NEAR EAST UNIVERSITY – COMMON COURSES COORDINATION UNIT
Ders Bilgi Formu / Course Information Sheet
Ders Kodu /
Ders Adı / Course Name
Course Code İngilizce I & II
İNG 100
Önkoşul / Pre-requisite: yok
Ders Dili / Language:
İngilizce
Haftalık
Ders Saati /
Weekly
Hours

Kredi /Credit
3

Ders Türü /Course Type:
Zorunlu

Sınıf Saati /
Class Hours

Laboratuva
r/
Laboratory

0

Öğrenim Çıktıları / Learning
Outcomes

Ders Tanımı / Course Description

Dersin Amaçları / Course
Objectives
Kullanılan Materyaller /
Textbooks and/or References
Ders İçeriği / Course Content

Uygulama /
Practicum
0

AKTS /ECTS
3

Öğretim Ortamı / Mode of Instruction:
Uzaktan
Öğrenim Oturumlaruı / Learning Sessions

0

PÇ / PS
0

P/ C
1

D/R
1

Ö/T
1

Bu dersin sonunda öğrenciler:
 Kendini ve ailesini tanıtabilecekler
 Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilecek, tarifini anlayabilecekler
 Rutin olarak yapılan aktiviteleri anlayabilip, seçebilecekler
 Yemekler, yer-yön tarifi ve talimat verme gibi durumlarda yapılan temel
diyalogları takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilecekler
 Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu
seçebilicekler
 Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilecekler
 Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili
yapılan ayarlamaları anlayabilecekler
 İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi
kullanabilecekler
 Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih
belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilecekler
 Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil
ayarlamaları, para kullanabilecekler, kıyafetleri isimlendirebilecekler , şehirleri
tasvir
edebilecekler, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya
deyimleri seçebilecekler
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş iNG100 dersi senelik ortak bir ders olup
öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta
sık
karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme
becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve
iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece
bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve
yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde
tasarlanmıştır. İNG 100 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi
Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir.
İNG101 dersinin amacı öğrencilerde yakın çevrelerinde olan kişiler, nesneler,
aktiviteler ve durumlardan nasıl bahsedebilecekleri ile ilgili farkındalık
yaratarak iletişim esnasında doğru kalıp ve fonksiyonların seçilebilmesini
sağlamaktır.
1 UZEBİM üzerinden paylaşılan ders materyalleri
2
1. Introducing yourself
2. Giving Personal Info
3. Giving Personal Info
4. Talking about Objects
5. Talking about Family
6. Describing and talking about buildings and furniture
7. Talking about schedules
8. Talking about routines
9. Talking about routines
10. Ability
11. Asking for and giving directions

12. Talking about food & quantities
13. Explaining a Recipe
14. Ordering food & Making requests
15. Comparing things/people/places
16. Comparing things/people/places
17. Talking about now
18. Talking about now
19. Making suggestions & arrangements
20. Talking about Past
21. Talking about Past
22. Giving Advice
23. Talking about the future
24. Talking about the future
25. Checking into a hotel

