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T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

TJ31101 DERS İÇ E R İĞ İ:
1. HAFTA :

Türk Dili dersinin tanıtımı (amacı, öğretim biçimi, kaynaklar, ödevler, sınavlar..
öğrencilerin dili kullanımı ile ilgili düzey belirleme

2. HATTÂ :

Dil - edebiyat - kültür ilişkisi

3. HAFTA :

Türk dilinin
durumu

ve

bugünkü

4. HAFTA :

Türkçenin ses ve yazım özelliklerinin uygulamalı olarak işlenmesi

5. HAFTA :

Türkçenin söyleyiş özellikleri (vurgu, tonlama, durak, ulama); hazırlıksız
(özellikler ve uygulam a)

konuşma

6. HAFTA :

Kurmaca olmayan metinler (deneme, yaşam öyküsü, anı, günlük, gezi) hakkında
genel bilgiler

7. HAFTA :

Deneme ve yaşamöyküsü türlerinin örnek metinlerle işlenmesi

8.

HAFTA :

9.

HAFTA :

dünya

dilleri arasındaki

yeri,

tarihî

gelişimi

A ra sınav
Anı, günlük vegezi türlerinin örnek metinlerle işlenmesi

10. HAFTA :

Ödev, dilekçe ve rapor yazımıyla ilgili genel bilgiler ve uygulama;

11. HAFTA :

Türkçenin yapı özellikleri ve sözcük yapma yollarıyla ilgili genel bilgiler;kavram terim - deyimlerin tanım ve özellikleri

12. HAFTA :

Kurmaca metinler (öykü, roman) hakkında genel bilgiler

13. HAFTA :

Anlatı ile ilgili temel; kavramlar (öykü, olay, zaman, mekan, tema, konu, ileti,
anlatım biçim leri...)

14. HAFTA :

Öykü türleri hakkında bilgi verilm esi; örnek bir öykü incelenmesi

15. HAFTA :

Roman türü hakkında bilgi verilmesi ve Türk edebiyatından seçilmiş
roman eleştirisi ile ilgili yazıların okunması II. yarıyıl ödevi için roman
adlarının verilmesi, II. yarıyılda okunacak romanların belirlenmesi
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TDİ 102 DERS İÇERİĞİ
1. HA FTA :
Bahar yarıyılında işlenecek konular ve yapılacak ödevler hakkında
bilgi verilmesi
2. HA FTA :

Eleştiri türünün tanımı ve özellikleri

3. HAFTA :

Roman eleştirisi (okunan romanın tanıtımı ve eleştirisi)

4. HAFTA :

Cümle bilgisi; cümlede yapı ve anlam

5. H A FTA :

Anlatım bozuklukları

6. HAFTA :
Hazırlıklı konuşmalar (sunum, tartışma, açık oturum, konferans
özellikleri
7. HA FTA : Hazırlıklı konuşma biçimleriyle ilgili uygulama

8. HAFTA:

Ara sınav

9. HAFTA:
Köşe yazısı ile röportaj türleri hakkında bilgi verilmesi ve örnek metinlerin
okunup incelenmesi
10. HAFTA:

11. HAFTA:

12. HAFTA:

Bilimsel yazıların özellikleri ve hazırlanmasında uyulması gereken
kurallar (alıntı - dipnot - kaynakça )
Makale türüyle ilgili bilgi verilmesi ve örnek metinlerin incelenip
değerlendirilmesi
Şiir (özellikleri, türleri; imge,simge, ritim ...)

13. HAFTA:

Kültür ve sanat etkinlikleri ödevi (sözlü ve yazılı olarak değerlendirme;
tanıtma; öznel eleştiri)

14. HAFTA:

Dünya edebiyatından seçilen metinlerin okunması ve değerlendirilmesi

15. HAFTA:

Öğrencilerin, Türk Dili dersini yazılı ve sözlü olarak eleştirel bir bakışla
Değerlendirmesi
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