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LGS 2020 KONULARI 
 

TÜRKÇE 
 

1. SÖZ VARLIĞI  

 Söz varlığı  

 Ata sözleri, deyimler, özdeyişler ve bunların metne katkısı 

 Bir metin içinde söz sanatları  

 Fiilimsiler ve cümledeki işlevleri 

 

2. ANLAM BİLGİSİ 

 Metindeki anlatım biçimleri  

 Metinle ilgili sorular 

 Metinin konusu  

 Metin ana fikri 

 Metindeki yardımcı fikirler 

 Metnin içeriğine uygun başlık 

 Metindeki hikaye  unsurları 

 Metinin içeriğini yorumlama; (öznel, nesnel yaklaşım, metindeki örnek ve ayrıntıları fark etme) 

 Metinleri karşılaştırma  

 Metinde ele alınan sorunlara farklı çözüm bulma 

 Metinden çıkarım yapma  

 Metin türlerini ayırt etme  

 Görsellerle ilgili sorulara cevap verme 

 Metindeki önemli noktaları  ayırt etme  

 Medya metinlerini analiz etme  

 Düşünceyi geliştirme yollarını  belirleme 

 Görsel  tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlama 

 

3. YAZMA  

 Yazma  ve yazdıklarını düzenleme 

 Cümlenin ögelerini ayırt etme  

 

 

MATEMATİK 
 

1. SAYILAR VE İŞLEMLER   

 Çarpanlara  ayırma  

 Çarpanlar ve katları 

 OBEB VE OKEK problemleri  

 İki doğal sayı arasında asal olup olmadığını belirleme  

 

2. ÜSLÜ İFADELER  

 Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi 

 Tam sayı kuvvetini hesaplama 

 Üslü sayılarla ilgili temel kurallar, denk ifadeler 

 Sayıları 10’lık gösterimi, sayı kuvvetini kullanabilme  

 Sayıların bilimsel gösterimle ifade etme ve karşılaştırma  
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3. KÖKLÜ İFADELER  

 Karaköklü ifadeler  

 Karaköklü terimler ve kavramlar 

 Karaköklü ifadeler, kavramlar, semboller 

 Kök içine alma , kök dışına çıkarma  

 Karaköklü ifadelerde toplama, çıkarma, 

 Karaköklü ifadelerde çarpma, bölme işlemleri 

 Ondalık ifadelerin kare kökünü belirleme 

 Geçek sayılar, rasyonel sayılar, ve irrasyonel sayılar ve aralarında ilişki kurma  

 

4. VERİ İŞLEME  

 Veri analizi, en az üç veri grubunu çizgi ve sütun grafiklerini yorumlama 

 Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterme , gösterim arasında dönüşümler yapma 

 

5. OLASILIK  

 Olasılıkla ilgili kavramlar, terimler  

 Basit olayların olma olasılığı, olayın olası durumları 

 Daha fazla eşit, daha az olasılık olayları / farkları 

 Eşit şansa sahip olan olaylarda olasılık değerinin “1/n” olma durumu  

 Olasılık değerinin “0” ile “1” arasında olma durumu  

 Basit olayların olma olasılığını hesaplama 

 

6. CEBİR (CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER) 

 Cebirsel ifadelerin tanımları, kavram ve terimleri 

 Basit cebirsel ifadeler 

 Cebirsel ifadelerin  çarpımı  

 Özdeşlikleri modellerle açıklama 

 Cebirsel ifadeleri çarpanlara  ayırma  

 

 

FEN BİLİMLERİ 
 

1. MEVSİMLER VE İKLİM/  DÜNYA VE EVREN 

 Mevsimlerin oluşumu: konu kavram, terimleri 

 Dünyanın dönme ekseni 

 Mevsimlerin oluşumu(sadece dünyanın dönme ekseni, güneş etrafında dolanma düzlemi arasındaki 

ilişki, ışığın birim yüzeye  düşen enerji miktarının mevsimler üzerindeki etkisi) 

 İklim ve hava kuvvetleri: iklim bilimi, küresel iklim değişiklikleri 

 İklim ve hava olayları, 

 

2. DNA VE GENETİK KOD 

 DNA ‘nın yapısı  gen, kromozom, nükleotid 

 DNA ‘nın yapısı  kendini eşlemesi, onarılması 

 

3. KALITIM  

 Gen, Genotip, Fenotip, vb. gibi kalıtımla ilgili kavramlar, terimler. 

 Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler ve sonuçlar üzerinde yorumlama  

 Akraba  evlilikleri ve sonuçları 
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4. MUTASYON VE MODİFİKASYON  

 Mutasyon ve modifikasyon kavramları, farkları 

 Adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon 

 Canlıların çevreye uyumu  

 

5. BİYO TEKNOLOJİ 

 Genetik mühendisliği , yapay seçilim 

 Biyoteknolojik çalışmalar, biyoteknolojik uygulamalar ve çevre 

 Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji ilişkisi 

 Biyoteknoloji uygulamalarının yararları ve zararları 

 Gelecekteki genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının neler olabileceği 

 

6. BASINÇ/FİZİKSEL OLAYLAR 

 Basınç , katı basıncını etkileyen değişkenler, sıvı basıncını etkileyen değişkenler, basıncın günlük 

yaşam ve teknolojideki uygulamaları 

 Basıncı etkileyen değişkenler 

 Katı, sıvı, gaz, basınç özellikleri 

 Katı, sıvı, gaz, basınç özellikleri  günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları, bilimsel bilgi türü 

olarak ilke ve prensipleri 

 

7. MADDE VE ENDÜSTRİ/ MADDE VE DOĞA 

 Periyodik sistem  

 Grup, periyod, periyodik sistemin sınıflandırılması 

 Elementleri periyodik tablo üzerinde  metal, yarı metal, ve ametal olarak gösterme 

 Elementlerin özellikleri 

 Soy gazlar ve özellikleri 

 Fiziksel ve kimyasal değişimler özellikleri farkları 

 Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkimelerin oluşumu, özelliği 

 Kütlenin korunumu 

 Bileşiklerin  özelliği  

 Asit ve bazlar, genel özelliği, temel kavramları, terimleri 

 Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkileri,  

 Asit ve bazların günlük yaşamdaki kullanımı  

 Asit yağmurlarının önlenmesi, çözüm önerileri 

 

 

 

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 
 

1. BİR KAHRAMAN DOĞUYOR 

 Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında  Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın  

başlarındaki siyasi ve sosyal durumu 

 Mustafa Kemal’in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu 

 Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen önemli kişiler ve olaylar 

 Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olaylar ve olgular onun kişilik özellikleri 

 

2. MİLLİ UYANIŞ / BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR 

 Birinci Dünya Savaşı sebepleri ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeler 

 Birinci Dünya Savaşı’ nda  Osmanlı Devleti’nin durumu  

 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması karşısında Osmanlı yönetiminin Mustafa Kemal’in ve 

halkın tutumu 
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 Kuvâ-yı  Milliye’ nin oluşumu  ve sonrasında meydana gelen gelişmeler 

 Milli Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in çalışmaları 

 Misakımilli’nin kabulünü ve Büyük Millet Meclisinin açılışını  vatani bütünlüğü esası ile “Ulusal 

egemenlik” ve “tam bağımsızlık “ilkeleri 

 Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ve alınan tedbirler 

 Mustafa Kemal’in ve Türk Milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tepkisi 

 

3. MİLLİ BİR DESTAN / YA İSTİKLAL YA ÖLÜM! 

 

 Milli Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde  meydana gelen gelişmeler  

 Milli Mücadele Dönemi’nde  Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeler 

 Milli Mücadele’nin  zor bir döneminde Maarif  kongresi yapan Atatürk’ ün  milli ve çağdaş eğitime 

verdiği önem  

 Türk Milleti’nin milli birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i  Milliye 

emirleri doğrultusunda  yapılan uygulamalar 

 Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında  ve Büyük Taarruz’ un  başarılı olmasında Mustafa 

Kemal’in rolü 

 

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
 

1. KADER İNANCI  

 Kader ve kaza inancını ayet ve hadisler le açıklar 

 İnsanın ilmi, iradesi sorumluluğu  ile kader arasında ilişki  

 Kaza ve kaderle ilgili kavramlar 

 Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın anlayışlar  

 Hz. Musa’nın hayatı 

 Ayet-el-Kürsi ve anlamı  

 

2. ZEKAT VE SADAKA  

 İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem 

 Zekat  ve sadaka ibadeti 

 Zekat, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemi 

 Hz.Şuayb’in Hayatı 

 Maûn suresinin anlamı 

 

3. DİN VE HAYAT  

 Din, birey ve toplum arasındaki ilişki 

 İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefler  
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İNGİLİZCE 
 

1. FRIENDSHIP 

 Accepting and refusing / Apologizing  

 Giving explanations and reasons 

 Making simple inquiries 

 

2. TEEN LIFE 

 Expressing likes and dislikes 

 Expressing preferences 

 Stating personal opinions (Making simple inquiries) 

 

3. IN THE KITCHEN 

 Describing simple processes 

 Expressing preferences 

 Making simple inquiries 

 

4. ON THE PHONE 

 Following phone conversations 

 Stating decisions taken at the time of speaking 

 

5. THE INTERNET 

 Accepting and refusing / Making excuses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayan: Ömer ÖCAL 

 

**** Yukarıdaki çalışma 31 Mart 2020 tarihinde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 

yayınlanan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavda Soru 

Sorulacak Derslere Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar” belgesi esas alınarak düzenlenmiştir. 

 

Kaynak: https://ttkb.meb.gov.tr/ 

https://ttkb.meb.gov.tr/

