A1

-

Alfabe
Bu-şu-o
Kim?Ne?
Çoğul eki (-lAr)
Soru eki (mİ)
Burası neresi?
Bulunma Durumu (-DA)
Var-yok
Sayılar
Kaçıncı?
İsim Cümleleri
Şimdiki Zaman
Yönelme Durumu(-(y)A)
Uzaklaşma Durumu ( -Dan)
-mAk istemek
İyelik ekleri
Ülke, milliyet, dil adları
Kendi, hep
Belirtme durumu (-(y)I)
Saatler
-DAn önce/-Dan sonra
-mAdAn önce/-DIktAn sonra
-Dan beri / -Dır
İsim Tamlamaları
-ki eki
Karşılaştırma ( daha, en)

A2
-Emir kipi

-İstek kipi
-Yapım ekleri (-lı, -sız, -lık)
-Belirli geçmiş zaman
-İsim cümlelerinde belirli geçmiş zaman
- Bağlaçlar ( çünkü, bu sebeple, bu nedenle, bunun için)
- ile
-Gelecek zaman
-İsim cümlelerinde gelecek zaman
-Karşılaştırma ( gibi,kadar)
-Belirsiz geçmiş zaman
- Pekiştirme sıfatları
-Küçültme ekleri (-CIk, -CA)
-Doğrudan anlatım (diye)
-Bağlaçlar ( hem hem, ne ne, ya ya)
-Geniş zaman
-Geniş zaman çeşitli kullanımları
- -Dır eki
-Yeterlilik fiili (-(y)Abil)
-Yeterlilik fiilinin fonksiyonları
-Zarf Fiiller(-(y)Ip,-mAdAn)

B1
-Zarf Fiiller (-(y)ArAk, -(y)A –(y)A )
-Şimdiki Zamanın Hikayesi
-Zarf Fiiller (-(y)kEn)
-İsim Fiil Ekleri (-mAk/-mA)
-İsim Fiil Ekleri(-(y)Iş)
-Emir Kipinde Dolaylı Anlatım
-Gereklilik Kipi
-Gereklilik Kullanımları(gerek/lazım/zorunda/mecbur)
-Gereklilik Kipinin Hikayesi
-Zarf Fiiller (-MaK için/-mAsI için/-mAk üzere)
-Zarf Fiiller(-mAktAnsA/-mAsInA rağmen)
-Zarf Fiiller(-A rağmen/-sA bile)
-Dilek Kipi
-Dilek Kipinin Hikayesi
-Şart Kipi
-İşteş Çatılı Fiiller
-Zarf Fiiller(-IncA, -Ir-mAz)
-Zarf Fiiller (-DIğIndAn beri,-(y)Alı, -DI-(y)Alı

B2
-Dönüşlü Fiil
-Zarf Fiiller(-DIkçA, -dIğI sürece)
-Zarf Fiiller( -IncAyA kadar/dek/değin/-AnA kadar/dek/değin)
-Edilgen Fiil
-Tarafından / -CA
-Zarf Fiiller(-DIğI/-AcAğı zaman/sırada/-DIğIndA)
-Ettirgen Fiil
-Zarf Fiiller(-DIğI için,-DIğInDAn dolayı, -DIğIndAn)
-Edatlar (Artık,Sanki)
-Sıfat Filler(-(y)An)
-Sıfat Fiiller(-DIK,-(y)AcAk)
-Sıfat Fiiller(-(I/A)r / -mAz/ -DIk/ AcAk/ -mIş)
-Fiil cümlelerinde dolaylı anlatım
-Soru cümlelerinde dolaylı anlatım
-İsim cümlelerinde dolaylı anlatım
-Bağlaçlar(oysaki, halbuki, meğerse, mademki, ne var ki, ne yazık ki, neyse ki, )
-Bağlaçlar(dA)
-Bağlaçlar(üstelik, hatta, ayrıca, bununla birlikte, bununla beraber)

C1
-Birleşik Zamanlar (-Iyordu,-(I/A)rdı)
-Birleşik Zamanlar(-(y)AcAktI)
-Birleşik Zamanlar (-mIştI)
-Rivayet Birleşik Zamanlar(-(I)yormuş, (I/A)rmış)
-Rivayet Birleşik Zamanlar(-(y)AcAkmIş)
-Rivayet Birleşik Zamanlar(-mIşmIş,-mAlıymış,-sAymış)
-Şimdiki Zamanın Şartı(-(I)yorsa)
-Geniş Zamanın Şart(*(I/A)rsA)
-Zarf Fiiller(-mAsı şartıyla/koşuluyla)
-Duyulan/Görülen Geçmiş Zamanın Şartı(-DIysA,-mIşsA)
-Gelecek Zamanın Şartı(-(y)AcAksA)
-Birleşik Fiiller(-(I)yor/-(I/A)r/-mIş/-(y)AcAk olmak)
-Zarf Fiiller(-(y)Ecek/-DIğI kadar, -(y)Ecek/-DIğI gibi)
-Bağlaçlar(zira, aksi, halde, açıkçası)
-Bağlaç olan –ki
- ki’li bağlaçlar ( demek ki, yeter ki, tut ki, şöyle ki, nasıl ki, illa ki, nedir ki,
kaldı ki)
-Tezlik Fiili, Sürerlilik Fiili, Yaklaşma Fiili
-Zarf Fiiller (-DIğInA/-AcAğInA göre)
-Zarf Fiiller(-DIğI takdirde)
-Zarf Fiiller(-mEsİ durumunda)

C+
-Sıfat Fiiller (-mIş/-(y)AcAk/-mAktA olan)
-Sıfat Fiiller(-mIş/-(y)AcAk/-mAktA olduğu)
-Edatlar(-Dan dolayı, nedeniyle, yüzünden, sayesinde, diye)
-Ettirgen+Edilgen Çatılar
-İşteş+Ettirgen+Edilgen Çatılar
-Çift Ettirgen Çatılar
-İkilemeler
-Mecaz Anlam
-Ad Aktarması
-Çift Olumsuzluk(-yor/-yAcAk/-mIş değil)
-Zarf Fiiller(-AcAk gibi, -mIş gibi, -cAsInA)
-Zarf Fiiller(-mA/-Iş önce/sonra/itibaren)
-Anlatım Bozukluğu
-‘’mİ’’ imalı soru
-Var-yok kullanımları
-Durum eklerinin yan işlevleri
-Paragrafta anlam

