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- Ünlü düşmesi kuralını kavrayabilmek, 
- Süreksiz sert ünsüzlerin yumuşaması kuralını kavrayabilmek, 
- Türkçe’de başta ve sonda bulunmayan ünsüzleri tanıyabilmek, 
- Seslerin birleşmesini, hece ve hece çeşitlerini kavrayabilmek. 

 

B) KELİME BİLGİSİ 

- Türkçe’deki kelime türlerini kavrayabilmek 
isimler ve isimlerin yapıları, 
isim tamlamaları, 
isimlerin çeşitleri, 
sıfatlar ve sıfatların yapıları, 
sıfatların çeşitleri, 
sıfat tamlamaları, 
zamirler ve zamirlerin yapıları, 
zamirlerin çeşitleri, 
zarflar ve zarfların yapıları, 
zarfların çeşitleri. 

 

C) CÜMLE BİLGİSİ 

- Anlamlarına göre cümle çeşitlerini kavrayabilmek 
olumlu cümleler, 
olumsuz cümleler, 
soru cümleleri, 
ünlem cümleleri, 
şart cümleleri. 

- Yapılarına göre cümle türlerini kavrayabilmek 
basit cümle, 
bileşik cümle, 
sıralı cümle, bağlı cümle, 
sıralı-bağlı cümle. 
Cümlenin öğelerini kavrayabilmek. 
özne 
yüklem 
zarf tümleci 
dolaylı tümleç 
belirtili nesne 
belirtisiz nesne 

 

D) ANLAM BİLGİSİ 

- Türkçe kelimelerin anlam özelliklerini kavrayabilmek 
Kelimelerin gerçek anlamı, 
Kelimelerin mecaz anlamı, 
Kelimelerin terim anlamı, 
Kelimelerin deyim anlamı, 
Zıt anlamlı kelimeler, 
Eş anlamlı kelimeler. 

 

E) YAPI BİLGİSİ 

EKLER 

Yapım ekleri 
Çekim ekleri (İsim ve fiil çekim ekleri) 
Basit kelime 
Türemiş kelime 
Bileşik kelime 
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F) EDEBÎ BİLGİLER 

- Yazı türlerini kavrayabilmek. 
Roman ve roman çeşitleri 
Hikâye 
Masal 
Tiyatro ve çeşitleri, 
Destan, 
Şiir ve şiir çeşitleri, 
Gezi yazıları. 

- Edebiyatının tanımı ve konusu 
- Şiirle ilgili bilgiler 
- Halk edebiyatı ve özellikleri 
- Halk edebiyatı nazım şekilleri 

 
G) İMLA VE NOKTALAMA 

- Büyük harflerin imlası, 
- Özel isimlerin imlası, 
- Eklerin imlası, 
- Yabancı kelimelerin imlâsı, 

Nokta 
Virgül 
Noktalı virgül 
Tırnak işareti 
İki nokta 
Soru işareti 
Ünlem işareti. 


