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Konular
1. HAFTA
1.Ders: 20TH. Quız
2.Ders: THE GOOD OLD DAYS
3.Ders:Geçmiş zaman.Wh- soruları
4.Ders:Zaman belirten ifadeler/zaman
edatları
2. HAFTA

7.Ünite
HATIRLANACAK
GÜNLER
27.02.2017

1.Ders: “Talking about my life”
2.Ders: Okuma parçası “Sixty years of flight”
3.Ders:Sıfatlar ve zarflar
4.Ders:Sıfatlar ve zarflarla ilgili alıştırmalar
PPT

FİNAL: 29 MAYIS 2017

İçerik
*Geçmiş zaman alıştırmaları /okuma
parçalarıyla ilgili sorular(evet-hayır
ve bilgi isteyen sorular)
At-in-on ile alıştırmalar.
MMidterm

-------------------*Okuma parçalarıyla ilgili anlama va
kavramaya yönelik soru ve cevaplar.
*Sıfatlar ve sıfatlardan zarf
oluşturma :slow-slowly/quiet-quietly
vb. Ve hard-hard fast-fast.

3. HAFTA
8.Ünite
EVDE Mİ
DIŞARIDA MI
YEMEK?

1.Ders:İsimler(Sayılabilir ve sayılamaz
isimler
2.Ders:”Who’s a fussy eater?”
3.Ders: Miktar belirleyiciler
4.Ders: “Eating in”

*İngilizcede sayılabilir ve sayılamaz
isimlerle ilgili örnekler ve alıştırmalar
*Some/any/much/many kullanımları
*I like ve I’d like farkı ve örnekler.

06.03.2017
4. HAFTA
8.Ünite
EVDE Mİ
DIŞARIDA MI
YEMEK?
13.03.2017

1.Ders:PPT ve miktar belirleyici sözcükler
2.Ders:Okuma Parçası:The History of the
Sandwich (Sandviç’in geçmişi/tarihi)
3. Ders:Dinleme “What is your favourite
sandwich?En sevdiğiniz sandviç?
4.Ders:Alışveriş listesi/diyaloglar.

*Some-any- a lot of –much-many ve
how many-how much soruları ve
bunlarla ilgili alıştırmalar
*Okuma ve dinleme parçasıyla ilgili
alıştımalar(soru-cevap,boşluk
tamamlama vb.)
*Günlük ihtiyaçlar ve alındığı
yerler/Kibar ve nazik sorular

5. HAFTA
9.Ünite
ŞEHİR HAYATI
20.03.2017

1.Ders:Sıfatların karşılaştırılması
2. Ders:Üstünlük derecesi
3. Ders: “A Parısian in London”Have/has got
4.Ders: Enüstünlük derecesi

*Sıfatların tekrarı ve kıyaslanması.
*-er than ve more than kullanımı
*have got ve has got ile örnek
cümleler ve have/has ile
karşılaştırılması ve alıştımalar.
Have you got a car?Do you have a
car ?
*-est ve the most ile kurulan yapılar
ve alıştırmalar

6. HAFTA
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9.Ünite
ŞEHİR HAYATI
27.03.2017

1.Ders: “London’s biggest market”
2.Ders: Okuma parçası:
Megacities(MEGAŞEHİRLER) TOKYO-MUMBAIMEXICO CITY
3.Ders: Town and country.
4.Ders:Yer/yön sorma ve tarif etme
7. HAFTA

10.Ünite
NEREDE KALDIN?
03.04.2017

1.Ders:Edatlar(at-in-on)/Şimdiki zaman
2.Ders: Şimdiki zaman alıştırmalar.
3.Ders: Geniş zaman ve şimdiki zaman
karşılaştırılması
4.Ders: Belgisiz zamirler

*Okuma parçaları ile ilgili
alıştırmalar.
*Şehir ve kırsal bölge/köy ile ilgili
kelimeler
*Nasıl yol tarifi
yapılır?Affedersiniz,en yakın
postaneye nasıl gidebilirim ?
*Edatlar (in-on-at) kullanımıyla iligili
örnekler. Şimdiki zamana
giriş.Kullanımı ve yapılışı.(Olumluolumsuz-soro-u ve olumsuz soru
şekilleri)
*Geniş zamn ve şimdiki zaman
arsındaki farklar
*Some/every/any/no (one-thingwhere-body) kullanımları ve örnekler.

8. HAFTA
ARA SINAV
HAFTASI
10.04.2017

10.Ünite
NEREDE KALDIN?
17.04.2017

11. Ünite
UZAKLARA
GİTMEK
24.04.2017

11. Ünite
UZAKLARA
GİTMEK
01.05.2017

12. Ünite
ASLA
08.05.2017

1.Ders:Zamanların tekrarı/sıfatların
karşılaştırılması alıştırmalar
2.Ders:Zarflar ve sıfatlar tekrarı.Belgisiz
zamirler
3.Ders:Workbook .test soruları
4.Ders:Örnek sınav çalışması

*Geniş zaman ve şimdiki zaman
tekrarı/farklılıklar ve bunlarla ilgili
soru çözümleri
*zarfların sıfatlardan oluşumu.
Sınava yönelik test soruları ve
alıştırmalar

9. HAFTA
1.Ders: Okuma parçası: “The Internatıonal
Space Station”
2.Ders: Okuma parçası çalışmaları
3.Ders:İnsanları tarif ederken kullanılan
yapılar.
4.Ders:PPT.Belgisiz zamirler.Günlük
konuşmalarda kullanılan deyişler
10. HAFTA
1.Ders: Gelecek zaman “Be going to” yapısı
2. Ders:” Careful!You’re goingto drop it! “
3.Ders: “WE’RE OFF TO SEE THE WORLD”
4.Ders:PPT ve” be going to”ile ilgili alıştırmalar
11. HAFTA
1.Ders: Okuma parçası :Reading and Speaking
“Meet Ed,Will , and Ginger”
2.Ders:Hava durumu ile ilgili kelimeler
3.Ders:Teklifler/öneriler
4:Ders: PPT ve hava ve önerilerle ilgili
alıştırmalar
12. HAFTA
1.Ders: Ülkeler /bayraklar/başkentler. Present
Perfect Tense
2.Ders: Present perfect tense ve Simple Past

*Okuma parçası ile ilgili detaylı
sorular.
*Tanımlamada(tasvir) kullanılan belli
başlı kelimeler/yapılar.(Kimin saçı
siyah?Kim yakışıklı?Kim gözlük
takıyor? vb)

*Gelecek zaman “be going to”
yapılışı ve kullanımı ile ilgili
açıklamalar ve alıştırmalar.*Amaç
bildirmek için kullanılan mastar
yapısı.

*Parça ile ilgili sorular
*Bugün hava nasıl? Sorusu ve
verilebilecek cevaplar (Hava
karlı/yağmurlu/bulutlu vb.)
Hava durumu ve öneri alıştımaları.

*Ülkelerin bayrak ve başkentleri
*Present Perfect tense ve Simple Past
Tense (Di’li geçmişzaman)
karşılaştırılması ve bunlarla ilgili
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arasındaki farklar
3.Ders: İki zamanla ilgili alıştırmalar
4.Ders: PPT ve slayt gösterimi (Present Perfect
ve Simple past)
12. Ünite
ASLA
15.05.2017

GENEL TEKRAR
FİNAL HAFTASI
22.05.2017

13. HAFTA
1.Ders: Okuma Parçası “The Glastonbury
festival”
2.Ders: Take ve get birlikte kullanılan sözcükler
3.Ders: Ulaşım ve seyahatla ilgili
kelimeler/sorular .
4.Ders: PPt ve alıştırmalar.
14. HAFTA
1.Ders: 7-12 . ünitelerin genel tekrarı
2.Ders:Workbook 12.üniteden 7. Üniteye
önemli yerlerin tekrarı
3.Ders.Örnek final denemesi
4.Ders: Testler

örnekler ve alıştırmalar.

*Okuma parçası çalışmaları
*Take ve get ile kullandığımız
kelimeler (take a test /a photo/it
easy… get better soon/married/ready
…)
*Bus-train-plane.( bus stop/railway
station/arrivals-departures)
*Present Perfect tense/Simple Past
Tense ve “be going to” ile ilgili
örnekler.Kullanımıyla ilgili önemli
noktalar.
*Final sınavına yönelik örnek test
soruları
*Workbook alıştırmalar.
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