
                                             

 

 

8. SINIF EYLÜL  AYI YABANCI DİLLER BÜLTENİ 

 

Değerli Velimiz, 

Bu ay özelinde sizlere bilgi vermeden önce 8. sınıflar haftalık programı hakkında kısaca bilgi 

paylaşmak isteriz. Haftalık 6  saat olan ders programımız 3  saat Main Course, 3 saat Kelime 

Öğrenme olarak planlanmıştır. Amacımız öncelikle öğrencilerimize İngilizce dilini sevdirmek ve 

bu dili günlük yaşantılarında akıcı bir şekilde kullanabilen, bu dil sayesinde farklı kültürlere 

kapılarını açan dünya vatandaşları yetiştirmektir. Bu doğrultuda Eylül ayı içerisinde 

uygulayacağımız bülteni sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

 

Maincourse dersinde: 

 

8. sınıflarda Maincourse dersinde temel olarak The Chase Practice Book ( Pratik Kitap) 

kullanılacaktır. Buna ek olarak test kitapları da kullanılacaktır. Eylül ayında 1. Ünitedeki tüm 

dilbilgisi konuları detaylı olarak işlenecektir. Bu konular : Soru cümleleri ( Wh Questions), 

Sıfatlar, resmi soru sorma kalıpları. 1. Ünitedeki tüm dilbilgisi kuralları ile ilgili gerekli 

alıştırmalar yapılacaktır. Genel olarak İngilizce soru kalıpları ikiye ayrılır. Bunlardan ilki YES-

NO Questions adını verdiğimiz EVET-HAYIR soru kalıpları, ikincisi ise WH Questions adı 

verilen soru kalıplarıdır.Türkçe olarak İngilizce soru kelimeleri anlamına gelen Wh Questions 

günlük hayatta en sık kullanılan kalıpların başında gelir. Çok sık duyduğumuz kalıplar What, 

Why, When, Who, Whose, Which, Where, How olmak üzere 8’e ayrılır. Öğrencilerimiz bu 



ünitede bir davet teklifini kabul etme, reddetme, özür dileme, açıklama yapma,  sebep gösterme 

kalıplarını cümle içerisinde kullanıp bilgilerini revize edeceklerdir. Test kitaplarındaki soru 

örnekleriyle birlikte öğrenciler derste öğrendikleri dilbilgisi konularını ve kalıplarını 

pekiştireceklerdir. Ekim ayında ise 2. Üniteye geçiş yapılacaktır. İkinci ünitedeki dilbilgisi 

konuları şunlardır: Geniş Zaman, Sıklık Zarfları, Tercih ifadeleri, Beğenme, beğenmeme 

ifadeleri ve kalıplarıdır. Öğrenciler Ekim ayında bu dilbilgisi kurallarını derslerde detaylı olarak 

göreceklerdir.  Test kitabından ödevlendirmeler yapılıp öğrencilerle derslerde interaktif şekilde 

çözülecektir. Soru cevaplandırmalarında etkili tekniklerin  kullanılması son derece önemlidir.  

Kelime Öğrenme Dersinde:  

Eylül ayında 8. sınıfların LGS derslerinde dersimizin 1. ünitesi olan Friendship (Arkadaşlık) 

konusunu işleyeceğiz. Bu konu içinde öğrenciler davet etme, davet kabul etme ve davet 

reddetme ile ilgili olan cümle yapılarını öğrenecekler. Bunlara ek olarak öfkeli, kızgın, sadık, 

eğlenceli gibi çeşitli kişisel özelliklerin İngilizce karşılıklarını öğrenecekler. 

 

Almanca Dersi 8. Sınıflar Eylül Ayı Bülteni 

 

Geçtiğimiz sene öğrendiğimiz konularla ilgili tekrarlar yapılır. Öğrencilerden kısa cümleler 

istenir, unuttukları tespit edilen konular ile ilgili tekrarlar yapılır. Hatalıklar, hayvanlar, 

festivaller, aktiviteler ve yiyecek-içecekler Almanca karşılıkları ile tekrarlanır. Okuma metinleri 

okunur, dinleme alıştırmaları yapılır. Öğrencilerin temel seviyede dialoglar kurması beklenir. 

Almanya’da gezip görülmesi gereken yerler hakkında konuşulur, okuma metinleri okunur ve 

onlarla ilgili soru-cevap alıştırmaları yapılır. Almanya’nın başkenti Berlin hakkında bilgilendirici 

metinler okunur. 

Kişi zamirleri İngilizce karşılıkları ile birlikte verilir ve bu sayede derse olan ilgi ve 

motivasyonun artması hedeflenir. 



‘Prasens’ zaman dilimi açıklanır, düzenli fiillerin çekimleri, özne kural ve ekleri ile birlikte 

anlatılır. Seviyelerine uygun okunan metinlere cevap vermeleri ve doğru cümleler kurmakları 

beklenir. 

Yol tarifi ile ilgili kalıplar açıklanır. Yol tarifi sorma soru kalıpları da öğretilir. Konuşma ile yer 

tarif etme alıştırmaları yapılır. Eğlenceli oyunlar ile konunun kavranması amaçlanır. 

 

İspanyolca Dersinde:  

Lise Hazirlik- 12 grades. 

 

September: 

 

5 to 9th week: 

 

- İntroduction: Hello/Bye - Good morning/ evening/night 

 

- What is your name? My name is.. 

 

- What is his/her name? His/Her name is… 

 

- Numbers 0 to 10. 

 

12 to 16th week: 



 

- Colors 

 

- What is your favourite…? 

 

- Where are you from? İ am from … 

 

- Nationalities 

 

We will make rol-games 

 

Online activities 

 

Worksheets 

 

 

 

 

 

 

 

 


