir.

1. Bilmedi i sözcüklerin anlamlar n
ara t r r.
2. Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3. Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Ön bilgilerini kullanarak
okudu unu anlamland r r.
5. Noktalama i aretlerini dikkate
alarak okur.
6. Ak c  okur.
7. Gerekti inde not alarak okur.

1. Ö rendi i basit ve s n rl  dilbilgisi
ve cümle kal plar n  do ru kullan r.
2. Yaz lar nda yaz m kurallar n
uygular.
3. Yaz lar nda noktalama i aretlerini
do ru ve yerinde kullan r.
4. Günlük ihtiyaçlar n  kar lamak
için sahip oldu u sözcük bilgisini
yerinde ve anlam na uygun olarak
kullan r.
5. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi ortak kazan mlar  

el, milli, manevi, kültürel,
sosyal vb.) uygun konu ur.
ük ve sözcük gruplar n  basit
arla ba lar.
ük ve sözcük gruplar n
ve anlam na uygun kululllalan r.rrr
ükleri türlerine ve i eeleevivv ene

kullan r.
ükleri do ru telaffuz z dededee errrr..
ine güvenerek konuu uruu .
malar nda söz varlr n

.
cümmmmmlelelele yap lar n  doo ururr

.
u mamaamalaalalaarrrrr nda vurg ,u tonoooo alama
fuza dddddikikikikkakkk t eder.
u ma ss rararar s nda
d klar  ileeeee iiiilgllll illli aç klammmaaa
belirtir.

tonlamalara dikkat eder.
3. Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Ön bilgilerini kullanarak
okokududuu ununuuuu anlamland r r.
55.55. NoNoNoNoktktkttktktaalalalalaa amaa a i aretlerini dikka
alararrakaaa  okuuuuuuur.r.rrrrr
6.6.6.6 AkAAAAA c okukukukukukukukukkk r.r.r.rr.rrrr
7. Gereektkttktkktktkkkk ii nnnninininindededededdddddd  not alarak oku

esi, Anadolu meslek lisesesesisss , AnAnAnAAA adadadaddolololo u u teteteteteknknknknknikikikik lllisssseseee i, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

1. Dinlediklerinde geçen günlük
hayatta s k kullan lan k sa ve basit
kal plar /ifadeleri ay rt eder.
2. Basit, aç k, yava  ve anla l r
konu malar  takip ederek dinler.
3. Anla l r yava l ktaki ve tekrar
edilen konu malarda ihtiyaçlarla
ilgili basit, somut gündelik ifadeleri
belirler.
4. Basit, aç k ve anla l r sorular
ay rt eder.
5. Duydu u sesleri ay rt eder.
6. Fiyat ve miktar ifadelerini ay rt
eder.
7. Dinlediklerinde anlamad klar  ile
ilgili aç klama iste ini belirtir.

1.Kendisini ve ba kas n
tan t r.
2. Günlük hayatta s k
kullan lan k sa ve basit
kal plar  kullan r.
3. Basit ve somut gündelik
ihtiyaçlar n  belirtir.
4. Bildik konularla ilgili basit
sorular sorar.
5. Kendisine yöneltilen basit
sorulara cevap verir.
6. Konu malar nda fiyat ve
miktar ifadelerini kullan r.
7. Konu malar nda zaman
ifadelerini kullan r.

1.Konu malar nda fiyat
ve miktar ifadelerini
kullan r.
2. Günlük al kanl klar
hakk nda konu ur.
3. Konu malar nda basit
betimlemeler yapar.

1.Günlük durumlarla ilgili
genel basit ifadeleri tan r.
2. ekil, sembol ve i aretlerin
anlamlar n  bilir.
3. Görsellerden yararlanarak
okudu unu anlamland r r.
4. Basit k sa metinlerdeki
bilmedi i sözcüklerin
anlamlar n  ara t r r.
5. Okudu u k sa ve basit
metinle ilgili sorular  anlar.
6. Okuduklar nda geçen basit
ve somut günlük ihtiyaçlarla
ilgili ifadeleri anlar.
7. Basit, aç k ve anla l r
sorular  anlar.

1. Basit ifade ve
cümleleri yazar.
2. Günlük ihtiyaçlar n
yaz l  olarak ifade eder.
3. K sa ve basit
betimlemeler yapar.
4. Formlar
yönergelerine uygun
doldurur.
5. K sa mesajlar/iletiler
yazar.
6. Dikte etme
çal malar na kat l r.
7. Basit sorular yazar.
8. Basit sorulara cevap
yazar.
9. Yaz lar nda zaman
ifadelerini kullan r.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
(***) A1.1.1 

genel basit
2. ekil, se
anlamlar

k hayatta s k
n k sa ve basit
kullan r.
ve somut gündelik
r n  belirtir.
konularla ilgili basit
orar.
sine yöneltilen basitt
cevap verir.
malar nda fiyat ve

adeleriiiini kullan r.
maalalalalal rrrr nda zaman

ni kuuuullllllllanananaa r.

ve miktar ifadelerini
kullan r.
2. Günlnlnlük al kanl klar
ha kkkkkkk dndda konu ur.
3.3 oooKoKK unu malar ndda aa basit
beb timlmmmm emeler yyapappapapa araa .

n
3. Görselle
okudu unu
4. Basit k s
bilmedi i s
anlamlar n
5. Okudu
metinle ilgi
6. OkOkOkkOkududdududukl
ve ssssomomomomut g
ilgiilililili iiiifafafafafadele
7.7.7 BaBaBaBaB sit, aç
sososos rurrr lar  an

esi, Anadolu mmmmeseseseslel k lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anaaaadodododolulululu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Selamla ma, hal hat r
sorma, vedala ma, özür
dileme, kabul etme, reddetme,
te ekkür etme vb.
2. Ki ilerle ilgili bilgi verme.
4. Ad, ya , adres ve saatin
kaç oldu u çevredeki
nesnelerle vb. ilgili sorular.
5. Almancaya özgü sesler.
6. Ya , saat, telefon
numaras , zaman (saatler,
aylar, y llar), bugün, yar n,
gelecek hafta, kas m’da,
“Bunun fiyat  5 Avrodur”, “10
adet kalem” gibi ifadeler.

1. Ad, soyad , ya , milliyet
vb.)
2. Selamla ma, hal hat r
sorma, vedala ma, özür
dileme, kabul etme,
reddetme, te ekkür etme vb.
4. Kendisi, ailesi, yak n
çevresi, günlük u ra lar ,
sevdi i eyler ve bo  zaman
etkinlikleri vb. ile ilgili.
6. “Bunun fiyat  5 Avro’dur”,
“10 adet kalem” gibi.
7. Bugün, yar n, gelecek
hafta, Kas m’da,  vb.

1. “Bunun fiyatı 5 Avrodur”,
“10 adet kalem” gibi ifadeler.
2. Yemekler, nesneler, bo
zamanlar nda yapt  hobiler
(spor, müzik vb.) vb.
3. Kendisini, ailesini, tan d
ki ileri
(arkada lar , kom ular  vb.),
günlük hayatta kar la t
ve sahip oldu u nesneleri,
ya ad klar  yerleri (evini,
s n f n , odas  vb.) bir
mekân ), vücut uzuvlar n
basit sözcüklerle betimleme.
Örne in; bir araban n
rengini, büyüklü ünü, ya da
küçüklü ünü söyleme gibi.

1. Selamla ma, hal hat r
sorma, vedala ma, özür
dileme, kabul etme,
reddetme, te ekkür etme
vb.
2.Günlük hayatta s kça
kar la lan tabela, pano
ve benzerlerindeki simge
ve i aretler.
3.Basit bilgilendirici
metinleri ve betimlemeleri,
özellikle de metni
aç klay c  resim içeriyorsa,
anlama.
4.Sözlü e bakarak,
ö retmenine sorarak vb.
kelimelerin anlam n
ara t rma.
5.Okuma öncesi, s ras  ve
sonras  metinle ilgili
sorular  anlama.

1.Sözlük, ders kitab  vb.
yard m yla günlük ili kilerin
gerektirdi i farkl  durumlar.
3. Günlük hayatta
kar la lan nesneleri,
tan d  ki iler ve ailesi ile
ya ad klar  yerleri basit
sözcüklerle betimleme.
Örne in; bir araban n
rengini ya da büyüklü ünü
küçüklü ünü yazma.
4. Say , tarih, milliyet, ad,
ya  adres, do um tarihi, ya
da ülkeye geli  tarihi gibi
bilgiler.
5. Duyuru, not, davet,
öneri, bilgi vb. içeren SMS
veya e-posta mesajlar .
6. K sa ve basit sözcük,
cümle yönerge.
9. Bugün, yar n, gelecek
hafta, Kas m’da,  vb.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
 (**) A1 düzeyi kazan mlar  
(***) A1.1.1 

ma, hal hat r
la ma, özür
l etme,
ekkür etme vb.

ilesi, yak n
ük u ra lar ,

er ve bo  zaman
b. ile ilgili.
at  5 Avro’dur”,

em” gibi.
r n, gggggeleee ecek
’da, vvvvb.bbb

“10 adet kalem” gibi ifadeler.
2. Yemekler, nesneler, bo
zamanlar ndndnda yapt  hobiler
(spor, mmmmmüzüüüü kiki  vb.) vb.
3. Keeend sssisini,i  ailesini,, tttanaaa d
ki ilili re i
aaaa(arkr ada a lar , kom ularraa vb.),

güüüüg nlükük hhayayatattataa kkkkar aala ttttttt
veeeev  sahahahahahipipippipip oooooldldldldlduuuuuuu u ne nnnnsnnnnnneleleleeeee ererrrerereeeeee i,
yaaaay dad lk araaa  yerleri (((((((evevevevevevevveee ininininininini ,,,,i,i,
ss nnn f n , odooo asa  vb.) bibibbbbbb rrrrrrr

emememm âkân ,),))  vücü ut uzu llvllvllllarararar nnn
aaaab sit sözczzzz küklerle bebebebeetititiit mllmlmllm emememe.

ÖrÖrÖrÖÖ ne in;;;;; birr araban nnnnnn
eeerengn ni i, bbbbüyüyüyüyüüü küküklülü ününnü,ü,ü, ya da
üüükük çüççç klk ü ünüüü sösös ylylyy eme gibi.

sorma, ved
dileme, ka
reddetme, 
vb.
2.Günlük h
kar la la
ve benzerl
ve i aretle
3.Basit bilg
metinleri v
özellikle de
aç klklklk ayayyayay c  r
an aalalamaamaa.
4.SööSöözlzlzlz ü e 
ö rererereetmtmtmtmmenin
kekekekelilililiimemmm lerin
ararararaaaa t rma.
5.555 Okuma ö
soss nras  me
sorular  an

esi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**) 

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

8. Dinlediklerinde geçen 
günlük hayatta s k kullan lan 
k sa ve basit kal plar /ifadeleri 
ay rt eder.  
9. Basit, aç k ve anla l r 
sorular  ay rt eder.  
10. Basit, aç k ve anla l r 
yönergeleri takip eder.  
11. K sa, basit mesaj ve 
duyurular n konusunu tahmin 
eder  
12. Dinledikleri ya da 
izlediklerinde geçen basit, aç k 
ve anla l r bilgiyi belirler.  
13. Dinlediklerinde istek 
belirten ifadeleri ay rt eder.  

8. Bildik konularla ilgili 
basit sorular sorar.  
9. Kendisine yöneltilen 
basit sorulara cevap 
verir.  
10. Basit, aç k ve 
anla l r yönergeler verir. 
11. Günlük 
konu malarda geçen 
basit say lar  kullan r.  
12. Konu malar nda 
zaman ifadelerini 
kullan r.  
13. steklerini sözlü 
olarak ifade eder.  

4.Basit düzeyde 
bilgi vermek 
amac yla konu ur.  
5. Konu malar nda 
geçmi  zamanla 
ilgili basit cümleler 
kullan r.  
6. Konu mas n  
görsellerle 
destekler.  
7. Sözlü olarak bilgi 
verilmesini ister.  

8. K sa ve basit yaz l  mesajlar n anlam n  
kavrar.  
9. Basit ifadelerle yaz lm  duyurularda yer 
alan günlük ya ama ait bildik sözcükleri 
tan r.  
10. Afi , el ilanlar  ve panolardaki temel 
bilgileri belirler.  
11. Okuduklar nda görsellerle desteklenen 
k sa ve basit yönergeleri anlar.  
12. Bilgi edinmek için okur.  
13. Görsellerden ve ba l ktan hareketle 
okuyaca  metnin içeri ini tahmin eder.  
14. Kendisiyle ilgili ki isel bilgileri içeren çok 
basit ve k sa sorular  anlar.  
15. Okuduklar nda geçen basit ve somut 
günlük ihtiyaçlarla ilgili ifadeleri anlar.  
16. Basit, aç k ve anla l r sorular  anlar.  

10. Not al r.  
11. Becerilerini ve 
günlük hayatta 
yapt klar n  k sa ve 
basit cümlelerle ifade 
eder.  
12. Duyuru yazar.  
13. Görsellerden 
hareketle sözcük ve 
basit cümleler yazar.  
14. Liste olu turur.  
15. Basit sorular yazar.  
16. Basit sorulara 
cevap yazar.  
17. Yaz lar nda zaman 
ifadelerini kullan r.  

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e yöneltilen 
ra cevap 

ç k ve 
ergeler verir. 

da geçen 
 kullan r. 
alar nda 
lerini 

ni sözlüüüü 
edeeeeer.r.rr. 

amac yla konu ur.  
5. Konu malar nda 
geçmi  zamannlalala
ilgili basit c mmümmmüü eleeler 
kullan r.  
6. Konuuu mam ssss n
görs lleee lel rle
dests ekkkee ler.  
7. SSözzzzözlü oooolalalarararakk k bibibiiibb lglglgglglgi
veri mmmmlmesee nini isssssttet r.rrr   

9. Basit ifadelerle yaz lm
alan günlük ya ama ait b
tan r.  
10. Afi , el ilanlar  ve pa
bilggillilere i belirler.  
1111 .. OkOO uduklar nda görse
kkkkk sa ve basit yönergeler
12. BiBiBiBiBiiBiBiBBB lgi edinmek için ok
13. GöGöGöGööGöGöGöGöGöGörsrrrrr ellerden ve ba
okkkkkkkkkkuyuyuyuyuyyyyyacacacaccccacca aaaaaaaaaa  metnin içeri i

44444111 .... KeKeKeKeKeKKKKKKK ndndndndndndndndnnn isiyle ilgili ki ise
abasisisisisssss t ttt veeveevev  k sa sorululularara  an

1515151 . OkOkOkOkOkOkOkOkO udduduu uklar nddda aaa geggg çe
üügüünlnlnnnn ükük ihtiyaçlarla aaa ililililgigg li if

16166.. BaB sit, aç k veeee aaaaanlnnn a

esi, Anadodododoluluuluu meslek lisesese isisisisisi,,, AnA adadololuu teteknknk ik lisesi, Anadoooolulululu sssaaa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
8. Selamla ma, hal hat r sorma,
vedala ma, özür dileme, kabul
etme, reddetme, te ekkür etme
vb.
10. Ad, ya , adres, saatin kaç
oldu u, çevresindeki nesneler
vb. ilgili sorular.
11. Okul ve s n f içi yönergeleri
vb.
12.Telesekreter mesajlar ,
anonslar, duyurular vb.

8. Kendisi, ailesi, yak n çevresi,
günlük u ra lar , sevdi i eyler ve
bo  zaman etkinlikleri vb. ile ilgili
sorular.
10. Okul ve s n f içi yönergeleri vb.
11. Ya , saat, telefon numaras ,
zaman (saatler, aylar, y llar) ile ligli
say lar.
12. Bugün, yar n, gelecek hafta,
Kas m’da vb. zaman ifadeleri.

4. Kendisini, ailesini,
yak n çevresini,
arkada lar n  (ad,
ya , milliyet, cinsiyet,
adres), ya ad  yeri
(oturdu u yer)
tan tma, zaman, tarih,
hava durumu,
mevsimler hakk nda
bilgi verme.

 

8. Kartpostal, e-mail, sms,
davetiye vb. mesajlar n
konusunu, yerini ve
zaman n  anlama.
9. Okul panosu, el ilanlar ,
ilan panolar nda yer alan
duyurular vb.
12. Gazete, dergi, katalog,
dizin, bro ür, ambalajlardaki
k sa ilanlar, basit metinler.

10. Ki i, yer ve zaman ile ilgili
notlar
12. günlük konular, ihtiyaçlarla
ilgili k sa ve basit duyurular
13. Çok kullan lan kelimeleri
yazabilir.
14. varl klar  türlerine göre
ay rma vb.
17. Bugün, yar n, gelecek
hafta, Kas m’da vb

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.1.2 

lar , sevdi i eyler ve
etkinlikleri vb. ile ilgili

s n f içi yönergeleri vb.
at, telefon numaras ,
tler, aylar, y llar) ile ligllglggg iii

yar n, gelecek haf ata,,
b. zaman ifadeleri.

yak n çevresini,
arkada lar n  (ad,
yaa , milliyet, cinsiyet,
adadaaaaa erees), ya ad  yeri
ooo(o(( turdu u yer)r)
ataatatt n tma,, zamammmmanaaa , tarih,
ahahhhhh ava durumu,

memevsvsimimmmlelelel r hakkkkkkkkkkkkkkk nda
bibibibibib lglglglglgiiiii vevevevevevv rme.

davetiye vb.
konusunu, y
zaman n  an
9. Okul pano
ilan panolar
duyurular vb
12. Gazete,
dizin, bro ür
k sa ilanlar, 

esi, Anadolu meslek il eeeses siss , AnA dddadaa olu u teknik lllllisissssii esesesessesesssssese i,i,i,,,i AAAAAAAAAAAnannnn dolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**) 

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

14. Dinlediklerinde geçen 
yer, zaman, ki i ve konuyu 
belirler. 
15. Yava  h zdaki net 
konu malarda kullan lan 
uluslararas  sözcükleri 
tan r. 
16. Dinlediklerindeki k sa 
ve basit tarifleri anlar. 
17. Dinlediklerinde geçen 
zaman ifadelerini belirler. 
18. Dinlediklerinden 
ho lan p ho lanmama ile 
ilgili ifadeleri seçer. 
19.  Dinledi i basit ve k sa 
metinlerde ne, nerede, ne 
zaman, nas l, niçin, kim 
(5N 1K) sorular n  anlar. 

14. Bildik konularla ilgili 
basit sorular sorar.  
15. Kendisine yöneltilen 
basit sorulara cevap verir. 
16. Basit düzeyde aç k ve 
anla l r telefon 
görü mesi yapar. 
17. Ho lan p 
ho lanmad klar  hakk nda 
basit düzeyde konu ur. 
18. Bilgi almak veya 
vermek amac yla 
konu ur.  
 

8. Tablo ve grafikte 
verilen bilgileri aktar r.  
9. Yak n gelecek ile 
ilgili planlar n  aç klar. 
10. Gelece e ili kin 
planlar n  aç klar. 
11. Konu mas n  
görsellerle destekler. 
12. K sa sözlü mesajlar 
verir. 

17.Tablo ve çizelge okur. 
18. K sa ve basit yaz l  yönergeleri takip 
eder. 
19. Okuduklar nda önemli bilgiyi ay rt eder. 
20. Basit k sa metinlerdeki bilmedi i 
sözcüklerin anlamlar n  ara t r r. 
21. Okudu u k sa ve basit metinle ilgili 
sorular  anlar. 
22. Görsellerden ve ba l ktan hareketle 
okuyaca  metnin içeri ini tahmin eder.  
23. Okudu u basit ve k sa metinlerde ne, 
nerede, ne zaman, nas l, niçin, kim (5N 
1K) sorular na cevap arar. 
24. K sa mesajlar /iletileri anlar. 
25. Okuduklar nda k sa ve basit tarifleri 
anlar. 
26. Okudu u metinde geçen bildi i veya 
uluslararas  olarak kullan lan sözcükleri 
ay rt eder. 
27. Okuduklar nda yer, zaman, ki i ve 
konuyu belirler. 

18. Kartpostal yazar.  
19. Bilgi vermek 
amac yla k sa mektuplar 
yazar. 
20. Yak n gelecek ile 
ilgili planlar n  yazar. 
21. Basit tablo ve 
grafikler haz rlar. 
22. Yaz lar nda zaman 
ifadelerini kullan r. 
23. Yaz lar nda yer, ki i 
ve konuyu belirtir. 
 

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
(***) A1.1.3 
 
 

öneltilen 
vap verir.
e aç k ve 

r. 

hakk nda 
onu ur.
eya 

a

9. Yak n gelecek ile
ilgili planlar n  aç klar.
10. Gelece e ili kikiinnn
planlar n  aç kl rrararaaa .
11. Konu mamaas nnnn
görsellerle e e dedest keeeee ler. 
12. K saa ssssözlül mmmmmmmes jajllar 
verir.

eder.
19. Okuduklar nda önem
20. Basit k sa metinlerde
sözcüklerin anlamlar n  
21. OkOO udu u k sa ve ba
sosoooorurururr lar  anlar. 
2222 . Görsellerden ve ba
ok yyyyyyyyuyyacaaaaaaaaaa a  metnin içeri
23.... kOkkOkkOkOkOkOkOkOkuduuuuu u u basit ve k
eeneenenenenene eerereeeeededeeeeeedee,, ne zaman, nas
KKK1K1K1K1K11 )) ) )))))))) sosososososososoosssss rururururururuurr lar na cevap ara
444244444.... KKKKK sasss  mesajlarrrr /i/i/iileleeleletile
55252525255. OkOkOkOkOkOkOkO udduduklar nddddaa kkkk sa

anlalalalalal r.r.
26626. Okudu u eemeetitititit ndnnnn e ge
uluslararas  o aalaararararaak kk kulla
ay rt eder.
27. Okudukkkkklalalalal rrrr nda yer, z
konuyuu bbbbeleleleliriririrleeleler.

esi, Anadolu mesleeeek k k kk lilililiseseseseesisss ,,,, AnAA adolu teknik llisiii esseseses ,,i,i AAAnan dolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
15. “Spor, film”
vb. sözcükler.

14. Kendisi, ailesi, yak n çevresi, günlük
u ra lar , sevdi i eyler ve bo  zaman
etkinlikleri vb. ile ilgili sorular.
15. Kendisi, ailesi, yak n çevresi, günlük
u ra lar , sevdi i eyler ve bo  zaman
etkinlikleri vb. ile ilgili
17. Yemekler, nesneler, bo  zamanlar nda
yapt  hobiler vb.
18. Bir nesneyi isteme, beden numaras  ya
da ayakkab  numaras n  söyleme, bilgi
isteme, hava durumu (Örne in;
- Bugün hava nas l?
- Güne li /s cak/so uk) vb.

------------------------ 

17. Ders çizelgesi vb.
16 S n f içinde kullan lan k sa
yönergeler gibi
19. Kimlik bilgileri (ad , soyad ,
do um yeri, milliyeti, adresi vb.)
20. Sözlü e bakarak,
ö retmenine sorarak vb.
sözcüklerin anlamlar n  ara t r r.
21. Okuma öncesi, okuma s ras
ve okuma sonras nda metinle
ilgili sorular  anlar.

19. Bir gününü nas l
geçirdi i ya da okul
hayat yla ilgili mektuplar
22. Bugün, yar n, gelecek
hafta, Kas m’da vb.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.1.3 

ve bo  zaman
ular.
çevresi, günlük
ve bo  zaman

bo  zamanlar nda

eden numaras  ya
söyleme, bilgi
ne in;

b.

------- -- ------ -- ------------------------- 

16 S n f içinde ku
yönergeler gibi
19. Kimlik bilgiler
do um yeri, milliy
20. Sözlü e baka
ö retmenine sora
sözcüklerin anlam
21. Okuma önce
ve okuma sonras
lililililiii gili sorular  anla

esi, AAAAAnanananadolu meslek il eeeses siss , AnA dadadadaa olu u teknikkk llll sisis sesesesesee iii,ii AAAAAnann dolu saaa l k kkk mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 
20. Dinlediklerinde günlük
hayatla ilgili bildi i
sözcükleri ve ifadeleri ay rt
eder.
21. Basit, aç k ve anla l r
gündelik konu malar
takip eder.
22. Duydu u seslerin
fark n  belirtir.
23. Dinledikleri/
izlediklerinde geçen basit,
aç k ve anla l r bilgiyi
tan r.

19. Günlük ili kilerin
gerektirdi i durumlara
uygun konu ur.
20. Kar l kl  konu ma
s ras nda kar s ndakine
ihtiyaçlar n  belirtir.
21. Sorular sorar.
22. Sorulan sorulara
cevap verir.

13. Günlük ya am na ili kin
konularda kendini ifade eder.
14. Konu malar nda basit
betimlemeler yapar.
15. Konu mas n  görsellerle
destekler.
16. Sözlü olarak bilgi
verilmesini ister.
17. Konu malar nda ne,
nerede, ne zaman, nas l,
niçin, kim (5N 1K) sorular na
cevap verir.
18. Ki isel bilgilere ili kin
sorular  sözlü olarak cevaplar.

28. Çok k sa ve basit metinleri
anlar.
29. K sa ve basit yaz l
mesajlar n anlam n  kavrar.
30. Tablo ve çizelge okur.
31. Görsellerden yararlanarak
okudu unu anlamland r r.
32. K sa ve basit yaz l
yönergeleri takip eder.
33. Okuduklar nda görsellerle
desteklenen k sa ve basit
yönergeleri uygular.
34. Basit k sa metinlerdeki
bilmedi i sözcüklerin
anlamlar n  ara t r r.

24. Basit ifade ve cümleleri
yazar.
25. Günlük ihtiyaçlar n
yaz l  olarak ifade eder.
26. K sa mesajlar/iletiler
yazar.
27. Kartpostal yazar.
28. Basit sorular yazar.
29. Basit sorulara cevap
yazar.
30. Yaz lar nda zaman
ifadelerini kullan r.
31. Ki isel bilgilerine ili kin
sorulara cevap yazar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.1 

mlara

nu ma
ndakine
tir.

ar.
ulara

konularda kendini ifade eder.
14. Konu malar nda basit
betimlemeler yappparaa .
15. Konu masssss nn  görsellerle
destekler.
16. Sözlüüü olo rra akaa bbililgigi
verilm sssesini is eeeeter.r
17. KoKoKonunnn malall r ndaaa nenn ,
neredede,, nen  zaman,, nanananan s l,
niçin, kk mmmi  (5N5 111111K)K))K  sorular nananannananananann
cevap p evevevv ri .r.
18. Kii sssi el bbil igigg lel ere ili kin
soru alarr sss zözlü oooolarar k cevaplpplpp ararararrraaa .

anlar.
29. K sa ve bas
mesajlar n anla
30. Tablo ve çiz
31. Görsellerde
okudu unu anla
32. K sa ve bas
yönergeleri taki
33. Okuduklar n
desteklenen k s
yönergeleri uyg
34. Basit k sa m
bilmedi i i iii sösösösözcü
anlaml rarrr nnnn  ara

esi, AAAAnanananadodddd lu meslek il eeeses siss , AnA ddaddololooooo u tetet knknikik llisisisesee i, Anadolu saaaa llll k k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI 
KONU MA 

SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR 
22. Almancaya özgü
sesler.

---------------------- 

20. Kendisini, ailesini, tan d
ki ileri (arkada lar , kom ular
vb.), günlük hayatta kar la t
ve sahip oldu u nesneleri,
ya ad klar  yerleri (evini, s n f n ,
odas  vb.) bir mekân , vücut
uzuvlar n  basit sözcüklerle
betimleme. Örne in bir araban n
rengini, büyüklü ünü, ya da
küçüklü ünü söyleme gibi.

29. Kartpostal, e-mail, sms, davetiye vb.
mesajlar n konusunu, yerini ve zaman n
anlama
30. Ders çizelgesi vb.
31. Basit bilgilendirici metinleri ve
betimlemelerin genel fikrini, özellikle de
metni aç klay c  resim içeriyorsa, anlama
32. S n f içinde kullan lan k sa yönergeler
gibi
34. Sözlü e bakarak, ö retmenine sorarak
vb. sözcüklerin anlamlar n  ara t r r.

24. Sözlük, ders kitab  vb.
yard m yla günlük ili kilerin
gerektirdi i farkl  durumlar.
26. Duyuru, not, davet,
öneri, bilgi vb içeren SMS,
elektronik posta yazma.
30. Bugün, yar n, gelecek
hafta , zaman ifadeleri vb.

 (*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.1 

20. Kendisini, ailesini, tan d
ki ileri (arkada lar , kom ular
vb.), günlük hayatta kar la ttt
ve sahip oldu u nesnelerrrrri,i,i,i
ya ad klar  yerleri (evinni, sssss n ff n ,
odas  vb.) bir mekânnn , vü ucucccc t
uzuvlar n  basit s zzözzzcüc klk rrrrer eeele
betimleme. Örne nnni  b rir aararababann nnn
rengini, büyüklü nnnünü ü, yyyyyaa a dadada
küçüklü ünü söyly emmmme e gibibibibibib ..

29. Kartpostal, e-mail, sm
mesajlar n konusunu, yer
anlama
30. Ders çizelgesi vb.
31. BaBaaBasit bilgilendirici met
bbeetit mlmmm emelerin genel fikri
metni aç klay c  resim içe
32 SS. SS nnnnnnnnnn f içinde kullan lan
gibi
34 S. SS. S. S. SSS.. özözözözözözözözöö lülülülüülüülüüü e bakarak, ö r
v .bbbbbbb sssözözözzzzzzözözözcücücücücücücücccc klk erin anlamlar n

sesi, AAAAAnannn dolu meslek ili eeess si, An daaaaa lolu teknik lisssssesesesseseee i,i,i,i,,, AAAnadolu saaa llll k kkkk me
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 
24. Dinlediklerinde geçen
bildi i sözcüklerden
hareketle anlat lanlar
anlamland r r.
25. Dinlediklerindeki basit,
aç k ve anla l r yönergeleri
uygular.
26. Dinledikleri, izlediklerinde
verilen basit, aç k ve anla l r
bilgiyi belirler.
27. Dinlediklerinde
anlamad klar  ile ilgili
aç klama iste ini belirtir.
28. Basit düzeyde aç k ve
anla l r telefon
görü melerini anlar.

23. Sorular sorar.
24. Sorulan sorulara
cevap verir.
25. Basit düzeyde aç k
ve anla l r telefon
görü mesinde kendini
ifade eder.

19. Günlük
al kanl klar
hakk nda konu ur.
20. Konu mas n
görsellerle destekler.
21. Tablo ve çizelge
ile verilenleri
yorumlar.

35. K sa ve basit yaz l  mesajlarda
verilen bilgiyi ay rt eder.
36. Levhalarda yer alan günlük
hayatta s kça kar la lan sözcük ve
ifadeleri anlar.
37. Bilgi edinmek için okur.
38. Okudu u k sa ve basit metinle
ilgili sorular  anlar.
39. Görsellerden ve ba l ktan
hareketle okuyaca  metnin içeri ini
tahmin eder.
40. Okudu u basit ve k sa metinlerde
ne, nerede, ne zaman, nas l, niçin,
kim (5N 1K) sorular na cevap arar.
41. Ki isel bilgileri içeren sorular
anlar.

32. K sa ve basit betimlemeler
yapar.
33. Formlar  yönergelerine uygun
doldurur.
34. Kendisi ve hayali karakterlerin
ya ad klar  yer, zaman ve
yapt klar na ili kin basit cümleler
yazar.
35. Basit cümlelerle mektup
yazar.
36. Görsellerden hareketle cümle
ve metinler yazar.
37. Yaz lar nda zaman ifadelerini
kullan r.
38. Ne, nerede, ne zaman, nas l,
niçin, kim (5N 1K) sorular na
cevap yazar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.2 

orulara

eyde aç k
lefon
e kendini

al kanl klar
hakk nda konu ur.
20. Konu mas nnn
görsellerle d ssesesesee teeklk er.
21. Tablo vvve iiçççç ezelgge
ile verileeeeenlnn ere i
yorumlmm araaaa .

verilen bilgiyi ay rt eder.
36. Levhalarda yer alan
hayatta s kça kar la la
ifadeleri anlar.
37. BB. BBilgi edinmek için ok
3838888.... OkO udu u k sa ve bas
ilgili sorular  anlar.
39. GGGGGGGGGGGöröööööö sellerden ve ba
harerereereeereerere eeekekekekeekekeketlttttt e okuyaca  me
taaaaaaaaahmhmhmhmmhmhhmmhh nnnninininn eeeeeeeeeeder.

004040004040404 . OOO. O. O. O. OOO. OOOOkukukukukuukuuukukukuk duddddddd u basit ve k s
ne,,,,, neneneneen rererede, ne zamamammanaaaa , n
kikikikimmmmm (5(5(5(555NNNNNN 1K11 ) so uurulalalalarr nan  c
41 K. KKii isel bilgileriririri içiçiççiçeren
annanlalal r.

esi, Ana odoooolululuuu mmmeslek liseseesisis , AnAnAnAnAA adadadolu u u tetet knik lisesi, Anadodododoolulululu ssa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI 
KONU MA 

SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
24. Bo  zaman
etkinlikleri, müzik,
televizyon, sinema ve
yolculuk

--------------------------- --------------------------

37. Gazete, dergi, katalog,
dizin, bro ür,
ambalajlardaki k sa ilanlar,
basit metinler.
38. Okuma öncesi, okuma

s ras  ve okuma
sonras nda metinle ilgili
sorular  anlar.

32. Günlük hayatta kar la lan nesneleri, tan d
ki iler ve ailesi ile ya ad klar  yerleri basit
sözcüklerle betimleme. Örne in; bir araban n
rengini, büyüklü ünü ya da küçüklü ünü
söyleme.
33. Say , tarih, milliyeti, ad , ya , adresi, do um
tarihi ya da ülkeye geli  tarihi gibi bilgiler, Örne in
otel kay t formu gibi
37. Bugün, yar n, gelecek hafta, Kas m’da vb.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.2 

32.
ki i
söz
ren
söy
33.

---- --------------------------

37. Gazete, dergi, katalog,
dizin, bro ür,
amammbalajlardaki k sa ilanlar,
baabbb sis t metinler.

838. Okuma önönönö cesi, okuma
sss ras  ve okokkkkumumuuu a
sosss nrn as nda memmm tinle ilgili
sosorurulalaarrrr  anlar...

tari
ote
37.

esi, Anadolu meslek il eeeses siss , AnA ddadadaa ollu u teknik llllissisisisisisisisesesesesesesesesi,i AAAAAAAAAAAnann dolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 

9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**) 
 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 

KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 
29. Dinlediklerinde geçen 
yer, zaman, ki i ve konuyu 
belirler. 
30. Basit, aç k ve anla l r 
tarifleri anlar. 
31. K sa, basit mesaj ve 
duyurular n konusunu 
belirler. 
32. Yava  h zdaki net 
konu malarda kullan lan 
uluslararas  sözcükler, 
isimler ve yerlere ili kin 
bilgiyi ay rt eder/tan r. 
 

26. Konu malar nda basit 
betimlemeler yapar.   
27. Ho lan p ho lanmad klar  
hakk nda basit düzeyde 
konu ur. 
28. htiyaç duydu u konularda 
bilgi verilmesini ister. 
29. Görü  ve önerilerini 
payla r. 
30. Konu malar nda sebep-
sonuç belirten ifadeleri 
kullan r. 
 

22.  Konu malar nda 
geçmi  zaman  kullanarak 
k sa metinler olu turur. 
23. Konu mas n  
görsellerle destekler. 
 

42. Okuduklar nda 
önemli bilgiyi ay rt 
eder. 
43. Sözcü e getirilen 
eklerden anlam  
belirler. 
44. Okuduklar ndan 
problemi belirler. 
45. Okuduklar nda 
verilen ipuçlar ndan 
yararlanarak eksik 
bilgiyi tahmin eder. 

39. Ayr nt l  ki isel bilgileri yaz l  
olarak ister ve iletir. 
40. Kar l kl  yaz maktan zevk 
al r. 
41. K sa ve basit diyalog ve 
metinler olu turur. 
42. Ho lan p ho lanmad klar yla 
ilgili k sa paragraf olu turur. 
43. Geçmi  zaman ifadeleriyle 
k sa metinler yazar.  
44. Basit tablo ve grafikler 
haz rlar. 
45. Yaz lar nda zaman ifadelerini 
kullan r. 

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yapar.   
ho lanmad klar
it düzeyde 

ydu u konularda
ni ister. 
önerilerini

ar nda sebep-
n ifadeleri 

önemli bilgiy
eder.
43. Sözcü e
eklerden anla
belirler.
44. Okudukla
problemi bel
45. Okudukla
verilen ipuçla
yararlanarak
bilgiyi tahmin

geçmi  zaman  kullanarak
k sa metinler olu turur. 
23. Konu mamam s n
görsellerlrlrlrlr eeee edd stekler. 

esi, AAAAnanananann dolu meslek il eeeses siss , AnA dadadadada oluu u teknik l ssiseseseeee ii, Anadolu saa llll k kk mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
9. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

KAR ILIKLI 
KONU MA 

SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
30. Anons veya telefon
konu mas ndaki mesaj vb.

22. “Perfekt” ve “sein”,
“haben” fiilleri ile yap lan
“Präteritum” zamanda
metin yazma.

42. Kimlik bilgileri (ad, soyad ,
do um yeri, milliyeti, adresi vb.)

43. Olay, ki ilerin hayat
vb.
45. Bugün, yar n,
gelecek hafta, Kas m’da
vb.

 (*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.3 

22. “Perfekt” ve “sein”,
“haben” fiililleleeri ile yap lan
“Präteri uutuuum””mm  zamanda
metinnn ya mzzzzz a.a.

42. Kimlik bil
do um yeri, 

AMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALA

sesi, Anadolu meslek ili eeess si, AAn dad lolu teeeeknkkk ik lisessssesseseeee i,iiiiiii  Anadolu sa l k me
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NADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF ORTAK KAZANIMLARI (**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA

1. Dinlerken vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat eder.
2. Görgü kurallar na ve kültürel
de erlere (evrensel, millî, ahlaki,
sosyal vb.) uygun dinler.
3. Dinlediklerini anlamland rmada
sunulan görsellerden yararlan r.
4. Dinlediklerini uygun görsellerle
belirler.
5. Dinlediklerinde geçen bilmedi i
sözcüklerin anlamlar n  ara t r r.
6. Metni takip ederek dinler.
7. Kat l ml  dinler.
8. Seçici dinler.
9. Dinlediklerine ili kin sorular sorar.
10. Dinlediklerini anlamland rmada
ön bilgilerini kullan r.
11. Dinlediklerinde anlamad klar  ile
ilgili aç klama iste ini belirtir.

1. Konu malar nda beden dilini
kullan r.
2. Görgü kurallar na ve de erlere
(evrensel, milli, manevi, kültürel,
ahlaki, sosyal vb.) uygun konu ur.
3. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.
4. Sözcük ve sözcük gruplar n
yerinde ve anlam na uygun kullan r.
5. Sözcükleri türlerine ve i levine
uygun kullan r.
6. Sözcükleri do ru telaffuz eder.
7. Kendine güvenerek konu ur.
8. Konu malar nda söz varl n
kullan r.
9. Basit cümle yap lar n  do ru
kullan r.
10. Konu malar nda vurgu, tonlama
ve telaffuza dikkat eder.
11. Konu ma s ras nda
anlamad klar  ile ilgili aç klama
iste ini belirtir.

1. Bilmedi i sözcüklerin anlamlar n
ara t r r.
2. Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3. Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Ön bilgilerini kullanarak
okudu unu anlamland r r.
5. Noktalama i aretlerini dikkate
alarak okur.
6. Ak c  okur.
7. Gerekti inde not alarak okur.

1. Ö rendi i basit ve s n rl  dilbilgisi
ve cümle kal plar n  do ru kullan r.
2. Yaz lar nda yaz m kurallar n
uygular.
3. Yaz lar nda noktalama i aretlerini
do ru ve yerinde kullan r.
4. Günlük ihtiyaçlar n  kar lamak
için sahip oldu u sözcük bilgisini
yerinde ve anlam na uygun olarak
kullan r.
5. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi ortak kazan mlar  

ü kurallar na ve de erlere
el, milli, manevi, kültürel,
sosyal vb.) uygun konu ur.
ük ve sözcük gruplar n  basitttititi
arla ba lar.
ük ve sözcük gruplar nn
ve anlam na uygun kkkkkuluu alan r.rrrr
ükleri türlerine ve i eeel vivv ene

kullan r.
ükleri do ru telaffuz z dededee rer.
ine güvenerek konuu uruu .
malaaaar nda söz varlr n

.
cümmmmlelelelel  yap lar n  doo ururr

.
u maaaaalalalalarrrr nda vurg ,u t noooo alama
fuza dikkkakakak t eder.
u ma s rarararar sssss ndnnn a
d klar  ile ilgggggililili iii açaçaçaça klama
belirtir.

2. Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3. Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Ön bililgiigilelell rini kullanarak
okokokudududuuu unnunununu u anlamland r r.
5. NoNoNoktalamamamaammaa a i aretlerini dikka
alararararaa ak okuuuuuuuur.rrrrrrrr
6. Ak c oooooooooookukukukukukukukuuk rrrr.r....r
7. Ge eeeeeeerektktttii ininnininnnii dededededededededdd  not alarak oku

esi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

33. Dinlediklerinde
geçen yer, zaman, ki i
ve konuyu belirler.
34. Dinledikleri/
izlediklerinde geçen
basit, aç k ve anla l r
bilgiyi ay rt eder.
35. Dinlediklerinde
sebep-sonuç ifadelerini
ay rt eder.
36. Dinlediklerinde
kar tl k belirten
sözcükleri ay rt eder.

31. Bilgi almak veya
vermek amac yla konu ur.
32. Basit, aç k ve anla l r
ekilde yer, zaman, ki i ve

konusu belli k sa
konu malar yapar.
33. Konu malar nda
ya ant s ndan ve günlük
hayattan örnekler verir.
34. Dilek ve temennilerini
kar s ndakine iletir.
35. Duygular n  basit
düzeyde ifade eder.
36. Konu malar nda
sebep-sonuç belirten
ifadeleri kullan r.
37. Sözlü olarak aç k ve
anla l r tarifler yapar.

24. Problemi tan mlar.
25. Konu malar nda
ya ant s ndan ve günlük
hayattan örnekler verir.
26. Duygular n  basit
düzeyde sözlü olarak ifade
eder.

46. Bilgi edinmek için okur.
47. Okudu u basit ve k sa
metinlerde ne, nerede, ne
zaman, nas l, niçin, kim (5N
1K) sorular na cevap arar.
48. Sözcü e getirilen eklerden
anlam  belirler.
49. Okuduklar nda hikâye
ö elerini belirler.
50. Okuduklar nda olaylar n
olu  s ras n  belirler.

46. Dinledikleri, okuduklar ndaki
önemli bilgileri listelendirir.
47. puçlar ndan yararlanarak
eksik b rak lan bilgiyi tamamlar.
48. Olaylar  olu  s ras na göre
yazar.
49. Gelece e ili kin planlar n
yazar.
50. Duygular n  anlatan basit
düzeyde yaz lar yazar.
51. Yaz lar nda kar la t rmalar
yapar.
52. Yaz lar nda zaman
ifadelerini kullan r.
53. Yaz lar nda sebep-sonuç
belirten ifadeleri kullan r.

 (*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
 (***) A1.2.4 

konu ur.
anla l r
n, ki i ve

da
günlük
verir.
nnilerini
ir.
sit
r.

da
ten

ç k veeeee
par.

25. Konu malar nda
ya ant s ndan ve günlük
hayattan örnekler veveverir.
26. Duygular n bbbbbbassit
düzeyde sözlü loloo ara aka  ifade
eder.

47. Okudu u basit 
metinlerde ne, nere
zaman, nas l, niçin
1K) sorular na ceva
48. Sözcü e getirile
anlam  belirler.
49. Okuduklar nda 
öööööö elerini belirler.
505050505055555 . Okuduklar nda 

lllllooooo uuuuuuuuuuu  s ras n  belirle

sesi, Anadoluuuuu mmmmeseseseslek lisesi, AnA adolu teknik lisesi, Ananananadodododod lulululu sa l k me
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**) 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR 

------------------------ 

33. Okulu vb. ilgili 
35. a k nl k, korku, öfke, 
sevinç veya üzüntü 
duygusu vb. 

--------------------------- 

46. Gazete, dergi, katalog, dizin, 
bro ür, ambalajlardaki k sa ilanlar , 
basit metinleri okuma. 
49. Hikâyede geçen yer, zaman, 
olay ve karakterleri belirleme.       

52. Bugün, yar n, gelecek 
hafta, Kas m’da vb. 

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A1 düzeyi kazan mlar  
(**) A1.2.4 
 
 

, öfke, ---------------------------

, j
basit metinleri okum
49. Hikâyede geçe
olay ve karakterleri

esi, Anadolu meslek lisesii, AnAA dddadaa oluu teteknknikik llisisesesesesi, Anadolu sa l k mes



ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF ORTAK KAZANIMLARI (**)

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
1. Dinlerken vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat eder.
2. Görgü kurallar na ve kültürel
de erlere uygun dinler.
3. Dinlediklerinde geçen bilmedi i
sözcüklerin anlamlar n  ara t r r
4. Dinlediklerinde anlat lanlara
de er verir.
5. Dinlediklerinde anlamad klar  ile
ilgili aç klama iste ini belirtir.
6. Dinlediklerini anlamland rmada
ön bilgilerini kullan r.

1. Konu malar nda beden dilini kullan r.
2. Görgü kurallar na ve de erlere
(evrensel, milli, manevi, kültürel, ahlaki,
sosyal vb.) uygun konu ur.
3. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.
4. Sözcük ve sözcük gruplar n  yerinde ve
anlam na uygun kullan r.
5. Sözcükleri türlerine ve i levine uygun
kullan r.
6. Kendine güvenerek konu ur.
7. Konu malar nda söz varl n  kullan r.
8. Basit cümle yap lar n  do ru kullan r.
9. Konu malar nda vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat eder.
10. Anlamad klar na ili kin aç klama
iste ini kal p ifadeler kullanarak belirtir.
11. Farkl  durumlara göre söz varl n
geli tirerek kendini ifade eder.
12. Duydu u ve okudu u basit cümleleri
aktar r.
13. Ak c  konu ur
14. Konu d na ç kmadan konu ur.

1.Bilmedi i sözcüklerin
anlamlar n  ara t r r.
2.Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3.Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Okuduklar nda geçen bilmedi i
sözcüklerin anlam n  tahmin eder.
5.Ön bilgilerini kullanarak
okudu unu anlamland r r.
6. Noktalama i aretlerini dikkate
alarak okur.
7. Ak c  okur.
8. Not alarak okur.
9. Serbest okuma yapar.

1. Ö rendi i basit ve s n rl  dilbilgisi ve
cümle kal plar n  do ru kullan r.
2. Yaz lar nda yaz m kurallar n  uygular.
3. Yaz lar nda noktalama i aretlerini
do ru ve yerinde kullan r.
4. Yaz lar nda nezaket ifadelerini
kullan r.
5. Günlük ihtiyaçlar n  kar lamak için
sahip oldu u sözcük bilgisini yerinde ve
anlam na uygun olarak kullan r.
6. Anlaml  ve kurall  cümleler yazar.
7. Sözcükleri yerinde ve anlamlar na
uygun kullan r.
8. Sözcükleri türlerine ve i levine uygun
kullan r.
9. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.
10. Konu d na ç kmadan yazar.
11.  Mant ksal bütünlük içinde yazar.
12. Yaz lar nda basit dil yap lar n  ve
temel dil i levlerini kullan r.
13. Duydu u ve okudu u basit cümleleri
yaz l  olarak aktar r.
Yaz lar nda nezaket ifadelerini kullan rlar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
 (**) A2 düzeyi ortak kazan mlar  

384

milli, manevi, kültürel, ahlaki,
uygun konu ur.

ve sözcük gruplar n  basit
a ba lar.
ve sözcük gruplar n  yerinde vvvvve
uygun kullan r.
eri türlerine ve i levineee uu gyg nnnnun

güvenerek konu rur.
alar nda söz varl nn kkkkulu laann r.r.r.r.r.
mle yap lar n  do ru kk luluuu lann r.
alar nda vurgu, ton alamamamamm  vee
kkatatatata eeeededdd r.

ad klklklkllarararar na ili kin aç klk ammmaa a
p ifadadadadddelee er kullanarak k ebebebb li trtir.

dur mmummlalalalararrr  göre söz vavarlrlr nn
k kendinininini iii ifiii ade eder.

u ve okukukukududdd u basit cücücümlmmmmmm elererii

onu ur
na ç km dadanananana kkkkkononononuuuu uru .

2.Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3.Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Okudukklar nda geçen bilme
sösözczcükük eleelerirrr n anlam n  tahmin e
5555.ÖnÖnÖnÖn bbbbbbbililili gilerini kullanarak
okkkuduu u unnnnnnuu anlamland r r.
6.6..6.6 Noktallllllamamamamamamamamamama a i aretlerini dikka
alarak oooooooooookukukukukukukukukukk r..rrrrr
7. Ak ccccccccc oooooo ukukukuuurr.r.
8. Nottt ttt alalalalallalllllaa ararrarararararaaaaa akakakkakakakakkkkaa  okur.
9. Serbbesessesessssee t t tt okoooo uma yapaaaar.r.r.

esi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI (**)

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

1. Basit, aç k ve anla l r
gündelik konu malar  takip
eder.
2. Aç k ve anla l r bir ekilde
gerçekle tirilen konu malar
genel hatlar yla anlar.
3. lgilendi i konulardaki yava
ve net konu malar n konusunu
belirler.
4. Dinlediklerindeki/
izlediklerindeki basit, aç k ve
anla l r bilgiyi belirler.
5. Dinlediklerinde geçen ki isel
ihtiyaçlar  ile ilgili basit ifadeleri
ve sorulan sorular  ay rt eder.
6. K sa mesaj ve kay tl
duyurulardaki ögeleri belirler.
7. Dinlediklerinde belirtilen
hobilerle ilgili ifadeleri belirler.

1. Günlük ili kilerin
gerektirdi i farkl  durumlara
uygun konu ur.
2. Basit düzeyde aç k ve
anla l r telefon görü mesi
yapar.
3. Ki isel ihtiyaçlar n  basit
ifadelerle belirtir.
4. Bilgi vermek amac yla
konu ur.
5. Bildi i konularda sorulan
sorular  cevaplamaktan
zevk al r.
6. Basit ve somut
yönergeler verir.
7. Hobilerini ve ilgilerini
aç klar.
8. Konu malar nda günlük
hayattan örnekler verir.

1.Konu malar nda kendi
görü ünü belirtir.
2. Konu malar nda
tercihlerini belirtir.
3. Bilgi vermek amac yla
duyuru yapar.
4. K sa sözlü mesajlar
verir.

1. Uluslararas  ortak ifadeler
/sözcükler ve s kl kla tekrar
eden ifadeleri/sözcükleri
içeren k sa ve basit metinleri
anlamland r r.
2. ekil, sembol ve i aretlerin
anlamlar n  bilir
3. Gerekli bilgiyi bulmak
amac yla göz gezdirerek
okur.
4. Basit yaz l  metinlerdeki
gerekli bilgileri bulur.
5. K sa, basit yönergeleri
uygular.
6. Görsellerden yararlanarak
okudu unu anlamland r r.
7. K sa yaz l  mesajlar n
anlam n  kavrar.
8. Okuduklar na ili kin
sorular  cevaplar.
9. Okuduklar nda belirtilen
hobileri ay rt eder.

1. Yaz lar nda kendi
ya ant s ndan ve günlük
hayattan örnekler verir.
2. Not al r.
3. Liste olu turur.
4. K sa diyaloglar yazar.
5. K sa mesajlar yazar.
6. Formlar  yönergelerine
uygun doldurur.
7. Bilgi almak amac yla
sorular yazar.
8. Bildi i konular hakk nda
sorulan sorulara cevap
yazar.
9. Bilgi vermek amac yla
yazar.
10. Yaz lar nda günlük
hayattan örnekler verir.
11. Hobileri ve ilgilerine
ili kin yazar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
 (***) A2.1.1 

eyde aç k ve
efon görü mesi

tiyaçlar n  basit
elirtir.
mek amac yla

nularda sorulan
aplamaktan

somut
verir.
 ve ililililgigigg lerini

alar ndndndndaaaaa güg nlük
nekler rrr r veveveverir.

tercihlerini belirtir.
3. Bilgi vermek amac yla
duyuru yapararar.
4. K sa s zözzözözö lüü mesajlar
verir.

içeren k sa ve
anlamland r r
2. ekil, semb
anlamlar n  bi
3. Gerekli bilg
amac yla göz 
okur.
4. Basit yaz l
gerekli bilgiler
5. K sa, basit 
uygular.
6. Görsellerde
okuduu ununununu an
7. K asaaa yyyyazaaa l
anlammmm nnnn  kavr
8. Okkkkududududu uklar
sorurururulalalalarr  cevap
9.9.9.. OkOkOkOkuduklar
hohohohoh bibbb leri ay rt e

esi, Anadolu mesleeeek k k kk lilililiseseseseesisss ,,,, AnAA adolu teknnik llisiii esseseses ,i,,i, AAnan dolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
1. Selamla ma, hitap etme,
vedala ma, tan ma, te ekkür
etme, kutlama, bildi i ya da
kendisi, ailesi ile ilgili konular,
toplu ta m araçlar n  kullanma,
izin isteme, özür dileme, ricada
bulunma, al -veri , ya ad  yer,
okul ya am  vb.
2. lgilendi i ya da bilgi sahibi
oldu u konularda anadili
Almanca olan ki ilerin yapt
konu ma.
3. TV, DVD gibi dinleme araçlar
araçlar yla ana dili Almanca olan
ki iler aras ndaki konu malar
içeren s n f içi çal malar için
düzenlenmi , kaydedilmi
konu malar.
4. Televizyon yay nlar nda görsel
materyallerle sunulan olaylar,
kazalar, reklamlar gibi.
6. Telefondaki mesajlar, tren
istasyonlar ndaki anonslar,
duyurular vb.

1. selamla ma, hitap etme,
vedala ma, tan ma,
te ekkür etme, kutlama,
bildi i ya da kendisi, ailesi
ile ilgili konular, toplu ta m
araçlar n  kullanma, izin
isteme, özür dileme, ricada
bulunma, al -veri ,
ya ad  yer, okul ya am
vb.
4. Yap lacaklar ve gidilecek
yer hakk nda konu ma, yol
tarif etme, miktar, say  ve
fiyat belirtme.
6. Harita ya da plan
kullanarak bir yere nas l
gidilece ini vb. tarif etme.

2. Örne in; tercih etti i
mönüyü belirtme.
3. Bildik konularda
üzerinde daha önce
çal lm  k sa duyurular
yapma, haz rlanarak bir
bilgi veya iste i
ba kalar na iletme.
4. Telefonla k sa mesajlar

verme vb.

2. Sokak, restoran, tren
istasyonu vb. kamuya aç k
yerlerdeki yönlendirmeler,
talimatlar, uyar lar vb.
3. Gazeteden sar  sayfalar vb.
4. Say lar, isimler, görseller ve
ba l klara dayal  k sa, basit
mektup, dergi, bro ür ve
gazete makaleleri vb.
5. Günlük ya amda s kça
kullan lan ayg tlar n (telefon,
ATM, bilgisayar, otomatik bilet
alma cihaz  vb) kullan m  ile
ilgili görsellerle desteklenen
yönergeleri uygulama.
6. Resim ve ekillerden
yararlanarak kitap, bro ür,
ambalaj vb. okuma / afi ,
internet sitesi vb. görselle
desteklenmi  kaynaklardaki
sözcük ve ifadeler.

1. Okul ya am , günlük
i ler ve güncel
konularda örnekler
verme.
3. Ürünün niteli i, fiyat ,
teslim tarihi ile ilgili
bilgileri listeleme.
5. SMS, e-mail,
kartpostal, not, vb
yazma.
6. nternet üzerinden
etkile imli formlar ,
ki isel ve mesleki
bilgilere ili kin formlar
doldurma.
8. Bildi i konularda
örne in sorulacak hava
durumu, hobiler, evcil
hayvanlar, müzik, spor
vb. konularda sorulara
cevap yazma.
9. Ya ad  yeri ve
oraya nas l gidilece ini
anlatma.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
(***) A2.1.1 

etme, kutlama,
da kendisi, ailesi

onular, toplu ta m
 kullanma, izin
zür dileme, ricada
al -veri ,

yer, okul ya am

caklar ve gidilecek
nda konu ma, yol

e, miktar, say  ve
tme.
ya dadadadad ppplan
k bir r rr yeyeyeyeyy re nas l
ni vbbbb.. tatatataat rif etme.

3. Bildik konularda
üzerinde daha önce
çal lm kkk sa duyurular
yapma,,,, hhazaa rlanarak bir
bilgi eeveyayyy  iste i
baaa kak aaalar ana iileletmtme.e
4.44444 TeT eelefofff nlnllnln aaa kkkk sasaasa mmmmmesajlar
evevvv mrme bbvb.

yerlerdeki y
talimatlar, u
3. Gazeted
4. Say lar, 
ba l klara d
mektup, de
gazete mak
5. Günlük y
kullan lan a
ATM, bilgis
alma cihaz
ilgili ggörsell
yöneeneergrgrggeleee er
6. ReReReResisisis m ve
yarararararlrlrlrlanaaa ara
ammmmbabababab laj vb
innninteteteternet site
dedededestss eklenm
sösöss zcük ve 

esi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALAR I(**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

8. Dinlediklerinde /
izlediklerinde de i en
konular  belirler.
9. Dinlediklerinde, kendisi,
ailesi ve çevresi hakk ndaki
ifadeleri belirler
10. Dinlediklerinin ana fikrini
belirler.
11. Dinlendiklerinde ne,
nerede, ne zaman, nas l,
niçin, kim (5N1K) sorular na
cevap arar.
12. Dinlendiklerinde verilen
tarifleri belirler.
13. Dinlediklerinde ilgi
alanlar na yönelik günlük
hayatta s k kullan lan sözcük
ve sözcük gruplar n  fark
eder.

9. Ho lan p
ho lanmad klar  hakk nda
konu ur.
10. Konu malar nda
ya ant s ndan ve günlük
hayattan örnekler verir.
11. Bilgi almak amac yla
sorular sorar.
12. Kabul veya reddetti ini
ifade eder.
13. htiyaç duydu u
konularda taleplerini
belirtir.
14. Günlük al kanl klar
hakk nda konu ur.
15. Duygu, dü ünce ve
tutkular n  sözlü olarak
ifade eder.
16. Konu malar nda
kar la t rmalar yapar.
17. Kendisi, ailesi ve
çevresine ili kin konu ur.
18. Okudu u k sa basit
hikâyeleri sözlü olarak
anlat r.

5. Konu malar nda kendi
görü ünü belirtir.
6. K sa ve basit sunu yapar.
7. Sorular sorar.
8. Sorulan sorulara cevap
verir.
9. Bilgi vermek amac yla
konu ur.
10. Konu malar n  görsellerle
destekler.

10. K sa, basit hikâyeler
okur.
11. K sa, basit hikâyeler
okumaya istek duyar.
12. K saltmalar
anlamland r r.
13. Okudu unun ana fikrini
belirler.
14. Okuduklar nda ne,
nerede, ne zaman, nas l,
niçin, kim (5N 1K)
sorular na cevap arar.
15. Okuduklar na ili kin
kar la t rmalar yapar.
16. Okuduklar nda de i en
konular  belirler.

12. Ho lan p
ho lanmad klar  hakk nda
yazar
13. K sa metinler yazar.
14. Günlük al kanl klar
hakk nda yazar.
15. Yaz s na uygun ba l k
belirler.
16. Yaz lar nda ana fikre yer
verir.
17. Okuyuculardan gelen
dönütler do rultusunda
yaz s n  yeniden düzenler.
18. Yaz lar nda
kar la t rmalar yapar.
19. Kendisi, ailesi ve
çevresine ili kin yazar.
20. Yaz lar nda bildi i
k saltmalar  kullan r.
21. Duygu, dü ünce ve
tutkular n  yaz l  olarak ifade
eder.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
 (***) A2.1.2 

ar  hakk nda

ar nda
 ve günlük
kler verir.
k amac yla

a reddetti ini

ydu u
eplerini

kaaanlnlnlnl klkkk ar
u urrrr.

üncececece vvvvvee
lü o aalaararararakkkk

ar nda
ar yapar.
ilesi ve

kin konu ur.
k sa basit
lü olarak

görü ünü belirtir.
6. K sa ve basit sunu yapar.
7. Sorular soraaar.rr
8. Sorulan osoososos ruulara cevap
verir.
9. Bilgi vevev mmmrmeke aamamacc ylyly a
konu ur.
10 KKK. Konoo uu mallal r n ggggörsellllllllerereeeeee le
destst kekekee ler.

okur.
11. K sa, bas
okumaya iste
12. K saltma
anlamland r
13. Okudu u
belirler.
14. Okudukla
nerede, ne z
niçin, kim (5N
sorular na ce
15. Okudukla
kar lalalaaa tttt rma
16 OO. OOkukukukududdd kla
konuuulalalalarrrr  belir
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI(**)

 

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR 
9. Ki isel ve aile bilgileri, 
ya ad  yer, okul vb. 
ifadeler kullanma. 
10. Seviyeye uygun 
metinlerden örnekler 
verme. 
12. Otobüsle veya 
yürüyerek bir yerden bir 
yere gitme vb. tarifler 
kullanma. 
13. Müzik dinleme, 
sinemaya gitme, kitap 
okuma, seyahat etme gibi 
hobiler ve sosyal 
ya amlarla ilgili sözcük ve 
sözcük gruplar n  
kullanma. 

10. Okul ya am , günlük i leri 
ve güncel konular ile ilgili. 
11. Yön sorma, bilet alma, 
dükkânda al  veri  yapma, 
gezi hakk nda bilgi isteme, 
postanede i lem yapt rma, 
miktar, say , fiyat sorma. 
13. Al agelmi  durumlar veya 
günlük durumlarla ilgili 
ihtiyaçlar. 
 

6. Bildi i bir konuda k sa 
ve önceden haz rlan larak 
sunu yapma. 
7. Yapt  sunuyla ilgili 
kendisine yöneltilen 
sorulara cevap verebilmek 
için; anlamad  sorular n 
tekrar n  isteme ve yard m 
alarak cevaplama. 
9. Olaylar, planlar ve 
sonuçlar  hakk nda 
konu ma.  
10. Örne in; ö renciden 
hobilerini ve ilgilerini 
anlat rken görsellerle 
desteklemesini isteneme. 

 
 
 
---------------------------- 

13. Ailesi, ya am ko ullar , 
e itimi, yapt  i lerle ilgili 
metinler. 
18. Ki i, nesne, yer vb. 

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
(***) A2.1.2 
 

, günlük i leri 
ar ile ilgili.
bilet alma, 
eri  yapma, 
ilgi isteme, 

m yapt rma, 
at sorma.
durumlar veya 
rla ilgili 

6. Bildi i bir konuda k sa 
ve önceden haz rlan larak 
sunu yapma.
7. Yapt ssssssunnuu uyu la ilgili 
kendisine öööyyy eneltilen 
sorulaaararara c vevvevee pap vvererebebilil emememek 
için; anaa ala aamaamm d sssororor lulululularaaaa n 
tekrk raaaa n  i ttststteme e e vevevee yard m m mmmmmmm
alara kaaaa cevevapapplala amamamaamam .
9. OOO aalaylara , plplpppp anana lar ve 
oso uuunun çlç ra hhhakaaa kk nda
oko uuunun am . 
010. ÖrÖÖÖÖ ene nnni ; öö rencidddennennn 
oho ibib eelerinin vvve eeee ilgigg lerini 
nan aal t rkene ggggörööööö eseellllererle 
ede ttsts ekeee eleme isininininin iiiiststs enenenememe e.

--------------------

esi, Anadoodooolulululuu meslek lisesee iisiiss , AnAnAnAAA adolu uu tetet knk ik lisesi, Anadodododoolulululu ssaa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI(**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

14. Dinlendi i iirin ana
duygusunu belirler.
15. Dinledikleri ile ilgili
ç kar mlar yapar.
16. Yava  ve net bir ekilde
okunan/anlat lan k sa ve basit
hikâyelerdeki olaylar  takip
eder.
17. K sa ve basit hikâyeleri
dinlemekten zevk al r.
18. Dinlendiklerine ili kin
kar la t rmalar yapar.
19. iir dinlemekten zevk al r.
20. Dinlediklerinin konusunu
belirler.
21. Dinlediklerindeki
betimleme ifadelerini ay rt
eder.

19. Konu malarda kendi görü
ve önerilerini belirtir.
20. Bilgi almak amac yla
görü meler yapar.
21. Kar l kl  konu malar
ba lat r.
22. Gelece e ili kin planlar n
aç klar.
23. Basit düzeyde aç k ve
anla l r olarak gerçekle tirilen
konu maya kat lmaya istek
duyar
24. Bildi i konularda yap lan
aç k ve anla l r konu malara
kat l r.
25. Dilek, istek, be eni ve
ikâyetlerini ilgili ki ilere

bildirir.
26. Konu malar nda sebep-
sonuç ili kileri kurar.
27. Dinlediklerinin /
okuduklar n n konusunu
aç klar.

11. Basit ve bildi i
konularda konu maktan
zevk al r
12. Bilgi sahibi oldu u
konularda soru sormaya
istek duyar.
13. Bilgi sahibi oldu u
konularda sorulan
sorulara cevap vermekten
zevk al r.
14. Geçmi  ya am  ile
ilgili kendini ifade eder.
15. Konu malar nda
betimlemeler yapar.
16. Uygun ve etkin
konu ma stratejileri
geli tirir.
17. Görselleri sözlü olarak
yorumlar.

17. Resmi olmayan
(ki isel) mektuplarda
anlat lanlar  belirler.
18. Bilgi edinmek için
okur.
19. Okuduklar n n
konusunu belirler.
20. Ba l ktan hareketle
okuyaca  metnin içeri ini
tahmin eder.
21. Okudu u iirin ana
duygusunu belirler.
22. Okuduklar yla ilgili
ç kar mlar yapar.
23. iir okumaktan zevk
al r.
24. Okuduklar nda sebep-
sonuç ili kilerini belirler.
25. Okuduklar ndaki
betimleme ifadelerini
belirler.

22.Yaz lar nda betimlemeler
yapar.
23. Geçmi  ya am  ile ilgili
k sa metinler olu turur
24. K sa ve basit ekilde
özgeçmi ini yazar
25. Dilek, istek, be eni ve
ikâyetlerini ilgili ki ilere

yaz l  olarak bildirir.
26. Olaylar  olu  s ras na
göre yazar.
27. Gelece e ili kin
planlar n  yazar.
28. Yaz lar nda sebep-sonuç
ili kisi kurar.
29. Görü me ile ilgili ald
notlar  ba kalar yla payla r.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
(***) A2.1.3 

y
yapar.
 konu malar

e ili kin planlar n

zeyde aç k ve
rak gerçekle tirilen
kat lmaya istek

onularda yap lan
l r konu malara

ek, bbbbeeeee eni ve
ilgili kiki ilili ere

alar nddddda a ses bep-
eri kur rrar.
erinin /
n konusunu

12. Bilgi sahibi oldu u
konularda a a soru sormaya
istek duuuuyayy r.
13. Bil igggg  saha ibi oldu u
koonunun la ddrr a sosorurulalann
osssss urula araararrr  ceveveveve apapapap vvvverererreree memmm kten
ezzz kvk alll rrr.
411 . Geçmi yyyyyaaaa am iiiileleleleeeeeeel

ilili gig li kkkenennenenendidididinnniii ifade eddedededededededdederererereeeeee ..
511 K. nnno u malar dddndddndndndnn aa

bebbb timlm mmmeee ele er yap rrarararararararaa ...
611 U. gggggygun ve etkin

kokkk unu mammmm sstratejilererererereriiii
gegggg li tirirr.r.rr

7111 G. ör eeeeselllllllll eeeri sözzzlülülü olarak
oyoyoyoyoyy ruur mlm ar.

18. Bilgi edi
okur.
19. Okuduk
konusunu b
20. Ba l kta
okuyaca  m
tahmin eder
21. Okudu
duygusunu 
22. Okuduk
ç kar mlar y
23. iiiiiiii r r rr okooo um
al r.
24. OOOOkukuukuuduk
sonunununuççç ç ili kile
25555. O. O. O. Okuduk
bebebebetitititimlmm eme if
bebebebelirler.

esi, Anadolu meslek lil sesesesesisss , AnAnAnAAA adadadaddolololo u u teeteteteknknknknknikikiki lllisssseseee i,i  Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
10. SINIF KAZANIMLARI VE AÇIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 
D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA KAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM 

AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
14. Seviyeye uygun
iirlerden örnekler

seçme.
16. Seviyeye uygun
hikâyeler kullan labilir
veya i itsel bir araçtan
yararlanma.
17. Güncel hikâyeler
seçilmelidir.
18. Ki i, nesne, yer vb.
kar la t rmalar yapma.

19. Yön sorma, bilet alma,
dükkânda al  veri  yapma,
gezi hakk nda bilgi isteme,
postanede i lem yapt rma,
miktar, say , fiyat sorma.
21. Günlük ya amla ilgili basit
konu malar  ba latma.
22. Ne yapaca , nereye
gidece i ve ne zaman
bulu aca  vb. hakk ndaki
planlar .
25. Almak istedi i eyler,
sevdi i yemekler, ho land
ki i ve nesneler, bo
zamanlar nda yapt klar ,
günlük ya amda mal ve hizmet
talep etme vb.

14. Geçmi  okul ya am
(anaokulu, ilkö retim),
geçen hafta, geçen yaz tatili
vb. hakk nda konu ma.
15. Ailesini, insanlar ,
mekânlar , sahip olunanlar ,
ya am ko ullar n , e itim
geçmi ini ve u andaki veya
son zamanlardaki i leri basit
terimlerle betimleme.
16. Dinleyicilerden gelen
dönütler do rultusunda
konu mas n  geli tirme.

19. K sa ve basit
metinlerin konusu.

22. nsanlar , mekânlar  ve sahip
olunanlar  basit terimlerle
betimleme.
23. Geçmi  okul ya am , geçen
hafta, geçen yaz tatili vb. hakk nda
konu ma.
24. Birkaç cümleden olu an bir
paragraf halinde yazma.
25. Almak istedi i eyler, sevdi i
yemekler, ho land  ki i ve
nesneler, günlük ya amda mal ve
hizmet talep etme.
26. K sa ve basit hikâyedeki
olaylar  “und “, “aber”, ve  “weil” gibi
ba laçlar  kullanarak ana karakter,
yer, olay ve zaman  betimleyerek
anlatma.
27. Ne yapaca , nereye gidece i,
ne zaman bulu aca  vb. hakk nda.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
(***) A2.1.3 

ri  yapma,
gi isteme,
yapt rma,
sorma.

mla ilgili basit
atma.
nereye
man

akk ndaki

i eyler,
ho laaandn

bo
pt klarararar ,,,,
mal vvvveeee hihhhh zmet

(anaokulu, ilkö retim),
geçen hafta, geçen yaz tatili
vb. hakk nda kokokonu ma.
15. Ailesini,,,, ii snssanlar ,
mekânlar , aaasss hip olunanlarr ,
ya am kkkoo luluu lar nn , ee ititimimm
ge mmmçmiii ini eeeeve  uuuu anananddadadakikikikikii vvveya
son n azazazz amanlardadd ki ii leri basasasasasasasasit
teri lllmm eree le betimleeeeememmmmm .
16 DDD. D nni eleyicicicicic leelel rdrddr en gelennnnnenenenennen
dönün tltlt er do ru tltusun aaaaadaaa
konunu amas nnn  gele i tirme.e

metinlerin konu

esi, Anadolu mmmmeseseseseslelelelel k k kk lililil sesesesi, Anadolu teknik lisessi,i,i,i AAAAAAnanananadoddd lu sa l k mes



ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
11. SINIF ORTAK KAZANIMLARI (**)

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMA 
1. Dinlerken vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat eder.
2. Görgü kurallar na ve kültürel
de erlere uygun dinler.
3. Dinlediklerinde geçen bilmedi i
sözcüklerin anlamlar n  ara t r r
4. Dinlediklerinde anlat lanlara
de er verir.
5. Dinlediklerinde anlamad klar  ile
ilgili aç klama iste ini belirtir.
6. Dinlediklerini anlamland rmada
ön bilgilerini kullan r.

1. Konu malar nda beden dilini kullan r.
2. Görgü kurallar na ve de erlere
(evrensel, milli, manevi, kültürel, ahlaki,
sosyal vb.) uygun konu ur.
3. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.
4. Sözcük ve sözcük gruplar n  yerinde ve
anlam na uygun kullan r.
5. Sözcükleri türlerine ve i levine uygun
kullan r.
6. Kendine güvenerek konu ur.
7. Konu malar nda söz varl n  kullan r.
8. Basit cümle yap lar n  do ru kullan r.
9. Konu malar nda vurgu, tonlama ve
telaffuza dikkat eder.
10. Anlamad klar na ili kin aç klama
iste ini kal p ifadeler kullanarak belirtir.
11. Farkl  durumlara göre söz varl n
geli tirerek kendini ifade eder.
12. Duydu u ve okudu u basit cümleleri
aktar r.
13. Ak c  konu ur
14. Konu d na ç kmadan konu ur.

1.Bilmedi i sözcüklerin
anlamlar n  ara t r r.
2.Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3.Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Okuduklar nda geçen bilmedi i
sözcüklerin anlam n  tahmin eder.
5.Ön bilgilerini kullanarak
okudu unu anlamland r r.
6. Noktalama i aretlerini dikkate
alarak okur.
7. Ak c  okur.
8. Not alarak okur.
9. Serbest okuma yapar.

1. Ö rendi i basit ve s n rl  dilbilgisi ve
cümle kal plar n  do ru kullan r.
2. Yaz lar nda yaz m kurallar n  uygular.
3. Yaz lar nda noktalama i aretlerini
do ru ve yerinde kullan r.
4.Yaz lar nda nezaket ifadelerini
kullan r.
5. Günlük ihtiyaçlar n  kar lamak için
sahip oldu u sözcük bilgisini yerinde ve
anlam na uygun olarak kullan r.
6. Anlaml  ve kurall  cümleler yazar.
7. Sözcükleri yerinde ve anlamlar na
uygun kullan r.
8. Sözcükleri türlerine ve i levine uygun
kullan r.
9. Sözcük ve sözcük gruplar n  basit
ba laçlarla ba lar.
10. Konu d na ç kmadan yazar.
11. Mant ksal bütünlük içinde yazar.
12. Yaz lar nda basit dil yap lar n  ve
temel dil i levlerini kullan r.
13. Duydu u ve okudu u basit cümleleri
yaz l  olarak aktar r.
14. Yaz lar nda nezaket ifadelerini
kullan rlar.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi ortak kazan mlar  
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milli, manevi, kültürel, ahlaki,
uygun konu ur.

ve sözcük gruplar n  basit
a ba lar.
ve sözcük gruplar n  yerinde vvvvve
uygun kullan r.
eri türlerine ve i levineee uu gyg nnnnun

güvenerek konu rur.
alar nda söz varl nn kkkkulu laann r.r.r.r.r.
mle yap lar n  do ru kk luluuu lann r.
alar nda vurgu, ton alamamamamm  vee
kkatatatata eeeededdd r.

ad klklklkllarararar na ili kin aç klk ammmaa a
p ifadadadadddelee er kullanarak k ebebebb li trtir.

dur mmummlalalalararrr  göre söz vavarlrlr nn
k kendinininini iii ifiii ade eder.

u ve okukukukududdd u basit cücücümlmmmmmm elererii

onu ur
na ç km dadanananana kkkkkononononuuuu uru .

2.Sesli okumada vurgu ve
tonlamalara dikkat eder.
3.Okudu u sözcükleri do ru
telaffuz eder.
4. Okudukklar nda geçen bilme
sösözczcükük eleelerirrr n anlam n  tahmin e
5555.ÖnÖnÖnÖn bbbbbbbililili gilerini kullanarak
okkkuduu u unnnnnnuu anlamland r r.
6.6..6.6 Noktallllllamamamamamamamamamama a i aretlerini dikka
alarak oooooooooookukukukukukukukukukk r..rrrrr
7. Ak ccccccccc oooooo ukukukuuurr.r.
8. Nottt ttt alalalalallalllllaa ararrarararararaaaaa akakakkakakakakkkkaa  okur.
9. Serbbesessesessssee t t tt okoooo uma yapaaaar.r.r.

esi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
11. SINIF KAZANIMLARI VE ACIKLAMALARI (**)

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMAKAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM
22. Dinlediklerinde sebep-
sonuç ifadelerini ay rt eder.
23. Dinledi i metindeki
ba l ktan içeri i tahmin eder.
24. Dinledi i konuya uygun
ba l k belirler.
25. Dinlediklerinde geçen
yer, zaman, ki i ve konuyu
belirler.
26. Dinlediklerinde
yapabildiklerine ili kin
sorular  ay rt eder.

28. Kar l kl  konu malar  ba lat r,
sürdürür ve tamamlar.
29. Bilgi sahibi oldu u konularla ilgili
aç k ve anla l r konu malarda de i en
içeri e uygun olarak konu may
sürdürür.
30. Basit düzeyde aç k ve anla l r
olarak gerçekle tirilen konu maya
kat lmaya istek duyar
31. Bildi i konularda yap lan aç k ve
anla l r konu malara kat l r.
32. Basit ve bildi i konularda kar l kl
konu maktan zevk al r.
33. Söz almak için dikkat çeker.
34. Konu malar nda sebep-sonuç
ili kileri kurar.
35. Kar l kl  konu mada önemli bilgiyi
ay rt eder.
36. Yazd  iiri ba kalar yla payla r.
37. Gazete ve dergide okuduklar n
payla r.

18. Bildi i konularda
konu maya istek duyar.
19. K sa konu malar
yapmaktan zevk al r.
20. Basit düzeyde
tahminlerini aç klar.
21. Uygun ve etkin
konu ma stratejileri
geli tirir
22. Yapabildikleri
hakk nda konu ur.

26. Gazete ve dergi okumaya
istek duyar.
27. Ki isel mektuplarda
anlat lanlar  belirler.
28. lan, duyuru ve afi lerde
verilen mesaj  alg lar.
29. Okuduklar nda hikâye
ögelerini belirler.
30. Okuduklar nda sebep
sonuç ili kisi kurar.
31. Bir davetiyenin
konusunu, yerini ve zaman n
belirler.
32. Okudu unun konusuna
uygun ba l k belirler.

30. iir yazar.
31. Gerçek ya da
hayali biyografi yazar.
32. Basit ve k sa
ki isel mektup yazar.
33. Hikâyeler yazar.
34. Günlük tutar.
35. Günlük tutmaktan
zevk al r.
36. Basit duyuru,
davetiye,  slogan ve
reklam yazar.
37. lan ve afi
haz rlar.
38. Dinledikleri /
okuduklar n n
konusuna uygun
ba l k yazar.
39. Yapabildiklerini
yaz l  olarak ifade
eder.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
(***) A2.1.4 

istek du
27. Ki i
anlat la
28. lan
verilen 
29. Oku
ögelerin
30. Oku
sonuç i
31. Bir 
konusu
bebebeeb lilililirler.

mamlar.
i oldu u konularla ilgili
l r konu malarda de i en
olarak konu may

eyde aç k ve anla l r
e tirilen konu mayaaa
k duyar
ularda yap lan aç k k veeeev
malara kat l r.

ildi i konularda kar l klkk
zevvvvvkkkkk alaaa r.

k içinn didididd kkat çeker.
ar dddnda sesess bep-sonuçç

konu mamamamm dad  önemli bibb ggglgggiyyiyi i

iiri ba kaaalalalar ylylylyla aa payla r.rr
 dergide okukukukududududud klklklklk araa n

konu maya istek duyar.
19. K.. sa konu malar
yayayy pmp aktan zevk al r.
20222 B. asit düzeyde
tattt mhmininleleririnini aaaaçççç klar.
21222 . UUUygygygygunununn vvvvvveeeee etkin
kokokokk nunn mamm  stratatatatataaa ejileri
gelili tiririririr
22222222. YYYYYapabilddddddddddikikikkikikikikii eeeeleleleleriririrrrrrr
hahh kkk nda kokokokokookkkkk nununununun rururrrrururur.

32323232. O... ku
uyuyuyuygugggg n b

esi, Anadolu meslek lisesi, AnAA adadaa olololo u uuu teteeteteknik lisesi, Anadolu sa l k mes
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ANADOLU TÜRÜ ORTAÖ RET M KURUMLARI (*) 
11. SINIF KAZANIMLARI VE ACIKLAMALARI (**)

 
 

Ö RENME ALANLARI 

D NLEME KONU MA OKUMA YAZMAKAR ILIKLI KONU MA SÖZLÜ ANLATIM
AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR
25. Arkada lar  ile
bulu aca  günü, saati, yeri,
ders program n  vb.
belirleme.

32. Ö renciye konu mas
s ras nda, ihtiyaç
duydu unda yard m etme.
Konu ma konular n n
özellikle ö rencilerin ilgi
alanlar na göre
belirlenmesine dikkat etme.
33. Günlük ya amla ilgili
basit ve k sa konu malar.

19. S k duraksama ve geri
dönü ler olsa da bildi i
konularda k sa konu malar
yapma.
20. Örne in; “bir sportif
yar ma s ras nda sonucun
nas l olaca n  söyleme “, “bir
do um günü kutlamas na niçin
gelmedi i konusundaki
tahminini söyleme” vb.
21. Dinleyicilerden gelen
dönütler do rultusunda
konu mas n  geli tirme.
22. Örne in okulda ve sporda
yapmas n  iyi bildi i ya da az
bildi i eyleri ifade etme.

27. Basit (ki isel)
mektuplardaki olaylar ,
duygular  ve istekleri
belirleme.
29. Yer, zaman, olay, ana
ve yard mc  karakterler gibi
ögeler.

30. Çok basit iirler yazma.
31. K sa, basit bir paragraf
halinde yazma.
32. Te ekkür ve özür bildiren
mektuplar
33. Çok basit hikâyeler
yazma.
36. Günlük konular,
ihtiyaçlarla ilgili k sa ve basit
duyurular yazma.

(*) Anadolu lisesi, Anadolu ö retmen lisesi, fen lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu sa l k meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi 
(**) A2 düzeyi kazan mlar  
(***) A2.1.4 

yaç
yard m etme.
ular n n

ncilerin ilgi
e
e dikkat etme.

amla ilgili
konu malar.

dönü ler olsa da bildi i
konularda k sa konu malar
yapma.
20. Örne inn;;;; “bbiri  sportif
yar ma s aaarass ndn a sonucunn
nas l olollacaca a n ssöyöylelememe ““,,, “bir
do mmmumm günüüüüü kuuuutltltltlamamamasassas nann  niçin
gelmm deeee i i okonususundndnddaki
tahmm ninini inii sösöylyly ememmme”e”e”e”e  vb.
21. DiDiDD nln eye iccccccilililili ererre dedd n geleeeeeeennnnnnnnnnn
dönünütltlt er do ru tltusun aaaaaaada
konunu amas nnn  gele i tirme.
22 ÖÖÖ. ÖÖrnrr e nnnnnin oo ukulda vee sspopoopopoopp rdrdrdrdrdrddrdaaaaa
ya mmmpmpmasaa nn  iyiyyiyyy bbili di i ya dddddda aaaa azaz
bi dldi i ye leriririri iiifadeded etmtme.e.e.

mektuplarda
duygular  ve 
belirleme.
29. Yer, zam
ve yard mc  
ögeler.

esi, AAnanananan dodododolu meslek il eeeses siss , AnA adolloluuu uu tetetet knknnikiki lllisi esi, Anadolu ssssaaaaa lll k mes
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belirlenmesi,  
Kurulumuzun 17/07/2017 tarihli ve 81 yla kabul edilen 

ile Kurulumuzun 24/08/2011 tarihli ve 119 
’

2018- düzeylerinde 

Üye Üye Üye

Üye Üye Üye

Kurul 

…/…/2018 

16/01/2018
17/07/2017-81
24/08/2011-119 

17/07/2017 tarihli ve 811111111 ylylylylylaaaaa kakkakakakabubububububub l edilen 
ile KKKKuruuuruluuuluummmmuzzuzuzunununun 22224/4/4/4/08080808080 //2011 ttatatatatataaaaarihli ve 119 

dddüzeylerrrrrrrerriiiininiii dededededdddee  
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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 Alltagsbeschäftigungenstellen und

auf entsprechende Fragen Antwort geben.
3. Kann jemanden einladen und auf Einladungenreagieren.
4. Kommt mit gängigen Alltagssituationen wie Unterkunft,Reisen,

Einkaufen und Essen zurecht.
5. Kann eine Mahlzeit bestellen.
LESEN
1. Kann konkrete, voraussagbare Informationen in einfachenAlltagstexten

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 verwendetwird.

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 stellenund

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

50 

1. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihre
Gegenwart geführt werden, erkekekeennnnen, wenn langsam und deutlich
gesprochen wird.

SPRECHEN
1. Kann erklären, was eer/r/sisiisisiss e e aaannnnn etwwwwwwwas magag oodededeeerrrr r ninn cht mag.
2. Kann Fragen übüber GeGeGeeeeewowowoowwoww hnhnnhhhhheeheeititenenne uu dndn AAlllllllltatattataagggggggsgsgsgg bbeb schäftigungenstellen

auf entsprechenddeee FFFFrFrrrrFF agageen AAAAAAnnntnn wwwwowwwooow trtrtrtrt gegegegebebbebebennnnnn.
3. Kann jemanden n eieieieieieinnnnlnlaaaaddenennnen uuunddddndndnd aaaufufuf EEEEEiiinininininninnininllalaallll ddud ngggggeneneneneneneneneneeneneneneeenneneennnrerr agieren.
4. Kommt mit gäängnggggiiggggeenennnnn AAAlllltataagsgsgsg sisis tututuatatattttioiooioioioiooiooiioi nnenen n wiwwiwieeeeeeeeeeeeeeeeee UUUUnUnUnnnUUUUUUUUUnUUUUUUUUnnnteteterkrkunft,Reisen,

Einkaufen undd EEEssssseeennnnn zzuuurerererechhchhhchchhhhht.ttttt.tt.
5. Kann eine Mahlzezzezeeiittt bbbbbebestsstttelellleeeennnn.
LESEN
11. KaKaKKKKKKK nn konkrete, vvvvvoooorrrauaauuusssssaaagagbbbaaarre IIInnnnformatiiononnnnnnnnnnnnnenenenneneneneneneenennneneneeennnnnnn iiiiiiiiiinnn nn nnn nn nnnnn eieie nfachennAlAlltltagagstex

auauauuauuauauffinden, z.B. iinnnn AAAAAnnnnnzzeeiiiggegennnn,n,,nnnn, PPProooooorospsps ekteten,n,n,n,nn,n SSSSSSSSSpepepeep iiiiisiiiisis kekekkkekkkekekkkararaaraaarra tetten,
LiLiLiLiLiLiLiLL teteraturverzeichhnhhnhnniissi sssseennn uununddddddddddddd FFFaFaFFFF hrhrhrrrrh plplpppp änänenen..

2.2 KaKannn kurze, einfnfffacaacacchheheeee TeTeeeeextxteee zzuzuzuzuzuuzzuzuuuu veveev rtrtrttrttrarararrararauutututututennenennnenenen,,, kokokkokokokokkonnknkrreten Themmenen vversteh
ininininininininiinn ddddddddddeneneeeeee en gängiigegeeeeee aaaaallllllllllllttttaatt gsgssss--- ododerer bbbbbbbbererererererererruffufuuufufuufsbsbsbbsbsbsbeezezezezzoogogene Sprache veveeeeeerwrwrwrwrwrwrwrwrwrwweneneeeeee detwi

3. KaKannnnnnnnnnnn aaus einfacchhhhhheerererrrerree eneneenenennnennnnn sschchchhhhhriririrrirrr ftftftlililichchhenenennn MMMMMMMataaatateriallien wie Bririeffefefefefefefenenenenenenenenen, , BBBroschü
oddererrrrrrrrr ZZZZZZZZZZeieieee tutungsaartr ikikkkkelelelelelelelelelele n,n,nn,n,n,n iiiiiiiiiiiiiiiiiin nnn nnn nn n dededenenen n n ErErErrErErEreeeieieieieeie gngnisisse beschriebbenenenenenenennn wwwwwwwwwererereerdden,
spezzifififi isischchchchchchchc eeeeeeeee InInformattatioiiioionenenenen nnnnnn heheherausfifindn en.

SCHREIBBENEN
1. Kann Frageenn übüberer GGewe ohnheiten und AlAlltltaggsbsbeseschchäftigungen stellen

auf entsprechendndee FrFragagenen AAntntwwortrt gegebeben.n
2. Kann kurze, einfache NNototizzenen uundnd MMititteilungen schreiben, die sich a

unmittelbare Bedürfnisse beziehen.



“ 

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 mitöffentlichen

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 amArbeitsplatz 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 Wegfragen
und den Weg erklären sowie Fahrkartenkaufen.

8. Kann nach dem Weg fragen und den Weg erklären und dabei aufeine
Karte oder einen Plan Bezug nehmen.

9. Kann mit anderen besprechen, was man tun oder wohin man gehenwill;
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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3. Kann kurzen, langsam und deutlich gesprochenen Tonaufnahmen übe
vorhersehbare, alltägliche DiDinggeee didiee wesentliche Information entnehm

SPRECHEN
6. Kann gebräuchliche Zeichennnnnnnnnn uuuuundndddd SScchilder an öffentlichen Orten wie

Straßen, Restaurants, BaBaaahnhnhh stttttstaaattaa iionnnnenenn n oderr aaammmmArArAAAAA beitsplatz verstehen, z
Wegweiser, Gebotssschchchhhhhhiiililllillddddeed r,r,,, WWWWWWararrnunnungnn en vvoroorroo GGGeGeGeGGG fahr.

7. Kann sich einfachehee RRRRRRRRReeeieiseseeiinnfffofofofofoorrmrmrmatataatataatataaatata ioiiioioioiioioionenenenenenenenennnnnn bebbbebbebebebebeebesssscschhahaffen und öffentliche
Verkehrsmittel wwiiiiiieee ee BBuBBuuuB s,s,, ZZZugugggugggg,, , TTTTaTaTaTaxixixi bbbbbbbenenenenneneeneee ututu zenn;;;; kkkkkkkkkkkkkkkaana n nach dem Wegfra
und den Weg errklklärärrreenennnn ssowowo ieiee FFFahahrkrkkararrararrrarrrarrtttetetettet nnkakakaufufffufffffffeeeeeenenenennnneeeeneneeneneennne .

8. Kann nach demm WeWeWWeWeggg ffrfragaagggggeennnenenn uuuuuuuuuu ddddndndndndndndnn ddddddddddddddenen WWegegeg eeeeeeeeeeeeeeerrkrkrkrrrrkrrrkkrkrkkkklälllläälllllläärererreerereeerren nn nnnn und dabei aufeine
Karte oder einen PPPPlllaaaannnn BBeeezuzuggggg nnnehhhmmmmene .

9. KaKann mit anderennnn bbbbeesesssprpreeeecccheheeeeeennnn,nnn wwwaass mann tttttuuuuunnuuuunununnunn ooooooooooooddddddddddddddddddddddeeeererererreeeeerreeeeeerrr wwwwwwwwwwwwwww hohin man gehenwi
kakakakakakakakakakaannnn Verabredunnggggeeeennnn tttrrefefffffefennn...

LELESESEN
4. KaKaKaKaKaKaKaKK nnnnnn  Einzelinforrmammmmaaatitiiioononeeeenn iinnnn n nnnn nnnn LiLiLL stsstttts enene aausu fifindndddddddndddigigigigiiigiiiiggg mmmmmmmmaaca hhen (z.BB.. ininniniiniini eeeeeeeeeeininiiii em

StStStStSttStS rarararararararaßßßßeßßßß nverzeichnniiiss ooooddddderr eeeieie neneemmmm mmmmmmm ReReReggigiiigigiistststststststereereer)))) ) ) uunununununuunddd ddd d dd kkakannn  die gewününüününününnünscscscscscscscs hhhhththhhh e
InInfoformrmation heraauuuussusggrgrgrrrrrrrrrg eeeeeiie fefennnn.n

5. KaK nnnnnnnnn kkuru ze einfafachchchchchchchhheeeeeee TTTeTeTTTTeTTT xtxtxttte eee e übübüberer eininneee ee WeWeWeWWWW gbeschreibung g ///////UnUnfafallberich
lesen n unund vev rsteehehen.n.nnn.

SCHREIEIBEBENN
3. Kann einenen WWegeg beschreiben.
4 .Kann eine elelemementntararee, schematische Bescchrh eieibubungg vvon Ereignissen

(Pannen / Unfälllle)e),  vevergrganangegenenenn HaHandndlulungngenen uunnd persönlichen 
Erfahrungen verfassen.



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 Themaaus 

seinem/ihrem Alltag vortragen.
11. Kann unkomplizierte Nachfragen beantworten, falls die Möglichkeit 

besteht, um Wiederholung oder um Hilfe beim Formulieren zubitten.
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 vergangeneAktivitäten 
und persönliche Erfahrungen berichten.

LESEN
6. Kann kurze Texte über Freizeitaktivitäten/Interessen lesenund

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 aufunmittelbare 

Bedürfnisse (Freizeitaktivitäten / Interessen)beziehen.
6. Kann Fragen über Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungenstellen 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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4. Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit 
Bereichen von ganz unmittelbbarererer BBedeutung zusammenhängen 
(z.B. Informationen zur Personn uunununununununuunddd zzur Familie, Freizeit, Interessen).

SPRECHEN
10. Kann eine kurze, eingegeübübtetee PPPPPrärässeeeentntation n zuzuu eeeinininninini em Themaaus

seinem/ihrem Alltag vvovoooooovoortrtrtrrrtrrraggggeeeg n.
11. Kann unkomplizi ieertrtrttteee e ee NaNaaacchhffrfrfrfraagaagenenennnnnnnnn bbbbbbbeaeaeaeaea tntntntnntwowowoowowowowowoorrtrtrtrtrtrrteenen, falls die Möglichkeit 

besteht, um Wiededdddereeerree hhohooooh luunnnngngn ooooooooddddeedddedededederrrrr uuumumumu HHHHHHHHHHililiiiii feff bbeieiiiiiiiiimmm mmmmmm mmmmmmmmmmm FoF rmulieren zubitten.
12. Kann anderen bbeeiiiipppffflliliiccchchtetenn ununundddd iiiwiwi dededdeeereeererererere spsprechhhheeeeneneeneneneeeennnnneeenen.....
13. Kann sagen, waass eerrr//s/ssiiiee gggggggeereerrereeereernennnenenenenenene hhhhhhhhhh tatatatatattattat uuuuuuuuuuuunnndnd wasa ninininnniinninininiininiccchchchchhchhcchchhcchchhhc t.tt.t
14. Kann Pläne undd VVVVVeeeerrreeeeiinbnbbaararunnuunnngegennn,n,, GGewohohhhhhhhhhnnnnhnhnhhnnnhnnnhhnhnnnhnn eieeiiiiiieieiiiieiieeie tttetetetettettet n nn nnn nnnnnnnnn uuunununuuuuuuuuuuuuuu d dd

AlA ltagsbeschäftiggguuunnnnggggeenen bbbbbesesccchchhhchhrereiibbbi ene  sowowwwwiieiieieeieiiiiiee üüüüüüüüüüübebebbbebebebbbbbebbbebeebebbbebbbeerrrrrrrrrr vevvvveveeeveevvvevvevevvveevvvergrgangeneAktivität
ununnnnnnnnd d persönliche EErEErErrffafaahhhhhrhruununnnngegeennnnn berrrriiichten.

LEESESEN
6. KaKaKaKaKaKaKaKaKKannnnnnnnn  kurze Texte üüüübbebbeeerrrr FrFrrreeieizezeeeeeeeeeeiiiititititakakkktttitiivivität ten//InInInnnnnnntetteteetttttettt rereessssssssssss enen lesenundd

veversrstetehen.
7. KaKaKaKaKaaKaKaannnnnnnnnnnn aaaausu  einfachheennnnn ssssschchchhhhchcccchririffftfttff lilichchenenennnnnn MMMMMMMMMMMMatatata erereriaiiaalililiililiieeeeneneeen wie Briefen, BrBrrBrBrBrBrBrosososososososoo ccchchccc üren 

odderereree ZZZZZZZeie tungsartikikeleleleleleleln,n,n,nnnnn iiiiiiiin n nn deddeeeddenenen n n ErEreigngngnngnisisisisissssssesees  beseschrieben wwererrrrrrrerdededededededededd nnn,nnnn,n  
spezzzzififififififififffisisisissisisisisischchcccccc e Informrmatatatttatatioioioioiooioiioneneneneneneeeeeneneneeeennnnnnnn heherarausususffifiifififindndndndndddeenenenenen.

SCHREIEIBEBENN
5. Kann kururrrrrzezezezezezee,,,, , eieieieieieieieieinfnfnfnnfnnnfn acache Mititteilungen schreiben, dieie ssssssssiciciciciciccicii h h h hhh h hhh auauauauauauaa ffffffunmittelbare

Bedürfnisse (F(Frereizizeieitataktivitäten / Interessen)beb ziziehehenen.
6. Kann Fragen übberer GGewewohohnhnheieiteten n unund d AlAllttagagsbbesescchäftigungenstellen u

auf entsprechende Fragenen AAntntwowortrt gegebeben.n.



“ 
 

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 einemvertrauten 
Thema vortragen.

17. Kann sagen, dass er/sie etwas nichtversteht.
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 begrenztenKompetenz 

aus einem kurzen Text Schlüsselwörter, Wendungen und kurze Sätze 
heraussuchen und wiedergeben.

9. Kann einfache Anleitungen für Apparate, mit denen man im Alltagzu 
tun hat verstehen.

SCHREIBEN
7. Kann etwas beschreiben, indem er/sie die einzelnen Punkte in Formeiner 

einfachen Aufzählung aneinanderreiht.
8. Kann Texte mit einfachen Wendungen und Sätzenverfassen.

 
Adjektivdeklination im Dativ 

Relativsätze
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gesprochen wird.
SPRECHEN
15. Kann diskutieren, was man alallss s NäNäNNNNNN cchstes tun sollte, kann Vorschläge 

machen und auf Vorschlägeeee rrerereerrr agagagggggieierren, kann um Anleitungen bitten un
Anleitungen geben.

16. Kann eine eingeübte, kkkkkkururururuuuurzezez ,,, eeeeinffffffnffacacacacachehehehee PPPPräräräräsesesesesesesenntntnttnttnn aaaatataa ion zu einemvertraute
Thema vortrageenn.

17. Kann sagen, daasssss eeeeeerrr//r ssssiiee eeetetwwwaaaawass s sss ninniichchchtttvevevveeersrstet htht...
18. Kann relevantee IInfnnfnfnffooororro mmamamatitiiitititionononnonononenenenennen aaaaaaauususussususttatatatatauusuususuuuschchhen uuuundndndndnddndndndndndnddnddndnddndndnnd,,, wenn direkt danach 

gefragt wird, diie eieeiiigggegeeenene MeMeeMeMeMeMeMeeininnininininununununununngggggggggggg zuzuzuzuzuzuzzzuzz eieineerrr prprprprrrrprrrrprrrrrppp aakakkakkakakkkakaaakakttitiititttititiitittiittittiscscscsscsssssss heheh n Frage äußern.
19. Kann sich in einnememeemmm IIInnnnterrrre vivivieeeewewwwewwwweew vvvveeerrreeee stsständldliciciccchhhhh hhhhhhhhhhhh h mamammamaamamamammamammmmammm chchhhhchcchchhheeeenenneeeeneeneeenenen uuund Informatione

und Ideen zu verrtttrraaaauuuttttteenn TTThTheeeeemmmmennnne mmitteiileeeeennnneenennnnenen,, vovovovovoooooooooooooooooraraaarr ususususususuuuuuuuuu ggegegg setzt, er/sie kann
gegegeeg lel gentlich um KlKKKKläärärrruununggggg bibitttttteeen uuuuund erhälälälält tttttt HHHiHHHiHiHiHiHiHHiHHiHHHHiHHiHiHHHiHiHHHHHHH lllflflflflfflllflflllllffe,e,e,e,,,ee, dddddddddddddasa  auszudrücken,w
erer//sie sagen möchhhhhttteee..

LEESESEN
8. KaKKKaKaKaKKaK nnnnnnnnnnnnn im Rahmen ssseeeeiinnnneeer/r/iihhhrererr r rrrr EEErEErEEE fafafaaaaahrhrhrhh unungeeen nn unuunnunnununununddd dd dd d d bbebebegrenztenKoKompmpetenz

auauuuuuuuussssssss eeeeieieeeiee nnem kurzenn TTTTeeexxxxxttt tt ScSccchhlhlüsüsü seseseeeeeeeeeeeelwlwlwlwlwlwlwlwwl örörö teteterrr, WWWWWWWeenennenneenendddunngen und kkururururrrrurzezezezezezezeezzeze SSSSSSSSätä ze 
heerararararaarararauuuuusussusuchen undnd wiwiwwwiw eeededdeedeededederergggeggeeeg beb n.n.

9. Kannnnnnnnnnnnnn eeeeeeeinininiii faf che Annleleeeeel iititittiititununununnnuunnunununnnnngegegggggggg n n füfüfüfüfüffüfürrr rr AApAAppApApAppapapapapaararrrararattetete, mit denen maman n imimimimimimimimm AAAAAAAllltagzu 
tun haatt vvvvevevvvv rsrsrsrsrssstettt hen.

SCHREIBEBENN
7. Kann etwasas bbeseschchrereibben, indem er/sie die einzeelnlnenen PPuunkte in Formein

einfachen Aufzzähählulungng ananeieinan nderreihht.t.
8. Kann Texte mit einfaf chchenen WWenendudungngenen uundnd SSäätzenverfassen.



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 undvergleichen.
21. Kann mir einer begrenzten Anzahl unkomplizierter Nachfragen 

umgehen.
22. Kann in Geschäften, Postämtern, Banken nach etwas fragenund 

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 Formeiner 

einfachen Aufzählung aneinanderreiht.
10. Kann in Form verbundener Sätze etwas über alltägliche Aspektedes 

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 ...
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6. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ih
Gegenwart geführt werden, erkennen, wenn langsam und deutlich 
gesprochen wird.

SPRECHEN
20. Kann mit einfachen Mittttttteeeelle n n GGGGeGegenstände sos wie Dinge, die ihm/ih

gehören, kurz besccchhrhrhrhrhrhrhrh eieie beeeeb nnn unnnnnnunnddddd vevevevevergrgrgrgrggleleleleleeiciciciccicichheheheheeeehhehennnn.n.nnn
21. Kann mir eininer bbbbbbbbeeegeeeeeegrereennzzttteteten n AnAnAAnAAnzazazazaz hlhlhl uuuuunknknknnknkknkkn omoomommomomooo plizierter Nachfragen 

umgehen.
22. Kann in Gescschähhhhhääfftfttteenen, , PoPoPPoPoPoPo tstststststäämämämmämämämtteteteteeteternrnrnrnrnr ,,  , , BBBaBaBBaBB nkennnnn nnnnnnnnnnnnacacacaaa h etwas fragen und

einfache Erlleeddddiiigggguuuuunngegeeeeeennnnn mamamamamammmachhchchchchchhenenenennenennnnn.....
LESEN
10. Kann kurze, eeeeiinnnnfffaaaaacchheeee TTeeeexxxxtee lllleseseen uunndndddddddddddnddd vvvvverererreerrrrrststsssssssssssss ehehehehhehhhhhhhhhhheeeeeeenne ,, die einen hoch 

frequenten WWWooorrrttstsscchchaaaatttzz uuuuunnnnd eeeiiinen gewiwiwiwiiiiiwiwiiiissssssssssssssssssssssssssssssssssenenenenneeeeenenenenne AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnntntnnnnnnnn eil internatatioonan l 
verwendeter WöWWWWööörrrrtterer eeenentthhhhaaaala teeennnnnn.

1111. Kann kurze eeiiiinnnnfffaacaccchehee TeTexxxxtxtxtttxxtxtxxx eee zuzuuuuuu vevertraaututututttttenenenennneneeeenn,, kokoonknknknknknknknkrrereten Themmenen verst
ininiiiii  denen gänggggiiggggeee ala ltlttaagagsbsbbbbbbbbbbbeeezezeeeee ogggggoggeneneee e e Sppprararaacchhhchchchhhchchchheeeeeeee veveverwendet wiirdr .

SCSCHHREIBEN
9.9. KaKKaKaKKaKaKaKKK nnn  etwas bbeessssscchchhhhhhchhchhhrreeererreibibbeeenennee , innded m m erer///s/s/sieieieieieiie ddiee einzelnen Punununununuununnnktktktktktktktktteee e eee ee ini  Form

eieieieieieiieeinfnfnfnfnfnfnfnffnfacachen Aufzfzzähähähähhähähähluluuuuuuuluuuungngngngnnnnnnnn anannnanneiiieieeieieinanannanana dndndnddndnnderereererrrererrerreiiihihihtt.t
10. KaKaKaKaKaKaKaKannnnnnnn iiiiiin nnn Form vvverererrererbububuubububbubundndndnndndndndnndndeneeeneneeeneenne erereeerererer SSSSSSSSäätätätätäätätzzze etwas über alltägägäggägägggggä lililililililililichchchchchchchcchchee AsA pekted

n 

eigeeeeeenenenennnnnnen n n n n nnn nnn UmUmUUUUUU fef lds schrhrhr ieieibbeben.n
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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 Weiseum 
Wiederholung, falls er/sie etwas nichtversteht.

25. Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten und aufeinfache 
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 Aspektedes 

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

Niveaustufe A2.2 
 

7. Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen erkennen, wenn 
langsam und deutlich gesprochen wird.

SPRECHEN
23. Kann in Geschäften, Postämmmmteteeteeeetetetternrnn,,, BaBanken nach etwas fragen und 

einfache Erledigungenn maachchhhhhhhhhheeennnne ..
24. Kann genug verstehennn, , ,,, umuummuuu oooooohhhhhne e übübübübübübereerereer ämämämämäßißißißiiißiigggegeeggegeee MMMMMMMMühe mit einfachen 

Routineaufgaben zuuurrereeerererrerrerechchhttzzukukkkkkkoooommo mememememeememmenn,nnn,nnn,,,, uuuuuundddndndnddndnd bbbbbbbbbbbbitiitititittiitii ttetetet auf einfache Weiseum
Wiederholung, fafallllllllllllsss eeeerrr/ssieieeeie eetwtwtwtwtwwtwwwwwtwtwasaassasass nnnicicichththhttttvevevvvevv rsstetehthththhthhhthhhhthttthtt..

25. Kann in einem InIntettteteerrvvvviiieew w w iieieieiei ffnnfnnfnfacacacachhhehehehehe FFFFFrrarararaaaaaaar ggegen beeaanannnananaanaaanannanannnaannnna ttwtwwttttttttttwttttttttworten und aufeinfach
Feststellungen rereaagaagaggiieeerrrrreen.n..

LESEN
12. Kann sich eine VVoroororrssstteeeeellluluunnngng vvvvvvoonon dddderr Gessaaamammmmmmammtataaaaausususususuuuuuusuususuuussuuussasasaaaaaaaaaaaaageggggegegeeegggeegeggg kkurzer Texte und

ÄuÄuÄuÄuÄuÄuÄuuußeß rungen zu kkoooonnnnnkkkrrrrreeteteennn,n, aaaaallllltägggllichen ThThhhThemememememememmmmememmemmememmmmmenenenennn mmmmmmmmmmmmmaachen und didiee
wawahrscheinliche BeBeBBeBeddedeeeeututuuuuunng g uuuuunbeeeeeekkak nnteerr r WöWöWöWöööööWöWööWWöööööWWWörtttrtrtrrttrtrrtrrtttteeererereeeeererreerrer aaaaaaaaaausususuusu  dem KKononononnnononteteteteteeextxxxxxxxx  
ererscschließen.

SCHRHREIE BEN
11. KaKaKKaKaKaKaKaK nnnnnnnnnnn iin Form vverrrrbbbuuuuundnnndddnndn ennnneerer SSätttttttättttzezezezeezezzeezezezeez eeeeetwtwtwasa üüüübebbbebebebebeberrr lallltägliche AsAssssspepepepepepepepepp ktktktktkkktkkkktk eedes 

eieiggggegegenenennn n n Umfelddss scscscscscscs hrhrhhrrhrhrhhrhrhh eeieieeeeeie bebebeeeb nnn.n
12. Kaannnnnnnnnnnnnnnnnn eeeeeeeeeeeininii e Reihe e eieiiiiie nnfnfnffnfnnfnfacaacacacaccacacccaacccchehehhhhhh r r WeWWWeWeWe dndddndndndununuunungeggegegggegeg nn n und Sätze schreieibeben.n.













(*)
(**)

(*)Anadolu L., Anadolu Ö r.L., Fen L., Anadolu Meslek L., Anadolu Teknik L., Anadolu Sa l k Meslek L., Anadolu HL.
(**) A1(***)- Giri /Ke if Düzeyi Ortak Kazan mlar
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(**) A2(***) - Ara/Temel Gereksinim Düzeyi Ortak Kazan mlar
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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



39

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 بعد إا/ 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. .. / ال أحبّ ...)(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
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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
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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
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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
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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



61

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



63

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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II. BAŞLANGIÇ: A2
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9. SINIF
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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 بعد إا/ 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.(... ّأحبّ ... / ال أحب)3. 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
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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



76

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
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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



88

11. SINIF
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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



91

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



105

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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III. BAŞLANGIÇ: B1
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9. SINIF
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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



112

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



118

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
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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
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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
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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
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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، في    عفًو
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 
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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. INIF 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 
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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 
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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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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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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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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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

9 

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 

 

 



 

32 

 

 

ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ  

7 

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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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, 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В КЛАССЕ  
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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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ТЕМА ДЕЙСТВИЯ ГРАММАТИКА ПРОИЗНОШЕНИЕ 
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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 
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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.    
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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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3 

 

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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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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9 

 

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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7 

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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8 

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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9 

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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10 

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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7 

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 
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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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