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Haftalar Üniteler Hedefler Notlar  

1. Hafta 9. Bölüm-Cümle Yapısına Giriş • Yan cümlecik ve Temel Cümleleri tanımak 

• Farklı cümle türlerini incelemek 

• Bağlı cümle oluşturmak için bağlaçları 
kullanmak 

Cümle türleri ve yazı biçemi ile ilgili 
çalışmalar 

 

2. Hafta 9. Bölüm-Cümle Yapısı: Cümle 
Türleri(Basit, Bağlı, ve Girişik-
Birleşik) 

• Yan cümlecik ve Temel Cümleleri tanımak 

• Farklı cümle türlerini incelemek 

• Bağlı cümle oluşturmak için bağlaçları 
kullanmak 

• Cümle türleri ve yazı biçemi ile ilgili 
çalışmalar  

• Düzeltme ve yazma çalışması  
 

Bağlaçlar 

3. Hafta 10. Bölüm-Paralellik ve Cümle 
sorunları  

• Paralel yapıları incelemek ve kullanmak  

• Kesik cümleleri tanımak ve düzeltmek  

• Parça cümleleri tanımak ve düzeltmek 

• Bağlaçlarla paralellik 

• Parça cümleleri yeniden yazmak 

• Kesik cümleleri yeniden yazmak 

Bağlaçlar 

4. Hafta 10. Bölüm-Paralellik ve Cümle 
sorunları 

• Run-on ve comma splice sorunlarını tanımak 

• Stringy cümleleri düzeltmek 

Bütün cümle sorunları üzerine 
çalışmak 

 

5. Hafta Bölüm 11- Ad cümlecikleri • “That” ve “it” ile başlayan ad cümleciklerini 
tanımak 

•  “If” ve “Whether” ile başlayan ad 
cümleciklerini oluşturmak 

• Soru cümlecikleri oluşturmak 

• Doğru zaman kipleri çalışmaları 

• Ad cümlecikleriyle mektup yazmak 

 

6. Hafta Bölüm 12-Zarf cümlecikleri • Zarf cümleciklerinin türlerini tanımak ve 
noktalama işaretlerini kullanmak 

• Zaman, yer, tavır, sebep, sonuç, amaç ve zıtlık 
için zarf cümleciklerini kullanmak 

• Bağlaçlar 

• Ek B ve Ek C’ye bakın 

 

7. Hafta Bölüm 13-Sıfat cümlecikleri • İlgi zamirleri ve zarflarla sıfat cümlecikleri 
oluşturmak 

• Sıfat cümleciklerinde özne yüklem uyumunu 
sağlamak 

• İlgi zamirlerini özne ve nesne gibi kullanarak 
sıfat cümlecikleri oluşturmak 

• İyelik, nitelik, nicelik, zaman ve yer göstermek 
için sıfat cümleciklerini kullanmak 

Sıfat cümlecikleri kullanarak bir 
paragraf yazmak  

 

8. 8. Hafta Bölüm 1- Paragraf Yapısına Giriş  • Paragrafın bölümlerini tanımak  Gerçekleri, Fikirlerden ayırt  
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 Paragrafın 3 bölümü: Ana fikir, 
Destekleyici cümleler, Sonuç cümlesi 

• Ana fikir cümlesi oluşturmak Ana fikir cümlesini 
detaylarla desteklemek 

edebilmek  

9. Hafta VİZE SINAVI  Vize sınavı 9, 10, 11, 12, 13. Bölümlerden 
oluşmaktadır. 

  

10. Hafta Bölüm 1- Paragraf Yapısı • Paragrafı tamamlamak için sonuç cümlesi 
kullanmak Yazma ödevi 

İletişim ile ilgili bir paragraf  

11. Hafta  Bölüm 2- Bütünlük ve Tutarlılık • Bir ana fikir etrafında bütünlüklü bir paragraf 
yazmak Tutarlı bir paragraf oluşturmak 

Tutarlılık 

• Anahtar sözcüklerin tekrarı 

• Uyumlu zamir kullanımı Bağlaç 
kullanımı 

• Fikirlerin mantık sırasıyla verilmesi 
 

Sağlık ve Tıp 
hakkında bir 
paragrafın 
yazılması, 
gözden 
geçirilmesi 
ve 
düzeltilmesi 

12. Hafta  Bölüm 2- Bütünlük ve Tutarlılık • Akıcı bir paragraf oluşturmak  Bağlaçları tanımak ve noktalama 
işaretleri koymak 

Bağlaçlar 

13. Hafta Bölüm 3-Dış Kaynakların Kullanımı • Dış kaynaklardan alınan bilgilerin başvuru 
amacıyla kullanılması 

• Doğrudan ve dolaylı alıntıların destek amaçlı 
kullanılması  

• Metin içi alıntı çalışmaları 

• İntihal riski ile ilgili hatırlatma 
 

Ek E 

14. Hafta Bölüm 3-Dış Kaynakların Kullanımı • Dış kaynaklardan alınan bilgilerin başka 
sözcüklerle bir daha yazılması  

• Dış kaynaklardan alınan bilgilerin destek amaçlı 
özetlenmesi 

• Başarılı bir özet için ipuçları 

• Aynı metnin başka sözcüklerle bir 
daha yazılması ve özetinin yapılması  

• Bir daha yazma ve özet arasındaki 
farklar konusunda farkındalığın 
artırılması 

 


