
 ÜNİTE  KONU  KAZANIMLAR

Mantık  Önermeler ve B�leş�k Önermeler

 Önermey�, önermen�n doğruluk değer�n�, �k� önermen�n denkl�ğ�n� ve önermen�n değ�l�n� açıklar.
 B�leş�k önermey� örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları �le kurulan b�leş�k önermeler�n özell�kler�n� ve De

Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak göster�r.
 Koşullu önermey� ve �k� yönlü koşullu önermey� açıklar.

 Her (∀) ve bazı (∃) n�celey�c�ler�n� örneklerle açıklar.
 Tanım, aks�yom, teorem ve �spat kavramlarını açıklar.

 Kümeler 
 Kümelerde Temel Kavramlar

 Kümeler �le �lg�l� temel kavramlar hatırlatılır.
 Alt kümey� kullanarak �şlemler yapar.

 İk� kümen�n eş�tl�ğ�n� kullanarak �şlemler yapar.

 Kümelerde İşlemler
 Kümelerde b�rleş�m, kes�ş�m, fark, tümleme �şlemler� yardımıyla problemler çözer.

 İk� kümen�n kartezyen çarpımıyla �lg�l� �şlemler yapar.

 Denklemler ve
Eş�ts�zl�kler

 Sayı Kümeler�  Sayı kümeler�n� b�rb�r�yle �l�şk�lend�r�r.

 Bölüneb�lme Kuralları
 Tam sayılarda bölüneb�lme kurallarıyla �lg�l� problemler çözer.
 Tam sayılarda EBOB ve EKOK �le �lg�l� uygulamalar yapar.

 Gerçek hayatta per�yod�k olarak tekrar eden durumları �çeren problemler� çözer.

 B�r�nc� Dereceden Denklemler ve
Eş�ts�zl�kler

 Gerçek sayılar kümes�nde aralık kavramını açıklar.
 B�r�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� denklem ve eş�ts�zl�kler�n çözüm kümeler�n� bulur.

 Mutlak değer �çeren b�r�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� denklem ve eş�ts�zl�kler�n çözüm kümeler�n� bulur.
 B�r�nc� dereceden �k� b�l�nmeyenl� denklem ve eş�ts�zl�k s�stemler�n�n çözüm kümeler�n� bulur.

 Üslü İfadeler ve Denklemler
 Üslü �fadeler� �çeren denklemler� çözer.
 Köklü �fadeler� �çeren denklemler� çözer.

 Denklemler ve Eş�ts�zl�klerle İlg�l�
Uygulamalar

 Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
 Denklemler ve eş�ts�zl�kler �le �lg�l� problemler çözer.

 Ver�

 Merkezî Eğ�l�m ve Yayılım
Ölçüler�  Ver�ler� merkezî eğ�l�m ve yayılım ölçüler�n� hesaplayarak yorumlar.

 Ver�ler�n Graf�kle Göster�lmes�
 B�r ver� grubuna �l�şk�n h�stogram oluşturur.

 Gerçek hayat durumunu yansıtan ver� gruplarını uygun graf�k türler�yle tems�l ederek yorumlar.

 Sayma ve Olasılık
 Sıralama ve Seçme

 Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemler�n� kullanarak hesaplar.
 n çeş�t nesne �le oluşturulab�lecek r l� d�z�l�şler�n (permütasyonların) kaç farklı şek�lde yapılab�lceğ�n� hesaplar.

 Sınırlı sayıda tekrarlayan nesneler�n d�z�l�şler�n� (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
 n elemanlı b�r kümen�n r tane elemanının kaç farklı şek�lde seç�leb�leceğ�n� hesaplar.

 Pascal üçgen�n� açıklar.



 B�nom açılımını yapar.

 Bas�t Olayların Olasılıkları
 Örnek uzay, deney, çıktı, b�r olayın tümleyen�, kes�n olay, �mkânsız olay, ayrık olay ve ayrık olmayan olay

kavramlarını açıklar.
 Olasılık kavramı �le �lg�l� uygulamalar yapar.

 Fonks�yonlar

 Fonks�yon Kavramı ve Göster�m�

 Fonks�yonlarla �lg�l� problemler çözer.
 Fonks�yonların graf�kler�n� ç�zer.

 Fonks�yonların graf�kler�n� yorumlar.
 Gerçek hayat durumlarından doğrusal fonks�yonlarla �fade ed�leb�lenler�n graf�k göster�mler�n� yapar.

 İk� Fonks�yonun B�leşkes� ve B�r
Fonks�yonun

Ters�

 B�re b�r ve örten fonks�yonlar �le �lg�l� uygulamalar yapar.
 Fonks�yonlarda b�leşke �şlem�yle �lg�l� �şlemler yapar.

 Ver�len b�r fonks�yonun ters�n� bulur.

 Pol�nomlar

 Pol�nom Kavramı ve Pol�nomlarla
İşlemler

 B�r değ�şkenl� pol�nom kavramını açıklar.
 Pol�nomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme �şlemler�n� yapar.

 Pol�nomların Çarpanlara Ayrılması
 B�r pol�nomu çarpanlarına ayırır.

 Rasyonel �fadeler�n sadeleşt�r�lmes� �le �lg�l� �şlemler yapar.

 İk�nc� dereceden
Denklemler

 İk�nc� Dereceden B�r B�l�nmeyenl�
Denklemler

 İk�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� denklem kavramını açıklar.
 İk�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� denklemler� çözer.

 B�r karmaşık sayının a+�b (a,b ∈ R) b�ç�m�nde �fade ed�ld�ğ�n� açıklar.
 İk�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� denklem�n kökler� �le katsayıları arasındak� �l�şk�ler� kullanarak �şlemler yapar.
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 Tr�gonometr�

 Yönlü açılar
 Yönlü açıyı açıklar.

  Açı ölçü b�r�mler�n� açıklayarak b�rb�r� �le �l�şk�lend�r�r.

 Tr�gonometr�k Fonks�yonlar

 Tr�gonometr�k fonks�yonları b�r�m çember yardımıyla açıklar.
 Kos�nüs teorem�yle �lg�l� problemler çözer.
 S�nüs teorem�yle �lg�l� problemler çözer.

 Tr�gonometr�k fonks�yon graf�kler�n� ç�zer.
 S�nüs, kos�nüs, tanjant fonks�yonlarının ters fonks�yonlarını açıklar.

 Fonks�yonlarda
Uygulamalar

 Fonks�yonlarla İlg�l� Uygulamalar  Fonks�yonun graf�k ve tablo tems�l�n� kullanarak problem çözer.

 İk�nc� Dereceden Fonks�yonlar ve
Graf�kler�

 İk�nc� dereceden b�r değ�şkenl� fonks�yonun graf�ğ�n� ç�zerek yorumlar.
 İk�nc� dereceden fonks�yonlarla modelleneb�len problemler� çözer.

 Fonks�yonların Dönüşümler�  B�r fonks�yonun graf�ğ�nden, dönüşümler yardımı �le yen� fonks�yon graf�kler� ç�zer.

 Denklem ve Eş�ts�zl�k
S�stemler�

 İk�nc� Dereceden İk� b�l�nmeyenl�
denklem S�stemler�  İk�nc� dereceden İk� b�l�nmeyenl� denklem s�stemler�n�n çözüm kümes�n� bulur.

 İk�nc� Dereceden B�r b�l�nmeyenl�
Eş�ts�zl�kler ve Eş�ts�zl�k S�stemler�

 İk�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� eş�ts�zl�kler�n çözüm kümes�n� bulur.
 İk�nc� dereceden b�r b�l�nmeyenl� eş�ts�zl�k s�stemler�n�n çözüm kümes�n� bulur.

 Olasılık
 Koşullu Olasılık

 Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
 Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.

 B�leş�k olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.
 Deneysel ve Teor�k Olasılık  Deneysel olasılık �le teor�k olasılığı �l�şk�lend�r�r.

 Üstel ve Logar�tm�k
Fonks�yonlar

 Üstel Fonks�yon  Üstel fonks�yonu açıklar.

 Logar�tma Fonks�yonu
 Logar�tma fonks�yonu �le üstel fonks�yonu �l�şk�lend�rerek problemler çözer.
 10 ve e tabanında logar�tma fonks�yonunu tanımlayarak problemler çözer.

 Logar�tma fonks�yonunun özell�kler�n� kullanarak �şlemler yapar.

 Üstel Logar�tm�k Denklemler ve
Eş�ts�zl�kler

  Üstel, logar�tm�k denklemler�n ve eş�ts�zl�kler�n çözüm kümeler�n� bulur.
  Üstel ve logar�tm�k fonks�yonları gerçek hayat durumlarını modellemede kullanır.

 D�z�ler  Gerçek Sayı D�z�ler�

 D�z� kavramını fonks�yon kavramıyla �l�şk�lend�rerek açıklar.
  Genel ter�m� veya �nd�rgeme bağıntısı ver�len b�r sayı d�z�s�n�n ter�mler�n� bulur.

 Ar�tmet�k ve geometr�k d�z�ler�n özell�kler�n� kullanarak �şlemler yapar.
 D�z�ler yardımıyla gerçek hayat durumları �le �lg�l� problemler çözer.

 B�r fonks�yonun b�r noktadak� l�m�t�, soldan l�m�t ve sağdan l�m�t kavramlarını açıklar.



 Türev

 L�m�t ve Sürekl�l�k  L�m�t �le �lg�l� özell�kler� bel�rterek uygulamalar yapar.
 B�r fonks�yonun b�r noktadak� sürekl�l�ğ�n� açıklar.

 Anlık Değ�ş�m Oranı ve Türev

 Türev kavramını açıklayarak �şlemler yapar.
 B�r fonks�yonun b�r noktada ve b�r aralıkta türevleneb�l�rl�ğ�n� değerlend�r�r.

 Türevleneb�len �k� fonks�yonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türev�ne a�t
kurallar yardımıyla �şlemler yapar.

 İk� fonks�yonun b�leşkes�n�n türev�ne a�t kuralı (z�nc�r kuralı) oluşturularak türev
hesabı yapar.

 Türev�n Uygulamaları

 B�r fonks�yonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla bel�rler.
  B�r fonks�yonun mutlak maks�mum ve mutlak m�n�mum, yerel maks�mum, yerel

m�n�mum noktalarını bel�rler.
 Türev� yardımıyla b�r fonks�yonun graf�ğ�n� ç�zer.

 Maks�mum ve m�n�mum problemler�n� türev yardımıyla çözer.

 İntegral

 Bel�rs�z İntegral
 B�r fonks�yonun bel�rs�z �ntegral�n� açıklayarak �ntegral alma kurallarını oluşturur.

 Değ�şken değ�şt�rme yoluyla �ntegral alma �şlemler� yapar.

 Bel�rl� İntegral ve Uygulamaları

 B�r fonks�yonun graf�ğ� �le x eksen� arasında kalan sınırlı bölgen�n alanını R�emann
toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplanır.

 B�r fonks�yonun bel�rl� ve bel�rs�z �ntegraller� arasındak� �l�şk�y� açıklayarak �şlemler
yapar.

 Bel�rl� �ntegral�n özell�kler�n� kullanarak �şlemler yapar.
 Bel�rl� �ntegral �le alan hesabı yapar.

 Tr�gonometr�
 Toplam-Fark ve İk� Kat Açı Formüller�

 İk� açının ölçüler� toplamının ve farkının tr�gonometr�k değerler�ne a�t formüller�
oluşturarak �şlemler yapar.

 İk� kat açı formüller�n� oluşturarak �şlemler yapar.
 Tr�gonometr�k Denklemler  Tr�gonometr�k denklemler�n çözüm kümeler�n� bulur.


