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1. Dersin Tanımı

D srs başlang ıç (elem entary) seviyesindeki öğrencileri orta seviyeye (pre-intermediate) getirmeyi am aç la r. Ders, m evcut 
sınıfların kalabalık olması sebebiyle d ah a  fazla dil bilgisi üzerine kurgulanmış olup bunun yan ında ders içinde İngilizcenin 
okum a, yazm a, konuşma ve  yazm a gibi temel becerilerini de değinir. Bu an lam da sınıf içerisinde başarılması hedeflenen 
gerçek beklentiler üzerine temellendirilmiştir.

2. Amaçlar

Öğrenciler;
► günlük hayatta  karşılaşabilecekleri kelimeleri an lam a ve kullanm a,
► kendini tanıtabilm e ve  sorulan kişisel sorulara yanıt verebilm e,
► basit bir şekilde iletişim kurabilme,
► sizi doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve  çok sık kullanılan sözcükleri an layab ilm e,
► bildik konular ve  faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve  alışılmış işlerde iletişim kurabilme,
► basit bir dille ailenizi ve  diğer insanları, yaşam  koşullarınızı, eğitim geçmişinizi ve  son işinizi betim lemek için bir dizi kalıp 
ve  tüm ceyi kullanabilmeyi öğrenecekler.

3. Gerekli ve Önerilen Materyaller

Essential G ram m ar in Use (Kırmızı Kitap), Raym ond Murphy
C e p  telefonunuz için iyi bir sözlük uygulaması (Tureng, Seslisözlük vb.)

4. Ölçme ve Değerlendirme

Midterm Exam %40
Final Exam %60

5. Katılım: Tüm öğrenciler derslerin en az %80'ine katılmak zorundadırlar. Tüm derslere katılmanız ve  zam anında gelmeniz 
beklenmektedir. Sınıfa hazırlıklı gelmeli ve  sınıf aktivitelerinde aktif bir şekilde rol almalısınız. Unutmayın ki kaçırdığınız tüm 
dersler de sizin sorumluluğunuzdadır.

6. Not Çizelgesi

AA- (90-100) BB - (75-84) C C  - (60-69) FF - (0-49)
BA - (85-90) CB - (70-74) DC- (50-59)
-İngilizce dersinin gerekliliklerini yerine getirmek için C C  veya  d a h a  yüksek bir not almanız gerekmektedir. Öğrenci 
ortalam ası 2.25 ve  üzerinde ise DC notu alan  öğrenci de başarılı sayılır.

7. Son Söz

İletişim ve anlayış dersin en önemli noktalarıdır. Ders içeriği ve  kâğıtlarınız hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda sınıfta 
sorabilir, e-posta ile iletişim kurabilir ve  yüzyüze görüşmek için e-posta ile randevu alabilirsiniz.

Sınıfınıza ve  Afyon K ocatepe Üniversitesine hoş geldiniz!
Güzel bir dönem  geçirm eniz dileğiyle!

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Güngör

mailto:fgungor@aku.edu.tr
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Syllabus of English Course
Week Date Topics & Class Activities Assignments EG in Use

1 24-29 Sept 2018 Derse giriş, izlencenin kısaca anlatılması, Pronouns and Possessives 59, 60, 61, 62, 
63

2 01-05 Oct 2018 Be verb in present tense (Introducing yourself) 1, 2,
3 08-12 Oct 2018 Present Continous Tense (Talking about "now") 3, 4
4 15-19 Oct 2018 Simple Present Tense (Talking abour routines and hobbies) 5, 6, 7
5 22-26 Oct 2018 Simple Present Tense vs Present Continous Tense 8
6 29 Oct-19 Nov 2018 Possession (have got- has got) 9
7 05-09 Nov 2018 Midterm Week

Midterm 1
8 12-16 Nov 2018 Midterm Week
9 19-23 Nov 2018 Be verb in past tense 10

10 26-30 Nov 2018 Simple Past Tense (Talking about career, life stories and what
happened) 11, 12

11 03-07 Dec 2018 be/have/do verb forms, regular and irregular verbs 23, 24
12 10-14 Dec 2018 Future Tense (Talking about future plans and intentions) 25, 26, 27, 28

13 17-21 Dec 2018 Modals (talking about abilities, rules and suggestions) 30, 29, 31, 32, 
33, 34, 35, 36

14 24-28 Dec 2018 There and it 37, 38, 39
16 31 Dec-13 Jan 2018 Final Exams Final Exam

Note: This syllabus is subject to change. The references given by your instructor is not a must but a useful reference for you. (Fatih GUNGOR)
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