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           1. SINIF 2. DÖNEM DERS İZLENCESİ 
   

 
 

 

Sınıf/Yarıyıl 

 

1 / Bahar 

Ders Düzeyi Lisans 

Ders Türü Zorunlu 

Bölümü Psikoloji 

Öğretim Sistemi Örgün 

Ders Süresi 14 Hafta 

Öğretim Elemanı Müşerref Kübra KOCABAŞ 

Öğretim Dili İngilizce 

Sınıf Dışı Uygulama/Staj  

DERSİN AMACI 

İngilizcenin elementary düzeyde zaman kavramlarının öğrenilmesini, cümle kurmayı, konuşulanı anlayarak cevap vermeyi, 
kelime bilgisini arttırmayı sağlamak üzere geliştirilmiş bir derstir. 

 

DERSİN İÇERİĞİ 

İngilizce Temel Kavram ve Bilgiler 

HAFTALIK DETAYLI DERS İÇERİĞİ 

Hafta Detaylı İçerik Uygulama 

 
1 

Unit 15: Where were you born? Discuss family 
and personal history; Discuss school experiences 
and memories 

Statements and questions with the past of be; Wh-
questions with did, was, and were 

 
2 

Unit 16: Can I take a message? Make phone calls and 
leave messages; Make, accept, and decline invitations 

Prepositional phrases; subject and object pronouns; 
invitations with Do you want to…? and Would you like 
to …?; verb + to 

 
3 

A2 LEVEL: Unit 1: Where are you from? Introduce 
oneself and others; Talk about oneself and learn 
about others 

Wh- questions and statements with be; questions with 
what,where,who, and how; yes/no questions and short 
answers with be; subject pronouns; possessive 
adjectives 

 
4 

Unit2 : What do you do? Ask and answer questions 
about jobs. Describe routines and daily schedules 

Simple present Wh-questions and statements; question: 
when; time expressions: at, in, on, around, early, 
late,until, before, and after 

 
5 

Unit 3:  How much are these? Ask about and describe 
prices; Discuss preferences 

Demonstratives: this, that, these, those; one and ones; 
questions: how much and which; comparisons with 
adjectives 

 
6 

Unit 4 : Do you play the guitar? Discuss 
entertainment likes and dislikes; Make, 
acccept, and decline invitations 

Yes/no and Wh-questions with do; questions: what 
kind; object pronouns; modal verb would; verb + to + 
verb 

 
7 

Ara Sınav. Unit 5: What an interesting family. 
Describe families; Talk about habitual and current 
activities 

Present continuous yes/no and Wh-questions, 
statements, and short answers; quantifiers: all, nearly, 
most, many, a lot of, some, not many, and few; pronoun: 
no one 

 
8 

Unit 6: How often do you run? Discuss sports and 
exercise habits; Ask and answer questions about 
frequency of free-time activities 

Adverbs of frequency: always, almost always, usually, 
often, sometimes, hardly ever, almost never, and never, 
questions: how often, how long, how well, and how 
good; short answers 

Kodu: ING102 Adı: İngilizce  II Teorik + Uygulama: 3+0 AKTS: 4 



 
9 

Unit 7: We went dancing!  Describe past daily and 
free-time activities; Describe past vacations 

Simple past yes/no and Wh-questions, statements, and 
short answers with regular and irregular verbs; past of 
be 

 
10 

Unit 8: How's the neighborhood?Ask about and 
describe places. Describe a neighborhood 

There is/there are; one,any,and some; prepositions of 
place; quantifiers; questions: how many and how much; 
count and noncount nouns 

 
11 

Unit 9: What does she look like? Describe 
people's physical appearance; Identify people 
by describing how they look and what they're 
doing            

Questions for describing people What…look like, how 
old, how tall, how long, and what color, modifiers with 
participles and prepositions 

 
12 

Unit 10: Have you ever been there? Past 
experiences; unusual activities 

Present perfect yes/no and Wh-questions, statements 
and short answers with regular and irregular past 
particles; already and yet; present perfect vs. simple 
past; for and since 

 
13 

Unit 11: It’s a really nice city. Cities; hometowns; 
countries 

Adverbs before adjectives; conjunctions: and, but, 
though, and however; modal verbs can and should 

14 Unit 12: It’s important to get rest. Health problems; 
medication and remedies; products in pharmacy 

Adjective + infinitive; modal verbs could and should 
for suggestions; modal verbs can, could, and may for 
requests 

 
15 

Final sınavı  

 

 
 

 
 
 

 
 

DERS KİTABI / YARDIMCI KİTAP 

 

1 

 

Jack C. Richards. Interchange (Fifth Edition) Intro Student’s Book. Cambridge Publishing, 2017. 

Jack C. Richards. Interchange (Fifth Edition) 1 Student’s Book. Cambridge Publishing, 2017. 

Betty Azar. Basic English Grammar. Pearson Education ESL, 2017. 
 

 

DERS ARAÇ - GEREÇ VE MALZEMELERİ 

T.C.Istanbul Rumeli Universitesi UZEM sayfasında yayınlanan videolar, siteye konulan çalışma materyalleri ve önerilen 
kaynaklar. 

ÖLÇME YÖNTEMİ 

Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı (%) 

Ara Sınav 7 1 40 

Diğer Ölçme Yöntemleri    

1.Sözlü Sınav                                                   

2.Kısa Sınav (Quiz)    

3.Laboratuvar Sınavı    

4.Sunum    

5.Rapor    

6.Seminer    

7.Performans Ödevi    

8.Dönem Ödevi    

9.Proje    

Final Sınavı              15                       1                   60 



 
 
 

 

 

ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ 

İşlem Adı Haftalık Saat / Saat Sayı İş Yükü 

Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 3 14    42 

Sınıf Dışı Çalışma 3 14    42 

a) Okuma                            1         14         14 

b) İnternette/Kütüphanede Tarama                            1         14         14 

c) Performans Ödevi                                                 

d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama    

e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama    

Sözlü Sınav                                               

Kısa Sınav (Quiz)    

Laboratuvar Sınavı    

Ara Sınav İçin Hazırlık 3 1 3 

Ara Sınav 1 1 1 

Final Sınavı İçin Hazırlık 3 1 3 

Final Sınavı 1 1 1 

Toplam iş yükü 120 

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (saat)/( 30 saat/AKTS) = 120/30= 4 

DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKILARI 

Program Öğrenme Kazanımları 
Değerlendirme 

1 2 3 4 5 

1 
Dilin kendisi ile dünya nüfusunun büyük bir kısmıyla iletisim sağlayabilecek becerinin 

kazanımı. 
    X 

2 Uzun dönem ve özellikle kısa dönem hafıza kapasıtesinin arttırımı.    X  

3 

Soyut düşünme kavram oluşturma yaratıcı hipotez oluşturma becerilerini artırma. Problem 

tanımlama anlama ve çözme kapasıtesini güçlendirme. Dış etkenleri filtreleyerek bir iş 

üzerinde odaklanma ve birçok işi birlikte yapabilme kabiliyetini artırma. 

   X  

4 
Dilin nasıl işlendiğini ve kullanıldığını daha iyi anlama. Okuma becerisi ve sosyal 

ortamlarda iletişim kurma becerisini geliştirme. 
    X 

5 Dijital okur yazarlıkta gelişmiş beceri kazanımı.   X   

6 
Yazma ve konuşma becerilerini geliştirme yani geniş anlamda; bir fikir sunma, tartışma ve 

çeşitli konularda genel bilgi verebilme becerisidir. 
   X  

7 Açık ve net bir şekilde konuşma ve yazma, iletişim kurmak için en iyi yöntemleri öğrenme.    X  

8 
Geniş bir kelime hazinesi kazanımı ve terminolojiyi uygun bir şekilde kullanabilme 

becerisi. 
    X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
Görüşleri net ve doğru bir şekilde ifade etme, içerik ve tarzı karşı tarafa göre uyarlama ve 

serbest iletişim kurabilme becerisi kazandırma. 
   X  

10 

Dinleyicilerin karşısında konuşma yapabilme: Dikkat çekici bir şekilde mesajı iletme, 

sunum yapma ve etkin bir şekilde işitsel-görsel materyallerden yararlanarak karşı 

konuşmacıyla sağlıklı iletişim kurabilme. 

   X  

11 

Aktif dinleme becerilerini geliştirme. Konuşmacının söylediklerini anlayıp ifade edebilme, 

başka bir ifadeyle anladığını gösterme becerisi kazanımı. Anahtar noktaları başka 

sözcüklerle anlatıp tekrar ifade edebilme kazanımı.  

    X 

12 
Geniş kapsamda ve çeşitte sorular sorabilme yetisi kazanımı. Anlamayı netleştirmek için 

konuşmacının söylediğini yansıtacak soruları sorma. 
    X 

13 

Başka bir kişiyi bir konu hakkında konuşmaya teşvik eden ve daha uzun ve daha detaylı 

cevaplar gerektiren ve daha kaliteli bilgi üretimi oluşmasını sağlayacak olan açık uçlu 

soruları sorma yeteneği kazanımı. 

    X 

14 
Cevapların derinlemesine detayına inen düşünce öğrenme soruları sorabilme yetisi kazanımı 

ve öğrencilerin önemli bilgiye ulaşmasını sağlama. 
    X 

15 
Öğrencinin hızlı düşünmesini ve mantıklı birşekilde akıl yürütmesini test eden varsayıma 

dayalı sorular sorabilme yetisi kazanımı. 
    X 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 


