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DERSİN ADI DERSİN 

KODU 

YARIYILI  DERS YÜKÜ AKTS 

 

YABANCI DİL I 6001 1 180 6 

  

 

Ön Şartlı Dersler Yok 
 

Dersin Dili İngilizce 

Dersin Türü Seçmeli 

Dersin Seviyesi  Lisans 

Dersin Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Arafat Hüseyin 

Dersin Yardımcıları  
Derslik   
Ders Dışı Görüşme 

Saatleri ve Yeri 
Görüşme:         

Danışmanlık:   

 

Dersin Amacı Öğrencilerin bu derste İngiliz dilini, yabancı dilde mesleki terimleri vs. öğrenmeleri  

amaçlanmaktadır. 

 Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman 

kullanımı, konsatre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan 

bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz 

İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve aynı zamanda öğrencilerin 

akademik seviyede tartışma yapabilmesi ve cevap yazıları yazmaları 

amaçlanmaktadır. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen 

kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet 

çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır. 

Bu ders öğrencilerin edindikleri dil yetilerini ve becerilerini uygulamalı olarak 

kullanmalarını hedeflemektedir. Program dahilinde belirlenen genel ve akademik 

İngilizce, dil becerilerini geliştirmeyi amaçlarken, akademik yazma ve konuşma 

becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle akademik terminoloji içerikli olan bu 

ders, öğrencilerin eleştirisel düşünme doğrultusunda öğrendiklerini akademik bir yazı 

çerçevesinde düzenleyip ifade edebilmelerini amaçlamaktadır. 

Dersin Öğrenme 

Çıktıları 

 

 

 

 

• Basit kalıpları ve günlük ifadeliri anlayıp kullanabilir. 

• Kendini ve yanındakileri tanıtabilir ve diğer kişilere nerede yaşadıkları ve 

nelere sahip oldukları gibi kişişel detaylar hakkında soru sorup cevap 

verebilir. 

• Karşıdaki kişi yavaş ve net konuştuğu ve yardımcı olduğu takdirde basit bir 

şekilde etkileşime geçebilir. 

• İnsanlarla tanıştığında sosyalleşebilir. 

• Alışveriş merkezinde iletişime geçebilir ve alışveriş yapabilir. 

Dersin İçeriği Pronouns, possessive adjectives, practical English, present simple tense, a/an, 

adjectives, adverbs of frequency, can / can’t, object pronouns, past simple of be : was 

/were, past simple regular and irregular verbs. 
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HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

 

Hafta Konular Ön Hazırlık 

1 
Nice to meet you / verb be +/ pronouns 

I’m not English, I’m Scottish / verb be – and ?  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

2 
His name, her name / possessive adjectives: 

Turn off your mobiles! a/an/plurals   this 

/that/these/those 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

3 
Practical English /  On a plane 

Revise&check What do you remember ?What can you 

do? 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

4 
Cappuccino and Chips /   present simple + and –  

When Natasha meets Darren …. /Present simple ? 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

5 
An artist and a Musician/ a/an + jobs 

Relatively famous    /  possesives   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

6 
Practical English /   At a hotel 

Revise &Check / What do you remember ? What can 

you do? 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

7 Ara sınav  
Ders notu ve kaynakları 

8 
Pretty woman /  adjectives 

Wake up, get out of bed…/  telling the time, present 

simple   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

9 
The Island with a secret  /   adverbs of frequency  

On the last Wednesday in August /   preposition of time   

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

10 
Practical English  / In a coffee shop  

Revise&Check/ What do you remember ? What can 

you do?    

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

11 
I can’t dance        /  can / can’t 

Shopping – men love it! /Like+ (verb+-ing)  

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

12 

Fatal attraction?  /   Object pronouns: me,you,him, etc 

Are you still mine? /Possessive pronouns: mine, yours 

etc   Practical English    / In a clothes shop 

Revise&Check /What do you remember ? What can 

you do? 

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

13 
Who were they?  / Past simple of be : was /were  

Sydney, here we come! /Past simple regular verbs  

Girl’s night out    /  past simple irregular verbs      

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

14 

Murder in a country house  / past simple regular and 

irregular verbs  

Practical English / In a gift shop  

Revise&Check  /What do you remember? What can 

you do?     

Ders notunun ve kaynaklarının ilgili kısımları 

15 Dönem sonu sınavı   Ders notunun ve kaynaklarının tamamı 

 

 

 

 

 

 

 



AKTS VE DERS YÜKÜ TABLOSU 

Sunum / Seminer    
Sınıf Dışı Ders Çalışma (ön hazırlık ve pekiştirme) 14 3 42 
Ara Sınav 1 12 12 
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14 

Toplam Ders Yükü    

AKTS 6 
 

DERSLE İLGİLİ GENEL İLKELER 

 
Değerli Öğrencilerimiz, 

 
Derse dahil olmanız, dersi tam öğrenmeniz ve hak ettiğiniz başarıyı elde etmeniz amacıyla her derse, işlenecek 

konularla ilgili bölümleri temel ve yardımcı ders kitaplarından okuyarak hazırlıklı gelmeniz gerekmektedir. 

Ders saatlerine titizlikle uymanızı, çok zaruri olmadıkça dersleri aksatmamanızı, derse aktif katılım 

sağlamanızı, hocanızla ve sınıf arkadaşlarınızla tam iletişim kurmanızı, sınıftaki tartışmalara katılarak aktif 

olmanızı bekliyoruz.  Gerek derslerde, gerekse sınavlarda meydana gelebilecek etik-dışı davranışlar konusunda 

ilgili yönetmelik çerçevesinde hareket edilecektir. Her dersin başında, ortasında veya sonunda olmak üzere 

hocanızın istediği bir zamanda yoklama alınacaktır. Dönem boyunca bütün derslere katılan öğrenciye, sınav 

notuna ek olarak 15 puan devam notu verilecektir.  

 
 

 

 

KAYNAKLAR 

 

ANA KAYNAK 
No  Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
New English File – Elementary 

Student\s Book   

Clive Oxenden, Christina Latham –Koenig – Paul Seligson – 

Oxford Universitiy Press  

2   

3   

 

YARDIMCI KAYNAKLAR 

No Kitabın İsmi Yazarın İsmi, Yayın Evi, Yayın Yılı 

1 
Get ready to write –a first 

composition to write  
Karen Blanchard – Christine Root – Longman  2006   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

 

  



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Değerlendirmede Esas Alınan Çalışmalar SAYISI 
KATKI 

PAYI 
Devam 15 %10 

Proje / Etkinlik 1 %20 

Ara Sınav  1 %35 

Final Sınavı  1 %35 

TOPLAM 17 %100 

 

 

ÜNİVERSİTE ETİK KODU 

 
Sınavlarda kopya yapılması veya yapmaya teşebbüs edilmesi, dersle ilgili ödev, proje, sunum gibi çalışmalarda 

kullanılan kaynaklara atıf yapılmaması (intihal) durumlarında M.C. Eğitim bakanlığı ve Uluslararası Vizyon 

üniversitesinin mevzuatında yer alan ilgili disiplin kuralları uygulanır. Uluslararası Vizyon Üniversitesi 

öğrencilerinin bu tarz davranışlara asla rağbet etmemeleri beklenmektedir.    
 

 

 

 

 


