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DİL BİLGİSİ DERSİ 

 

Dersin Adı 

 

Dil Bilgisi Dersi (Grammar) 

 

Dersin Türü 

 

Örgün Eğitim 

 

Dersin Dili 

 

İngilizce 

 

Dersi Verenler 

 

YDY Öğretim Görevlileri 

  

Dersin Amacı 

 

Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilere günümüzle, geçmişle ve gelecekle ilgili olarak 

birleşik cümle kalıpları vesilesiyle çeşitli yapıları kullanabilme becerisi kazandırmak. 

 

Upper-Intermediate seviyesinde dersin amacı; öğrencilere ilgi alanlarıyla alakalı çok farklı türdeki 

cümle yapılarını doğru bir şekilde kullanabilme becerisi sağlamak. 

 

Advanced seviyesinde dersin amacı; öğrencilere hem kendi alanlarıyla ilgili hem de alanlarının 

dışında herhangi bir konu ile ilgili dilbilimsel açıdan karmaşık cümleler kurabilme becerisi 

kazandırmak.  

 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Günümüz, geçmiş ve gelecek zaman, dilek kipleri, edilgen yapı, 1., 2. ve 3. tip şart 

cümlecikleri ve sıfat cümlecikleri ile ilgili cümle kurabilecekler ve bu konularla alakalı 

cümleleri kavrayabileceklerdir. 

Upper-Intermediate seviyesini bitiren öğrenciler; 

 Günümüz, geçmiş ve gelecek zaman, geçmiş zaman dilek kipleri, bağlaçlar, fiilimsiler, 

ettirgen yapılar, edat cümlecikleri, dolaylı anlatım ile ilgili cümle kurabilecekler ve bu 
konularla alakalı cümleleri kavrayabileceklerdir. 

Advanced seviyesini bitiren öğrenciler; 

 

 Bağlaçlar, isim cümlecikleri, karışık şart cümlecikleri, artikel, miktar belirteçleri, 

indirgenmiş cümle yapıları, edilgen yapılar ile ilgili cümle kurabilecekler ve bu konularla 

alakalı cümleleri kavrayabileceklerdir. 

 

 

Dersin İçeriği 
Intermediate Seviyesi: 
 



 

 Simple Present 
 Present Progressive 
 Simple Past 
 Past Progressive 
 Present Perfect 
 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect 
 Tense Revision 

 Present Modals 

 Passives 

 1st and 2nd Conditionals Revision 
 Third Conditional 
 Relative Clauses 

 Tag Questions 

  

Upper-Intermediate: 

 

 Present Simple 

 Present Continous 

 Past Simple 

 Past Continous 

 Presenf Perfect 

 Present Perfect Cont. 
 Future Tense 

 Combining Ideas 

 Past Modals 

 Gerund & Infinitives 

 Causatives 

 Prepositional Phrases 

 Reported Speech 

  

Advanced: 
 

 Conjunctions and Linking expressions 

 Noun Clasus: Subjects, objects and complements 

 Mixed Conditionals 

 Articles, demonstratives and quantifiers 

 Participle clauses 

 Negative and question forms 

 Passives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




