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BÖLÜM 1 

Dersin adı İngilizce 

Sınıf 9/F 

Ünitenin Adı/No 3 

Konu Present Perfect Tense/ negative, interrogative and time 
expressions 

Önerilen Süre 40 Dakika 

 
BÖLÜM 2 

Öğrenci 
Kazanımları  

 Düzeyine uygun “Present Perfect Tense” cümleleri anlar 

 “Present Perfect” yapısıyla cümle kurar. 

 Deneyimlerini Present Perfect yapısıyla anlatır. 

 Öğrendiği yapıyı günlük hayattan örnekler vererek kullanır. 
 

Öğretme-Öğrenme 
Yöntem ve 
Teknikleri 

Anlatım Yöntemi, Soru-cevap yöntemi, İletişimsel yaklaşım. 

Kullanılan Eğitim 
Teknolojileri, Araç-
Gereçler ve 
Kaynakça 

Akıllı tahta, ders kitabı, worksheet, video, powerpoint sunusu 

Öğretme-Öğrenme 
Etkinlikleri 

 

1)Dikkat 
Çekme 
2)Güdüleme 
3)Keşfetme 
4)Açıklama 
5)Derinleştirme 

1)Öğrencilerin Present Perfect Tense kalıbı hakkında bilgilerini ölçmek için sorular sorulur. 
Örnek: 
Have you finished your homework? 
2) Öğrencilere Present Perfect kalıbının kullanıldığı “ I’ve just seen a face” şarkısı dinletilerek 
Present Perfect Tense kalıbının önemi anlatılır ve kullanım alanları gösterilir. 
3) Past Participle fiillerin olumlu, olumsuz ve soru halinin ve önemli zaman zarflarının 
kullanılacağı boşluk doldurmalı alıştırmalar verilerek öğrencilerin bu yapıları keşfetmesi  
Sağlanır: 

 

 
4) Powerpoint sunusunda görsellerle desteklenmiş cümlelerle Present Perfect Tense kalıbının 
kullanım alanları öğrencinin de katılımına yer vererek, örneklerle açıklanır. (ek1:ppt sunusu) 
5)Öğrencilerin Present Perfect Tense ile kullanılan zaman zarflarını kavrayıp kavramadıklarını 
ölçmek için Simple Past Tense ile Present Perfect cümlelerinin beraber verildiği altı cümlelik bir 
 alıştırma yaptırılır.  

 
      Dersin sonunda bireysel değerlendirme amaçlı hazırlanan alıştırma kağıtları herkese dağıtılarak 
öğretilenler test edilir. 

 

 
BÖLÜM 3 

Ölçme-Değerlendirme  

 Bireysel Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme-
Değerlendirme 

 Grup Öğrenme Etkinliklerine Yönelik Ölçme-
Değerlendirme 

 Öğrencilere olumlu, olumsuz ve soru cümleleri içeren, 
önemli zaman zarflarının kullanılacağı bir alıştırma verilir 
ve boşlukları uygun kelimelerle doldurmaları istenir. 

 Ders esnasında öğrencilerin sıra arkadaşlarına 



 deneyimleriyle ilgili sorular sorması ve cevaplaması  
istenir. 
 

 
BÖLÜM 4 

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar Dersin sonunda sınıfta yapılması planlanan, bireysel 
öğrenmeyi değerlendirmeye yönelik alıştırmalar 
yetiştirilemedi, haftaya alınmak üzere ev ödevi olarak verildi. 
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