
 
İTÜ 

DERS KATALOG FORMU  
(COURSE CATALOGUE FORM) 

Dersin Adı Course Name 

İngilizce III English III 

 
 

Kodu 
(Code) 

 
 

Yarıyılı 
(Semester) 

 
 

Kredisi 
(Local Credits) 

 
 

AKTS Kredisi 
(ECTS Credits) 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta 
(Course Implementation, Hours/Week) 

Ders 
(Theoretical) 

Uygulama 
(Tutorial) 

Laboratuar 
(Laboratory) 

ING 205 3-4 3 3.5 3 - - 
Bölüm / Program 
(Department/Program) 

 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / Turkish Music State Conservatory 

Dersin Türü 
(Course Type) 

Zorunlu / Compulsory Dersin Dili 
(Course Language) 

İngilizce / English 

Dersin Önkoşulları 
(Course Prerequisites) 

Dersin önkoşulu yoktur.  
(There are no course prerequisites.) 

Dersin mesleki bileşene 
katkısı, % 
(Course Category  
by Content, %) 

Temel Bilim 
(Basic Sciences) 

Temel Mühendislik 
(Engineering Science) 

Mühendislik Tasarım 
(Engineering Design) 

İnsan ve Toplum Bilim 
(General Education) 

- - - %100 

 
Dersin İçeriği 
 
(Course Description) 
 

Dersin amacı, öğrencilerin basit, anlaşılır İngilizce bilgilerle başa çıkabilmeleri ve Alt Orta 
seviyede kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. 

The aim of the course is to help students acquire the ability to deal with simple, straightforward 
information and begin to express oneself in familiar contexts aligned with a Pre-intermediate level 
of English. 

 
Dersin Amacı 
 
 
 
 
 
(Course Objectives) 
 
 

Öğrenciler: 
• Gündelik cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilirler (örn. Çok temel kişisel ve aile 

bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam). 
• rutin işlerde basit bir şekilde bilgi paylaşımı yapabilir ve iletişim kurabilirler. 
• basit ifadeler kullanarak ihtiyaçlarını karşılayabilir, kendilerinden ve çevrelerinden 

bahsedebilirler. 
 

Students will be able to: 
• understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate 

relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, 
employment). 

• communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information 
on familiar and routine matters.   

• describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in 
areas of immediate need. 

 



 
 

Ders Kitabı 
(Textbook) 

PIONEER PRE-INTERMEDIATE – MM PUBLICATIONS 

Diğer Kaynaklar 
(Other References) 

- 
 

Ödevler ve Projeler 
 
(Homework & Projects) 

- 

 

Laboratuar Uygulamaları 
 
(Laboratory Work) 

- 

 
 

Bilgisayar Kullanımı - 

 
Dersin Öğrenme  
Çıktıları  
 
(Course Learning 
Outcomes) 
 
 
 

1. Geçici ve sürekli durumları ayırt etmek 

2. Gelecek için plan yapmak 

3. Şimdiki zaman ve geçmiş zaman kullanmak 

4. Moda ve giysiler hakkında konuşmak 

5. Beğendikleri ve beğenmedikleri hakkında 
konuşmak 

6. Bağlaç kullnmak (ve, fakat, dolayısıyla, 
çünkü, veya) 

7. Kendini tanıtmak 

8. Geçmiş tecrübelerinden bahsetmek 

9. Bir konuşmayı başlatmak, sürdürmek ve 
bitirmek içim gerekli dili kullanmak 

10. Bir kişinin olumlu ve olumsuz 
özelliklerinden bahsetmek 

11. Sıfatları vurgulamak 

12. Bir kişiyi hakkında yazı yazmak 

13. Bir yiyeceğin nasıl göründüğnden ve 
tadından bahsetmek 

14. Bir restorandaki yemekler hakkında bilgi 
almak 

15. Tavsiyede bulunmak 

16. Bir kişiyi bir işi yapmaya ikna etmek 

17. Bir restoranda rezervasyon yapmak 

18. Miktar belirtmek 

19. Bir kişi, yer veya şey hakkında ilgi 
cümleciği ve zamiri kullanarak bahsetmek 

 
 
 
 
 
 

 

20. sonu –ion ve –ation ile biten isimler 
oluşturmak 

21. Sürekli geçmiş zaman kullanmak 

22. Kazalar ve incinmeler hakkında konuşmak 

23. Geçmiş olayları ve tecrübeleri aktarmak 

24. Doğal afetler hakkında konuşmak 

25. Bilinmeyen bir kelimenin anlamını tahmin 
etmek 

26. Nasıl hissettiğinden bahsetmek 

27. Bir hikaye yazmak 

28. Geçmiş olayları sıraya sokmak 

29. Uçak ile seyehat dili kullnmak 

30. Teklif, istek ve ricada bulunmak 

31. İzin istemek, vermek ve reddetmek 

32. Öneri istemek ve vermek 

33. Fikir bildirmek ve tavsiye vermek 

34. Bir şey ile aynı veya farklı fikirde 
olduğunu belirtmek 

35. Bir yerin özelliklerinden bahsetmek 

36. Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunmak 

37. Gelecek hakkında konuşmak 

38. Yapabildiği şeylerden bahsetmek 

39. Fikir beyan etmek 

40. Listeleme bağlaçlerını kullanmak 

41. Fikir beyan eden bir paragraph yazmak 

 
 
 
 

1. Distinguish between permanent and 
temporary situations 

2. Make plans and future arrangements 
3.  Talk about present and past / past habits and 

events 
4. Describe clothes and talk about fashion  
5. Express likes/dislikes 
6. Use linking words (and, but, so, because, or) 
7. Present myself 
8. Talk about experiences I have had  
9. use language to start, maintain, and end a 

conversation 
10. describe the positive and negative qualities in 

people 
11. emphasize adjectives 
12. write a description of a person  
13. describe what food tastes and looks like  
14. ask about dishes at a restaurant  
15. make recommendations  
16. persuade someone to do something  
17. make a reservation at a restaurant  
18. use quantifiers  
19. define people, things, and places by using relative 

pronouns and adverbs 
 

20. form nous (ending in -ion and -ation) from 
verbs 

21. use the Past Progressive 
22. talk about the accidents and injuries 
23. narrate past events/experiences  
24. talk about natural disasters 
25. use strategies to guess the meaning of unknown 

words  
26. describe my feeling  
27. write a story   
28. sequence past events and actions 
29. use language required when travelling by plane  
30. make offers, requests, and ask for favors 
31. ask for, give, and refuse permission  
32. ask for and give advice 
33. express opinions and make suggestions   
34. agree or disagree with an opinion 
35. describe places  
36. make predictions about the future 
37. refer to the future using appropriate tenses 
38. express ability 
39. express my opinion 
40. use linking verbs/phrases when listing or adding 

points  
41. write a paragraph expressing my opinion  



 
(Computer Use) 

 
 

Diğer Uygulamalar 
 
(Other Activities) 

- 

 

Başarı Değerlendirme 
Sistemi  
 
(Assessment Criteria) 
 

Faaliyetler 
(Activities) 

Adedi 
(Quantity) 

Değerlendirmedeki Katkısı, % 
(Effects on Grading, %) 

Yıl İçi Sınavları 
(Midterm Exams) 

1 %40=Oral Presentation (Units 1-2-
3)%20 +Reading %20 

Kısa Sınavlar 
(Quizzes) 

  

Ödevler 
(Homework) 

  

Projeler 
(Projects) 

  

Dönem Ödevi/Projesi 
(Term Paper/Project) 

  

Laboratuvar Uygulaması 
(Laboratory Work) 

  

Diğer Uygulamalar 
(Other Activities) 

 Participation %10 

Final Sınavı 
(Final Exam) 

1 %60= Exam(Units1-2-3-4-5-6) %50  

 
 

COURSE PLAN 
 

 
Weeks 

 
Topics 

Course 
Outcomes 

1 Unit 1 Trending 1-7 
2 Unit 1 Trending  1-7 

3 Unit 2 Face to Face 8-12 

4 Unit 2 Face to Face  8-12 

5 Unit 3 Something New  13-20 

6 Unit 3 Something New  13-20 

7 Mid-Term Exam (Units 1-2-3)  

8 Unit 4 What Happened?  21-27 

9 Unit 4 What Happened?  21-27 

10 Unit 5 Destinations  28-35 

11 Unit 5 Destinations  28-35 

12 Unit 6 A Modern World 36-41 

13 Unit 6 A Modern World 36-41 

14 Final Exam (Units1-2-3-4-5-6)  

 
 

Düzenleyen (Prepared by) 
 

Tarih (Date) 
 

İmza (Signature) 
 

 
 
 
 


