
EK 1 

A1 ve A2 DİL YAPILARI 

A1 A2 
-Alfabe 
-Temel Soru ifadeleri 
-Yeterlilik (izin) 
Basit emir cümleleri 
- Bu ne/kim? 
-bu-şu-o, burası-şurası-orası 
-Temel Sayılar (1-20) 
-Var/yok 
-mI? Evet var. Hayır yok. 
-Çokluk eki 
-Birinci, ikinci, üçüncü… 
-Kişi zamirleri 
* Oku, söyle, otur, kalk vb. 
temel komut ve yönergeler 
* Okuyalım./ Haydi 
okuyalım. 
*mI / değil 
*Bulunma hâli ve eki: -DA 
*Belirtme Hâli: Eki – (y)I-*Soru ifadeleri 
*İyelik ekleri/Sahiplik 
*İlgi Zamiri (Benim-Benimki/Ali’ninki…) 
*Kalınlık-incelik uyumu 
*Yer ve Konum ifadeleri 
(üstünde, altında, içinde, dışında, yanında, 
arkasında, önünde...) 
*Sayılar (1-100) 
*Temel zaman zarfları (şimdi, dün, 
bugün, yarın) (önce, sonra, ondan 
sonra, daha sonra) 
-Dan önce / -Dan Sonra 
*Saatler 
•Haftanın Günleri 
* Şimdiki zaman (Ne yapıyorsun?) 
(Bugün, dün, yarın zaman çizelgesi 
üzerinde geçmiş zaman, şimdiki zaman 
ve gelecek zamanın birinci teklik çekimi 
sık kullanılan fiillerle örneklendirilir. 
(-yorum, -dım, -acağım,) 
Sıklık Zarfları ile birlikte -Ir geniş 
zaman verilir. Şimdiki zamandan farkı 
gösterilir. 
Zarflar (Yer-yön) 
*-A kadar / *-DAn ...-A kadar 

Görülen geçmiş 
zaman 
-DAn önce, -DAn 
sonra 
-DIktAn sonra 
-Temel niteleyiciler 
Gelecek Zaman + Gelecek Zaman 
Zarfları 
Karşılaştırma: -DAn daha 
-mAk istemek/mAyI sevmek 
Bağlaçlar (ama, çünkü, ve) 
Bence /Bana göre 
Geniş zaman 
Sıklık zarfları 
*Zaman zarfları (önce, sonra 
-Dan sonra / -DIktAn sonra/ 
-mAdAn önce 
*-mAk istemek/-mAyI sevmek 
-mAlI (Gereklilik) / -mAk için/ -mAk 
gerek/-mAm gerek 
Koridorda hızlı koşmamalıyız. 
Yüksek sesle konuşmamalıyız. 
Sınıfı temiz tutmalıyız. 
Odanı temizlemelisin. 
Sessiz olmalısın. 
Trafik kurallarına uymalıyız. 
Öğrenilen Geçmiş Zaman (-mIş) 
Sıfat Fiili (-An) 
…Diye sormuş/diye cevap vermiş 
Bağlaçlar (ama, çünkü, 
ve) 
-mAk istemek 
-Bence /Bana göre 
-I sevmek 
-Abilmek (Yeterlik) 
-mAk iste- 
-mAyI düşünüyorum/ 
istiyorum 
Karşılaştırma Yapıları 
Bağlaçlar (ne…ne…/ hem… 
hem..) 
gibi, kadar (benzetme) 
mesela, örneğin 



* ile vasıta edatı 
*Soru ifadeleri 
*-DAki 
* Nereye? ... (-E yönelme), 
Nerede? ... (-DA bulunma) 
Nereden? (-DAn ayrılma) 
Kaç tane?/ Hangisi? 
-mAk istiyorum 
-Daki 
İsim tamlamaları Temel niteleyiciler 
(Sıfatlar) 
Karşılaştırma Yapıları: -DAn… -DAn daha 
• Sayılar (1-1000 arası) 
* Temel Soru Kalıpları/İfadeler (Alışverişle 
ilgili) 
Kaç lira? / Ne kadar? vb. 
Soru ifadeleri: Hangi? 
Niçin? Çünkü 
Bu yüzden/Bu sebeple 
*Karşılaştırma ve üstünlük ifadeleri 
“-DAn/ -DAn daha /en” 
*çünkü 
*-A göre / bence 
-DAn önce/mAdAn önce- DAn sonra 
bu yüzden/bu sebeple 
Belirli Geçmiş Zaman (-DI) 
-DAn beri…-DIr 
Olumlu olumsuz cümleler 
-mAk için 
*Bu yüzden, bu sebeple 
*Zaman ifadeleri 
Ek fiil geniş zaman (I. Teklik) 
*Belirme hâli “-I seviyorum/severim./-I 
sevmiyorum/sevmem.” 
*-DAn hoşlanmak 
*ama/fakat/ve 
*-ma (olumsuzluk) 
 
-DAn beri/ -DIr 
Soru İfadeleri 
Karşılaştırma ve 
Üstünlük İfadeleri 
-Dan daha /En 

 

 
-Abil Yeterlik (Yeterli 
olma durumu, 
yetenek, tahmin, 
olasılık) 
-DIr (Ek fiil) / -Dan 
Beri 
Basit adlaştırmalar İsim Fiiller 
(-mak, -ma, -mış) 
(Okumayı seviyorum, çok 
büyük bir kütüphaneye sahip 
olmak istiyorum. / Gezmeyi 
seviyorum, ilginç yerlerde 
konaklamak istiyorum. / 
Arabayı seviyorum, uçan 
arabalarım olsun istiyorum.) 
-mAk için (-mAk üzere, 
-mAsI için) 

 

 
 

 


