
 

 

 
İNGİLİZCENİN 
SEVİYELERİ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



A1 Beginners — Elementary  

Dil Eylemleri Gramer 
 

Konuşma 
İşaretleri 
 

Kelime 
Hazinesi 
 

Konular 

Yönler;  
Alışkanlıkların ve 
rutin düzeninin 
anlatımı;  
Kendinden 
bahsetme (kişisel 
bilgilerin 
paylaşımı);  
Selamlaşma;  
Saatin kaç 
olduğunu 
bildirmek;  
Rakamları 
tanımak ve 
kullanmak;  
Fiyatlarla ilgili 
bilgileri anlamak 
ve kullanmak. 

Sıfatlar: genel ve işaret 
sıfatları;  
Eylem sıklık zarfları;  
Üstünlük ve enüstünlük 
dereceleri;  
Going to;  
How much / how many 
ve en genel sayılamayan 
isimler;  
I’d like;  
Emir kipi (+ / -);  
Yoğunlaştırıcılar 
(Intensifiers);  
Ebilmek fiilleri 
can/can’t/could/couldn’t
;  
to be fiilin Past Simple;  
Past Simple;  
İyelik zamirleri (my, 
your, his, her, its);  
İyelik  eki  ‘s;  
Edatlar genel olarak;  
Yer belirtme edatları; 
in/on/at dahil olmak 
üzere zaman belirten 
edatlar;  
Present Continuous;  
Present Simple;  
Basit ve özel zamirler;  
Sorular;  
inkar ifadesi dahil olmak 
üzere There is / are;  
To be, soru;  
Verb + ing: like /hate 
/love.  

Bağlaç 
sözcükleri, 
and, but, 
because 

Yiyecek, 
içecekler;  
Milliyetler ve 
ülkeler;  
Kişisel bilgiler;  
Şehir, dükkanlar, 
alışveriş;  
Esas fiiller. 

Aile hayatı;  
Hobi ve 
eğlenceler;  
Tatil ve okul 
tatili;  
Boş zaman;  
Alışveriş;  
İş.  

 

 

 

 



 

A2 Elementary — Pre-Intermediate 
Alışkanlıkların 
ve rutin 
düzeninin 
anlatımı;  
Geçmişteki 
deneyimlerinin 
anlatımı;  
İnsanların 
tanımlaması;  
Mekanların 
tasviri;  
Eşyaların tasviri;  
Zorunluk ve 
gereklilik;  
Rica, nazik 
talepler;  
Teklif ve 
öneriler. 

Sıfatların üstünlük 
derecesi, than ve 
belirleyici 
artikellerin 
kullanımı;  
Zaman, yer ve sıklık 
belirten zarflar, 
sözcük sıralaması;  
Sayılabilen ve 
sayılamayan isimler 
ile birlikte kullanılan 
artikeller;  
Sayılabilmek ve 
sayılamamak: much 
/ many;  
Gelecek zaman (will 
and going to);  
Zarf-fiil;  
Ebilmek fiilleri:  can 
/ could, have to, 
should;  
Past Continuous;  
Past Simple;  
Genel fiil kalıpları;  
Yer, zaman ve 
eylem belirten 
edatlı ifadeler;  
Zaman edatları:  on 
/ in / at;  
Present Continuous;  
Present Continuous 
for future  
Present Perfect;  
Sorular;  Verb + 
ing/infinitive: like / 
want-would like;  
WH geçmişle ilgili 
sorular;  
Genel ve birinci tipli 
şart cümleleri.  
 

Bağlaç 
sözcükleri
. 

Karakter, tasvir, 
duyguları ifade 
eden sıfatlar;  
Yiyecek, 
içecekler; 
şehirde 
bulunanlar, 
dükkanlar, 
alışveriş;  
Seyahat ve 
hizmetler. 

Eğitim;  
Hobi ve eğlenceler;  
Tatil ve okul tatili;  
Boş zaman;  
Alışveriş;  
İş.  
 

 

 

 



 

B1 Intermediate 
Muhatabınızla 
bir birinizi 
doğru anlayıp 
anlamadığınızı 
netleştirmek;  
Deneyimlerin 
ve olayların 
anlatımı;  
Duygu durum 
ifadeleri;  
Mekanların 
tasviri;  
Kendi fikrinin, 
onayının ve 
aynı fikirde 
olmadığının 
ifade edilmesi;  
Konuşmayı 
başlatmak ve 
kesmek;  
Sohbete hakim 
olmak (sohbeti 
kesmek, 
konuyu 
değiştirmek, 
sonuca varmak 
veya devam 
ettirmek).  

 

Zarflar;  
too, enough gibi 
yoğunlaştırıcıların 
daha fazla sayısı; 
Üstünlük ve 
enüstünlük 
dereceleri ;  
Netleştirme 
soruları;  
İkinci ve üçüncü 
tipli şart cümleleri;  
Sebep sonuç, 
karşıtlık v.s.  ifade 
eden bağlaç 
sözcükleri,  
must / can’t, might, 
may, will, probably, 
should have / might 
have и т.д., must 
/ have to gibi modal 
fiiller;  
Past Continuous;  
Past Perfect;  
Past Simple;  
Fiil kalıplarının daha 
fazla sayısı;  
Present Perfect 
Continuous;  
Present Perfect / 
Past Simple (farkı);  
Dolaylı anlatım;  
Simple Passive;  
WH geçmişte 
sorular;  
Tahmin için Will  
ve going to.  

 

Sebep, sonuç, 
karşıtlık v.s.  ifade 
eden bağlaç 
sözcükleri. 

Kalıplaşmış 
ifadeler;  
Konuşma 
dili ifadeleri, 
sokak dili 
ifadeleri;  
Şehirde 
bulunanlar, 
dükkanlar, 
alışveriş;  
Seyahat ve 
hizmetler.  

Kitaplar ve 
edebiyat;  
Eğitim;  
Sinema;  
Boş zaman;  
Basın;  
Haberler, 
yaşam tarzı ve 
günlük olaylar.  

 

 

 

 



 

 

B2 Upper Intermediate 
Eleştiri ve 
inceleme;  
Deneyimin 
anlatımı;  
Duygu durum 
ifadeleri;  
Umut ve planlarla 
ilgili anlatım;  
Tartışmaya dahil 
olmak, 
argümanların 
kullanımı;  
Muhatabın 
konuşmasına 
devam etmesi için 
teşvik edilmesi;  
Soyut fikirlerin 
ifadesi;  
Kendi fikrinin, 
onayının ve aynı 
fikirde 
olmadığının ifade 
edilmesi;  
Tepki ifadesi. 
Örneğin, ilgisizlik; 
İlgi, acıma, 
şaşkınlık v.s. gibi 
resmi olmayan 
konuşmanın 
tepkileri;  
Görüşün 
gerekçelendirmesi
;  
Düşünme 
ifadeleri;  
Konuşurken 
inisiyatifi 
kullanabilmek;  
Sentez, 
değerlendirme.  

Sıfatlar ve zarflar;  
Future Continuous;  
Future Perfect;  
Future Perfect 
Continuous;  
Şart cümlelerin 
karışık tipi (Mixed 
Conditionals);  
Modal fiiller: can’t 
have, needn’t have;  
Emin ve tahmin 
etmeyi ifade eden 
modal fiiller;  
Anlatım zamanları;  
Pasif fiil (Passive 
Voice);  
Past Perfect;  
Past Perfect 
Continuous;  
Fiil kalıplarının daha 
fazla sayısı;  
Yan cümleler;  
Dolaylı anlatım;  
Tahmin için Will  
ve going to;  
Geçmiş zamanda 
alışılmış eylemlerin 
ifadesi için Wish;  
Would.  

Sebep, sonuç, 
karşıtlık v.s.  ifade 
eden bağlaç 
sözcükleri.  
Mantık işaretleri;  
Although, in spite 
of, despite gibi 
bağlaç sözcükleri;  
Metin veya 
konuşmada 
mantıklı 
bağlantılar.  

Kalıplaşmış 
ifadeler;  
Konuşma dili 
ifadeleri, sokak 
dili ifadeleri. 
 

Sanat;  
Kitaplar ve 
edebiyat;  
Eğitim;  
Sinema;  
Basın;  
Haberler, 
yaşam tarzı ve 
günlük olaylar.  
 

 

 



C1 Advanced 
Herhangi bir 
konuda taviz 
vermek;  
Yapıcı eleştiri ve 
inceleme;  
Kendi görüşünü 
ikna edecek 
şekilde 
savunabilmek;  
Tartışmanın 
sistematik 
desteklenmesi, 
argüman kullanımı;  
Duygulara, görüşe 
problemli konuya, 
dikkat  çekme;  
Davranışın ve 
duygu durumun 
net ifadesi;  
Belginliğin, 
olasılığın, 
şüphenin ifadesi;  
Doğrudan 
cevaptan kaçınmak 
(tahmini görüşün 
ifadesi);  
Tepki ifadesi. 
Örneğin, ilgisizlik;  
Düşünce ve 
belginlik 
ayrıntılarının 
ifadesi;  
Karşı argümanları 
cevaplama;  
Sebep, sonuç v.s. 
ile ilgili tahmin ve 
varsayım ;  
Sentez, 
değerlendirme. 

Gelecek zamanlar 
(tekrarlama); 
Olumsuz cümlede 
sözcük sıralamasının 
değişimi;  
Geçmiş, şimdiki ve 
gelecek zamanlarda 
şart cümlelerin 
karışık tipi (Mixed 
Conditionals);  
Geçmiş zamanda 
modal fiiller;  
Pasif dahil olmak 
üzere anlatım 
zamanları.  
Pasif fiillerin tüm 
şekilleri;  
Fiil kalıpları, 
özellikle de ayrılan 
fiil kalıpları;  
Wish / if only ile 
pişmanlık, üzgünlük 
ifadesi. 

İşaret ve bağlaç 
sözcüklerinin 
çeşitli türleri;  
Resmi ve resmi 
olmayan 
konuşma ve 
yazma.  

Belirsiz dil;  
Kalıplaşmış 
ifadeler;  
Konuşma dili 
ifadeleri, sokak 
dili ifadeleri;  
Kelimelerin 
farklı kullanımı;  
“Sahte 
arkadaşların” 
tamamen 
çıkarılması;  
Resmi ve resmi 
olmayan üslup 
seviyeleri;  
Deyimler. 

Sanat;  
Kitaplar ve 
edebiyat;  
Eğitim;  
Sinema;  
Basın;  
Haberler, yaşam 
tarzı ve günlük 
olaylar; Bilimsel 
çalışmalar;  
Teknik ve hukuk 
dili.  

 


