
 

DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı Yabancı Diller Bölümü

Dersin Kodu İNG001U

Dersin Adı İngilizce I

Öğretim Dili İngilizce

Dersi Alan Programlar %100 Türkçe bölümler

Ders Türü Zorunlu

Dersin Seviyesi A1/A2

AKTS Kredisi 2

Ön Koşullar yok

Dersin İçeriği

Bu ders, eğitim dili %100 Türkçe olan bölümlerde okuyan öğrenciler için İNG001 dersine alternatif 

olarak tasarlanmıştır. Dinleme ve Okuma becerilerine dayalı çevrimiçi etkileşimli bir programdır ve 

ayrıca kelime ve dilbilgisi bölümlerini de içerir. Ders, öğrencileri (çevrimiçi) interaktif program 

aracılığıyla Okuma ve Dinleme becerilerinin yanı sıra Kelime ve Dilbilgisi bilgilerini geliştirmeye 

hazırlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler interaktif programı tamamlamak için haftalık ödevlerini 

yapmakla yükümlüdür.

Bu ders dört bölüme ayrılmıştır: Okuma, Dinleme ve Dil (Dilbilgisi ve Kelime Bilgisi). Okuma 

bölümü, okuma metinlerinden oluşur ve öğrencilerden ana fikri, ayrıntıları, çıkarımları, kelimeleri, 

işlevleri ve bütünü analiz etmeleri istenir. Dinleme bölümü akademik ders ve söyleşi çalışmaları ve 

kısa konuşmalardan oluşmaktadır.

Dil bölümü, kelime bilgisi ve dilbilgisinden oluşur. Kelime bölümünde öğrenciler programda 

öğretilen kelimeleri öğreneceklerdir. Dilbilgisi bölümünde öğrenciler dilbilgisi yapılarını öğrenmeye 

ve bilgilerini geliştirmeye hazırlanır.

Dersin Amacı

Dersin amaçları aşağıdaki gibidir:

·         Bağlam kullanarak (kısmen) akademik ve günlük kelime dağarcığını genişletmek, anlam 

bulmak ve terimleri tanımlamak ve bunları cümle düzeyinde kullanmak.

·         Önizleme, tahmin etme, gözden geçirme, tarama, ana fikirleri tanıma ve gerçeği fikirden 

ayırma gibi çeşitli stratejilerle okuma becerilerini geliştirmek.

·         Kısa dersler, sohbetler ve kısa konuşmalar yoluyla dinleme becerilerini geliştirmek.

Dersin Kazanımları

Dersin sonunda öğrenciler:

·         basit cümleler kurabilir, basit sorular sorabilir.

·         yabancılarla basitçe iletişim kurabilir.

·         basit metinleri okuyup anlayabilir.

·         basit dinleme metinlerini anlayabilir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Macmillian Campus (çevirimiçi interaktif program)

Değerlendirme Ölçütleri

Ara Sınav 30%

Haftalık ödevler 20%

Final 50%

Toplam 100%

Ders Planı İşlenecek konular: 

B1 unit 1: People (behavior and character, habits and lifestyles, personality and emotions, 

problems and ambitions )

B1 unit 2: Spare time (cinema, vacations, sports, music)

B1 unit 3: Shopping (Shopping around, Food and Clothes, Advertising, The shopping business)

B1 unit 4: Food and drink (Delicious Food, Cooking, Eating out, Eating habits)

B1 unit 5: future (Plans for the future, What the future holds, Science or science fiction, life in the 

future)

B1 unit 6: Health (Health problems, Healthy lives, Becoming older, Keeping fit )

B1 unit 7: the natural world (The animal Kingdom, The Environment, Environmental Problems, 

Global warming and the forces of nature)

B1 unit 8: Education (School, Students, Teacher and learning, Work and study)

5. Hafta
B2 unit 1: People (Famous people, Social customs and traditions, Celebrations and Special 

occasions, Crime and criminals)

6. Hafta
B2 unit 2: Education (Computers, Higher education, Learning languages, Attending courses)

7. Hafta B2 unit 3: Entertainment (Reading, The arts, Museums, Cinema and Television)

B2 unit 4: Employment (Looking for a job, Getting a job, In the work place, Staff)

B2 unit 5: Places and travel (Advice, Vacation Plans, Cities and countries, Business travel)

9. Hafta B2 unit 6: Communication (sending a message, media and news, radio, advertising)

10. Hafta B2 unit 7: Business (meetings, attending conferences, making presentations, correspondence)

1. Hafta

2. Hafta

3. Hafta

4. Hafta

8. Hafta


