
 

 

ORAN OKULLARI 7. SINIF EYLÜL AYI İNGİLİZCE DERSİ BÜLTENİ 

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk ayında bu sene kullanacağımız Cambridge Own It! 4 

kitabına başlayacağız. Kullandığımız bu kitapta öğrencilerin İngilizceyi sınıf içinde de 

kullanması için fırsatlar tanınıyor olacak. Öğrencilerimizin İngilizce becerilerinin yanı sıra, 

işlenecek konularla onların genel bilgi düzeylerini ve evrensel konulara olan hâkimiyetlerini de 

geliştirmek hedeflerimiz arasında. Yapılacak olan etkinlikler ve verilecek olan ödevlerle 

öğrencilerimizin bireysel, eşli ve grup olarak çalışmaları teşvik edilecek. Bu şekilde 

öğrencilerimizin otonomluk ve grup içinde çalışma becerilerini geliştirmek de kazanımlarımız 

arasında. 

 

İngilizce dersi kapsamında öğrencilerimiz Cuma ve Salı günleri olmak üzere haftada 2 defa 

ödevlendirilecek. Verilecek olan ödevlerle ders içinde işlenen konular pekiştirilecek ve 

öğrencilerin eksik yönleri tespit edilecek. 

 

2022-2023 eğitim-öğretim yılının hepimiz için kutlu ve iyi bir yıl olmasını diliyorum ve 

şimdiden sizlere gösterecek olduğunuz özveri için teşekkür ediyorum. 

 

Turgut Enes Ateş 

İngilizce Öğretmeni, Ana Ders 
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İngilizce Main Course (Ana Ders) 

Eylül ayında ilk ünitemiz olan Starter Unit (Başlangıç Ünitesi) ile dersimize başlayacağız. 

Sonrasında 1. Üniteye geçeceğiz. Bu ünitelerde öğrenciler; 

• Present and past simple (Geniş ve geçmiş zaman) 

• Present and past continuous (Şimdiki ve geçmiş sürekli/şimdiki zaman) 

• Present perfect simple 

• Present perfect continuous 

• Modifiers (değiştiriciler, sıfatlar/zarflar) 

Konularını görüyor olacaklar. Bu konular moda ve teknoloji konularıyla birlikte 

harmanlanarak öğrencilere verilecek. 

 

İşlenen konular çeşitli videolar ve ses dosyaları ile desteklenecek ve öğrencilerin İngilizceyi 

anadil olarak konuşan kişilerden duyma imkânı sağlanıyor olacak. Videolarda öğrencilerin 

farklı aksanlarla İngilizce konuşan kişileri duymasını sağlayıp, onların kültürel farkındalıklarını 

geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
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Bunlara ek olarak 

öğrencilerimiz bu sene boyunca 

sadece İngilizceyi değil, 

öğrenmeyi de öğrenecekler. 

Kitap içinde bulunan Learn to 

Learn (öğrenmeyi öğren) 

bölümleri sayesinde öğrencilerimize hem İngilizce hem de diğer derslerde yardımcı olacak 

bilgiyi kategorileştirme, kavram ve metin haritası oluşturma ve bilmedikleri kelimeleri farklı 

yollarda anlatmak gibi yöntem teknikler öğrenecekler. 

Öğrenciler her ünitenin sonunda öz 

değerlendirme formları sayesinde kendi 

performanslarını puanlayabilecekler. 

Öğrencilerin kendileri hakkında ne 

düşündüğünü görebilecek ve eksik olan 

kısımları geliştirebileceğiz. 
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İngilizce Skills (Yetenekler) 

 

Eylül ayında Campus kitabımızda 1.Üniteyi (Education/Eğitim) başlayacağız. Reading 

(okuma) bölümünde; bağlamdan anlam çıkarma, bilgiyi bulmak için tarama, anahtar kelimeleri 

anlama, ayrıntılı okuma ve söylemi anlama çalışmaları yapılacak. 

Writing (yazma) olarak; hata düzeltme, eğitimin avantajları ve dezavantajları kompozisyon 

yazılacak. 

Grammer (dil bilgisi) konuları olan zarf-fiil, isim-fiil konuları öğrenilecek.  

Reading (okuma) online eğitimin avantajları ve dezavantajları iki tane metin okunacak. 

Tüm bunlara ek olarak; derslerimizde Raz-plus platformundan kitap okuma etkinlikleri ve 

Dictation (dikte) çalışmaları yapılacak.  

Ödevlendirmeler worksheet (çalışma kâğıdı) yapılacak. 
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Almanca 

 

Geçtiğimiz sene öğrendiğimiz konular üzerinde konuşulur. Yapılan diyaloglar sonucu 

unutmuş oldukları konular varsa tespit edilir ve tekrarlar yapılır. Günler ve saatler ile ilgili 

konu anlatımı ve alıştırmalar yapılır. Kişi zamirleri, günler, aylar, mevsimler, boş zaman 

aktiviteleri, ulaşım araçları ve vücut bölümleri Almanca karşılıkları ile birlikte açıklanır. 

Eksik oldukları konular var ise tekrarlar yapılır, konuşma alıştırmaları ile öğrenci desteklenir.  

Hastalıklar konusu kapsamında kullanılan kalıplar açıklanır, okuma metinleri okunur ve 

diyalog kurmaları beklenir. ‘dürfen’ Modalverbinin düzensiz olduğu durumlar ve öznelere 

göre çekimleri açıklanır.  

Duygular hakkında metinler okunur, nasıl hissettiklerini Almanca söylemeleri üzerine 

konuşma alıştırmaları yapılır.  

‘Prasens’ zaman dilimi açıklanır. Hangi öznenin hangi şekilde çekimlendiği üzerinde durulur. 

Özneler İngilizce karşılıkları ile açıklanır. Bu sayede öğrenmede kolaylık sağlanması 

hedeflenir. Fiile çekimleri ile ilgili alıştırmalar yapılır. Cümle kurma yetilerinin gelişmesi için 

eğlenceli oyunlar oynanır. 
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İspanyolca 

İspanyolca dersinde bu ay aşağıdaki konular işlenecektir; 

- Tanışma: Merhaba/görüşürüz – Günaydın/iyi günler/iyi geceler 

- Adın ne? Benim adım… 

- Onun adı ne? Onun adı… 

- 0-10 arası sayılar 

- Renkler 

- Favori şeyin ne? 

- Nerelisin? Ben …’lıyım. 

- Uyruklar 

Derslerimiz esnasında rol yapma aktiviteleri, destekleyici çevrimiçi uygulamalar ve çalışma 

yaprakları kullanacağız. 

 

 
 


