YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Okul/Fakülte:
Bölüm/Program: DİŞ HEKİMLİĞİ - TÜRKÇE
Ders Dili:

English

Ders Kodu: DHING101

DersTürkçe İsmi:

İNGİLİZCE1

Ders İngilizce İsmi: ENGLISH
Dersi Verecek:

Okut. Aslı KASABALI

Dersin Türü:

ZORUNLU

Yıl

Semester

1

Ders Kredisi:
Teori(saat/hafta):
Dersin İçeriği:

Dersin Seviyesi: LİSANS

2

2

AKTS Kredisi: 3
2,00

Uygulama(saat/hafta): 0,00

Dönem:

2

Ders İşleme Biçimi: UZAKTAN
Laboratuar(saat/hafta): 0,00

Türkçe bölümler için dizayn edilmiş ENG 101 dersi 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. ENG 101 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi
Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen
beceriler aşağıdaki linkte ve ‘hedefler’ bölümünde bulunabilir.
http://adp.meb.gov.tr/nedir.php (EK.1)
Hedefler:
•Kendini ve ailesini tanıtabilme
•Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme
•Rutin olarak yapılan aktiviteleri anlayabilme, seçebilme
•Bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme
•Yemekler, yer-yön tarifi ve talimat verme gibi durumlarda yapılan temel
diyalogları takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
ENG 102 (TR)
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş ENG 102 dersi 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. ENG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi
Kriterleri’nin A1 seviyesini hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen
beceriler aşağıdaki linkte ve ‘hedefler’ bölümünde bulunabilir.
http://adp.meb.gov.tr/nedir.php (EK.1)
Hedefler:
•Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu
seçebilme
•Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
•Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili
yapılan ayarlamaları anlayabilme
•İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi
kullanabilme
•Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih
belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
•Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil
ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme,
istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri
seçebilme
Öğrenme Kazanımları:

Dersin Amaçları:

İlgili kavramları/kuramları anlayabilecek
İlgili kavram/kuramları gerçek hayata/verilen diğer durumlara/vakalara
uygulayabilecek
Verilen ölçütlere göre kendi çalışmalarını değerlendirebilecek
Verilen çalışmayı bağımsızca yürütebilecek
Hedeflenen becerileri geliştirebilecek
---

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini
geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını
geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini
yenilemek
Öğrenci İş Yükü:

Ders saatleri
Ara sınav
Final sınavı
Final sınavına hazırlık
Kısa sınav(lar)
Kısa sınav(lar)a hazırlık

AKTS Formülü:

Ders saatleri: 13x2= 26 saat
Ara Sınav: 1x 1.5 = 1.5 saat
Ara sınava hazırlık: 15 saat
Final sınavı: 1x1.5 = 1.5 saat
Final sınavına hazırlık: 25 saat
Kısa sınavlar: 1 saat
Kısa sınavlara hazırlık: 10 saat
Genel Toplam: 80 saat
80/30= ~3
Fakülte İngilizce Programı birimi tarafından seçilen ve/veya dizayn edilmiş
kaynak ve materyaller.
1. dönem: Ara sınav (40puan) + Final sınavı (60 puan) = 100 puan
2. dönem: Ara sınav (40puan) + Final sınavı (60 puan) = 100 puan
Toplam / 2 = x/100
Kısa sınavlar (3 adet) her dört haftada bir kişisel çalışma şeklinde yapılacak
değerlendirmeye yansımayacaktır

Kaynaklar:
Değerlendirme:

İşe Yerleştirme(Staj):
Ön Koşul Ders Kodları:
1. Hafta (19 – 23 Eylül)

Introducing yourself (Kendini tanıtma)

2. Hafta (26 – 30 Eylül)

Giving Personal Info (Kişisel bilgiler verme)

3. Hafta (3 – 7 Ekim)

Giving Personal Info (Kişisel bilgiler verme)

4. Hafta (10 – 14 Ekim)

Talking about Objects (Nesneler)

5. Hafta (17 – 21 Ekim)

Talking about Family (Aile ilişkileri)

6. Hafta (24 – 28 Ekim)

Talking about Family (Aile ilişkileri)

7. Hafta (31 - 4 Kasım)

ARA SINAV

8. Hafta (7 - 11 Kasım)

Describing and talking about buildings and furniture (Evleri ve mobilyaları
tanıyabilme)
9. Hafta (14 – 18 Kasım) Talking about schedules (Zaman çizelgelerini anlayabilme)
10. Hafta (21 – 25 Kasım) Talking about routines (Rutinleri anlayabilme)
11. Hafta (28 - 2 Aralık) Talking about routines (Rutinleri anlayabilme)
12. Hafta (5 – 9 Aralık)
13. Hafta (12 -16 Aralık)

Ability (Beceriler)
Asking for and giving directions (Yer tarifi)

14. Hafta (19 - 23 Aralık) Talking about food & quantities (Yiyecek ve miktarlar)
15. Hafta (24 – 30 Aralık) FİNAL SINAVLARI HAFTASI
16. Hafta

Food, Quantifiers & Wh-questions (Yiyecek, ölçüler ve sou şekilleri)

17. Hafta

Ordering food & Making requests (Yemek sipariş etme &istekte bulunma)

18. Hafta

Comparing things/people/places (Kıyaslama)

19. Hafta

Comparing things/people/places (Kıyaslama)

20. Hafta

Talking about now (Şimdiki zaman)

21. Hafta

Talking about now (Şimdiki zaman)

22. Hafta

ARA SINAV HAFTASI

23. Hafta

Making suggestions & arrangements (Öneride bulunma&ayarlama yapma)

24. Hafta

Talking about past (Geçmiş zaman)

25. Hafta

Giving Advice (Nasihat verme)

26. Hafta

Talking about the future (Gelecek zaman)

27. Hafta

Checking into a hotel (Otele giriş yapma)

28. Hafta

FİNAL SINAVLARI HAFTASI

