
İLERİ YAZILI ANLATIM DERSİ BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI 

 ÜNİTELER Hedefler  Notlar Hatırlatmalar 

1. Hafta 4. Bölüm – Paragraftan Makaleye 
Geçiş  

• Bir makalenin bölümleri 

• Bir makalenin giriş ve sonuç bölümlerini 
incelemek 

• İlgi çekici bir giriş paragrafı yazabilmek  

 İlgi çekici bir giriş 
paragrafın yazılması 

2. Hafta  4. Bölüm – Paragraftan Makaleye 
Geçiş 

• Tez cümlesi oluşturmak Tez cümlesini 
gelişme paragraflarıyla desteklemek 

• Hatırda kalıcı bir sonuç yazabilmek için 
yöntemler  

• Tez cümlesi sorunları 

• Düzgün bir tez cümlesi 
yazma çalışmaları  

 

3. Hafta 4. Bölüm – Paragraftan Makaleye 
Geçiş 

• Bir makaleyi bağlaçlarla düzenlemek  Eğitim hakkında bir makale 
yazmak ve düzeltmek 

Ek B 

4. Hafta 4. Bölüm – Paragraftan Makaleye 
Geçiş 

• Fikirlerin mantıklı bir yol izlenmesiyle tez 
cümlesi yazmak  

• Yazı öncesi planlama konusunda 
farkındalık kazanmak: Taslak yapmak  

Sözcük yapısı çalışması Yazı ödevi (Öğretmene 
teslim edilecek) 

5. Hafta 5. Bölüm- Süreç Makalesi  • Süreç makalesi incelemek, aşamalarını 
düzenlemek Süreç makalesi için tez 
cümlesi oluşturmak  

Zaman sırasını göstermek 
için bağlaç kullanımı  

Yazı ödevi (Sınıf içi ya 
da ev ödevi- 
Öğretmenin zaman 
yönetimine bağlı ) 

6. Hafta 5. Bölüm- Süreç Makalesi •  Ödevlerin öğrencilerin kendileri 
tarafından kontrol edilmesi  

• Ödevlerin öğrencilerin sınıf arkadaşları 
tarafından kontrol edilmesi 

Sorunların fark edilip 
düzeltilmesi 

 

7. Hafta 6. Bölüm- Sebep /Sonuç 
Makalesi  

• Bir sebep/sonuç makalesini inceleyip 
düzenlemek  

• Bir sebep/sonuç makalesi için tez cümlesi 
oluşturmak  

• Bağlaçları doğru bir şekilde kullanmak 

Makaleyi düzenlemenin iki 
yolu: Blok ve Zincir  

Ek B 

8. Hafta 6. Bölüm- Sebep – Sonuç 
Makalesi 

• Bir sebep/sonuç makalesini inceleyip 
düzenlemek  

Bir makaleye, sebeplere 
odaklanarak özetle karşılık 

Ek B 



• Bir sebep/sonuç makalesi için tez cümlesi 
oluşturmak  

• Bağlaçları doğru bir şekilde kullanmak 

vermek (Sınıf içi ödevi) 

9. Hafta VİZE SINAVI    

10. Hafta 7. Bölüm –Karşılaştırma Makalesi  • Bir karşılaştırma makalesi inceleyip 
düzenlemek ve tez cümlesi oluşturmak  

• Benzerlikleri belirten bağlaçları 
kullanmak  

• Farklılıkları belirten bağlaçları kullanmak  

Fikirleri düzenlemenin iki 
yöntemi:  
1. Tek tek 
2. Blok 

Ev ödevi 

11. Hafta 7. Bölüm –Karşılaştırma Makalesi • Bir karşılaştırma makalesi inceleyip 
düzenlemek ve tez cümlesi oluşturmak  

• Benzerlikleri belirten bağlaçları 
kullanmak  

• Farklılıkları belirten bağlaçları kullanmak 

Ev ödevlerinin sınıf 
arkadaşlarınca kontrol 
edilmesi ve sorunların 
tartışılması  

 

12. Hafta 8. Bölüm- Tartışma Makalesi  • Bir tartışma makalesi incelemek ve giriş 
paragrafı oluşturmak  

• Karşı fikirleri ortaya çıkarmak ve 
çürütmek  

• Karşıt bir bakış açısı 
eklemek için zıtlık 
bağlaçlarının kullanılması  

• Destek amaçlı 
istatistiklerin kullanılması  

Ek B 

13. Hafta 8. Bölüm- Tartışma Makalesi • Ders kitabında bulunan tartışma 
makalesini gözden geçirip düzenlemek  

 Söz öbekleri 

14. Hafta 8. Bölüm- Tartışma Makalesi • Sınıfta 50 dakikada bir tartışma makalesi 
yazmak  

  

 


