
HZR 100 – A2 (ORTA ALT DÜZEY) 

Kodu: HZR 100 Adı: A2 (ORTA ALT DÜZEY) Teorik+Uygulama: 20+0 AKTS: --- 
 

Sınıf/Yarıyıl Hazırlık / Güz - Bahar 

Ders Düzeyi Hazırlık  

Ders Türü Zorunlu 

Bölümü  

Ön Koşul Dersleri Yok 

Öğretim Sistemi Örgün 

Ders Süresi 11 Hafta 

Öğretim Elemanı  

Diğer Öğretim 
Elemanı/Elemanları  

Öğretim Dili English 

Sınıf Dışı Uygulama/Staj Yok 

Dersin Amacı 

Temel dil becerisini başlangıç seviyesinden orta-alt seviyeye kadar kazandırmak. 

 

Ders Öğrenme Çıktıları (DÖÇ) PÇ ODY 

Bu dersi başarı ile tamamlayan 
öğrenciler:   

DÖÇ-
1 

Orta-alt düzeyde İngilizce 
gramer yapılarını kullanabilir. 

PÇ-5 European Language Portfolio Global Scale, A1/A2/B1/B2 düzeyinde dersler 
alıp B2 düzeyinde alanındaki gelişmeleri takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve 
meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. 
PÇ-13 Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında 
değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 

Yazılı Sınav 
Performans 
Ödevi 

DÖÇ-
2 

Dil becerisini temel düzeyde 
kullanabilir. 

PÇ-4 Disiplinlerarası çalışma yapabilecek düzeyde tarih, sosyoloji, ekonomi, hukuk 
alanlarındaki temel kavramlara hâkimdir. 
PÇ-13 Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında 
değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 

Yazılı Sınav 
Performans 
Ödevi 

DÖÇ-
3 

Geçmişini ve çevresinde olup 
biteni basit şekilde ifade eder. 

PÇ-5 European Language Portfolio Global Scale, A1/A2/B1/B2 düzeyinde dersler 
alıp B2 düzeyinde alanındaki gelişmeleri takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve 
meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. 
PÇ-13 Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında 
değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 

Yazılı Sınav 
Performans 
Ödevi 

DÖÇ-
4 

Kendisi ve çevresi hakkındaki 
basit kelimeleri ve tamlamaları 
anlayabilir. 
 

PÇ-5 European Language Portfolio Global Scale, A1/A2/B1/B2 düzeyinde dersler 
alıp B2 düzeyinde alanındaki gelişmeleri takip edip kullanabilecek, anlayabilecek ve 
meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahiptir. 

Yazılı Sınav 
Performans 
Ödevi 

DÖÇ-
5 

Güncel problemlerle ilgili 
makaleleri ve raporları 
okuyabilir. 

PÇ-13 Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri iş hayatında 
değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir. 

Yazılı Sınav 
Performans 
Ödevi 

DÖÇ-
6 

Belirli bir konu üzerinde görüş 
açıklayabilir. 

PÇ-7 Eleştirel ve analitik düşünceyle hem olayları yorumlama hem de bilimsel 
yaklaşımlarla sorunlara çözüm üretme becerisine sahiptir. 

Yazılı Sınav 
Performans 
Ödevi 

PÇ: Bölüm program çıktıları 
ÖDY: Ölçme ve değerlendirme yöntemi 

 



Dersin İçeriği 

İngilizce dilbilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri, günlük dil kullanımı. 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği 

Hafta Detaylı İçerik 
Öğretim Yöntem ve 

Teknikleri 

1 

UNIT 1) word order in questions / present simple / present continuous / common verb phrases / describing people: 
appearance and personality / clothes, prepositions of place / exchanging information / describing a person, a Picture, 
talking about preferences / identifying the person being described / checking hypotheses 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

2 

UNIT 2) past simple: regular and irregular verbs / past continuous / time sequencers and connectors / prepositions of time 
and place: at, in, on / verb phrases / talking about your last holiday, preferences / retelling a story / understanding the key 
events in a story / istening for gist and detailed information / understanding the key events in a story 
UNIT 3) be going to (plans and predictions) / present continuous (future arrangements) / defining relative clauses / verbs + 
prepositions / paraphrasing 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

3 

UNIT 3) planning a tour / making arrangements / describing and paraphrasing / listening for specific information / 
understanding times, dates and appointments / guessing words from definitions / understanding text cohesion – 
connectors 
UNIT 4) present perfect + yet, just, already / something, anything, nothing, etc. / housework, make or do? / shopping / 
adjectives ending -ed and –ing / talking about housework / shopping experiences / checking hypotheses using background 
knowledge / understanding a theory, historical information, opinions / checking and correcting information 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

4 

UNIT 5) comparatives adjectives and adverbs, as…as / superlatives (+ ever + present perfect / quantifiers, too, (not) 
enough / types of numbers / describing a town or city / health and the body / comparing habits: present and past / talking 
about memorable experiences, lifestyle /  identifying key points / understanding ranking, advice /  scanning for data / 
identifying pros and cons  
QUIZ 1 (GR-VOC-RD-WR) : 27 Oct. 13.30 / UNITS 1-4 + Reader (Shirley Holmes and the Cyber Thief) 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

5 

UNIT 6) will / won’t (predictions) / opposite verbs / verb + back / modifiers / making predictions / giving examples and 
reasons / using existing knowledge to predict content / checking hypotheses, understanding specific information / 
summarizing the main point of a text / understanding the order of events 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

6 

UNIT 7) uses of the infinitive with to / uses of the gerund (verb + -ing) / have to, don’t have to, must, mustn’t / verbs + 
infinitive: try to, forget to, etc. / verbs + gerund / adjectives + prepositions: afraid of, etc. / retelling an article / describing 
feelings / talking about language learning / understanding a problem, how something works, the events in a story / text 
coherence / understanding content words / using topic sentences 
MID-TERM: 10 Nov. 10.00 – 13.30 Listening / UNIT 1-6 + Reader (The Phantom of the Opera) 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

7 

UNIT 8) should / if + present, + will + infinitive (first conditional) / possessive pronouns / get / confusing verbs / adverbs of 
manner / discussing habits and preferences / using the right word in conversation / reacting to a story / understanding 
opinions, an anecdote / using information to interpret a story / understanding opinions / scanning for specific information 
UNIT 9) if + past, would + infinitive (second conditional) /  present perfect + for and since / words related to fear, phrases 
with for and since / biographies  
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

8 

UNIT 9) Would you know what to do? / How long…? / talking about life events / understanding facts / taking notes / 
understanding biographical information / recognizing topic links  
UNIT 10 ) expressing movement / word order of phrasal verbs / the passive / sports, expressing movement / phrasal verbs 
/ people from different countries / responding to opinions / retelling a person’s day / understanding reasons, historical 
information / extracting main points from a text  
QUIZ 2 (LISTENING) : 24 Nov. 13.30 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

9 

UNIT 11) used to / might / so, neither + auxiliaries / school subjects / word building: noun formation / similarities and 
differences / talking about school days / choices and decisions / finding similarities and differences / understanding 
attitude / identifying the main points in a talk / finding key information in a text  
QUIZ 3 (GR-VOC-RD-WR) : 1 Dec. 13.30 / UNITS 1-10 / Readers (1. Dracula, 2. New Yorkers) 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

10 

UNIT 12) past perfect / reported speech / questions without auxiliaries / time expressions / say or tell? / retelling a news 
story / gossip / understanding a conversation, the order of events / recognizing text type  
SPEAKING PRESENTATION / MID-TERM MAKE UP: 10 Dec. 15.00 – 16.30 Listening / UNITS 1-6 / Readers (The Piano Man, 
Chocolate) / DEADLINE FOR ONLINE ACTIVITIES AND READERS: 10 Dec. 17.00 
 

Anlatım, Soru-Cevap, 
Bireysel Çalışma, 
Grup Çalışması 

11 

REVISION 
END OF LEVEL TEST (ELT) – 15 DEC. 2021 10.00  
  



Ders Kitabı / Yardımcı Kitap 

1 
 

Latham-Koenig C., Oxenden C., Lambert J. (2020). English File Pre-intermediate: Student’s Book. (4th Edition). Oxford: Oxford 
University Press. 
 
 
 

2 

Latham-Koenig C., Oxenden C., & Chomacki K. (2020). English File Pre-intermediate: Online Practice. (4th Edition). Oxford: Oxford 
University Press. 
 
 
 

Ders Araç - Gereç ve Malzemeleri 

Ders kitabı ve benzeri yazılı kaynaklar, internet. 

 

Ölçme Yöntemi 

Yöntem Hafta Süre (Saat) Katkı(%) 

1. Konuşma Ödevi   6 

1. Kısa Sınav  1 5 

2. Kısa Sınav  1 5 

3. Kısa Sınav  1 5 

2. Konuşma Ödevi   4 

Yazma Ödev Dosyası   5 

Ara Sınav  1 25 

Sınıf İçi Performans Değerlendirme   10 

Kur Sonu Sınavı  1 25 

4. Kısa Sınav  1 6 

5. Kısa Sınav  1 4 

 

Öğrenci İş Yükü 

İşlem Adı Haftalık Saat Sayı İş Yükü 

Haftalık Ders Saati (Teorik+Uygulama) 20 11 220 

Sınıf Dışı Çalışma    

       a) Okuma 2 11 22 

       b) İnternette/Kütüphanede Tarama    

       c) Performans Ödevi 1 6 6 

       d) Seminer/Sunum/Rapor Hazırlama 1 1 1 

       e) Dönem Ödevi/Proje Hazırlama 1 11 11 

Sözlü Sınav    

Kısa Sınav (Quiz) 1 3 3 

Laboratuvar Sınavı    

Ara Sınav İçin Hazırlık 1 5 5 

Ara Sınav 1 1 1 



Final Sınavı İçin Hazırlık 1 5 5 

Final Sınavı 1 1 1 

Vize için çevirim içi çalışma 2 5 10 

Final için çevirim içi çalışma 2 5 10 

Toplam İş Yükü 295 295 

 


