
FLE 103 ENGLISH B2.1 

WEEKS UNITS GRAMMAR VOCABULARY SPEAKING WRITING 

1st Week 1A Questions and Answers Question formation Working out meaning from 

context 

Asking ‘extreme interview’ 

questions 

 

2nd Week 1B Do you believe in it? Auxiliary verbs; the… 

the… + comparatives  

Compound adjectives, 

modifiers 

Talking about and reacting 

to a strange story 

 

3rd Week Colloquial English 1 Talking 

about … interviews, In the street 

Formal language  Talking about the questions 

about interviews 

 

4th Week 2A Call the doctor? Present perfect simple 

and continuous 

Illnesses and injuries Asking and answering 

questions about illnesses and 

injuries 

Writing ‘an informal 

email’ to a friend 

5th Week 2B Older and wiser? Using adjectives as 

nouns, adjective order 

Clothes and fashion Talking about the prompts in 

small groups 

Writing a detailed 

description about clothes 

6th Week Revise & Check 1 & 2 Short film 

The history of surgery 

Revision Revision   

7th Week 3A The truth about air travel Narrative tenses, past 

perfect continuous; so / 

such…that 

Air travel Telling flight stories  

8th Week 3B Incredibly short stories 

 

Colloquial English 2 & 3 Talking 

about … children’s books In the 

street 

The position of adverbs 

and adverbial phrases 

Adverbs and adverbial 

phrases 

Asking and answering the 

questions in the ‘reading 

habits’ questionnaire 

Writing a short story 

9th Week MIDTERM WEEK 

10th Week 4A Eco-guilt Future perfect and future 

continuous 

The environment, the weather Talking about weather  

11th Week 4B Are you a risk taker? Zero and first 

conditionals, future time 

clauses 

Expressions with take Talking about taking risks Writing a blog post 

12th Week Revise & Check 3 & 4 Short film 

The British and the Weather 

Revision Revision   

13th Week 5A The Survivors’ Club Unreal conditions Feelings Talking about what to do in 

different emergency 

situations 

Writing an article about 

how to keep safe 

14th Week 5B It drives me mad! 

 

Colloquial English 4 & 5 Talking 

about…waste, In the street 

Structures after wish Expressing feelings with 

verbs or -ed / -ing adjectives 

Talking about regrets by 

using ‘wish’ 

 



FLE 103 İNGİLİZCE B2.1 

HAFTALAR ÜNİTELER DİL BİLGİSİ KELİME BİLGİSİ KONUŞMA YAZMA 

1. hafta 1A Sorular ve Cevaplar Soru cümleleri Bağlamdan kelime anlamı 

çıkarma 

Röportaj soruları sorma  

2. hafta 1B İnanıyor musun? Yardımcı filler; 

the… the… + üstünlük 

derecesi 

Bileşik sıfatlar; niteleyici 

zamirler 

İlginç bir hikâye hakkında 

konuşma ve hikâyeye tepki 

verme 

 

3. hafta Günlük İngilizce 1 Röportajlarla 

ilgili konuşma, Sokakta 

Resmi dil bilgisi  Röportaj sorularıyla ilgili 

konuşma 

 

4. hafta 2A Doktor çağırayım mı? Yakın geçmiş zaman Hastalıklar ve yaralanmalar Hastalıklar ve yaralanmalar 

ile ilgili soru sorma ve 

cevaplama 

Partnere resmi olmayan 

bir e-posta yazma 

5. hafta 2B Daha yaşlı ve daha bilge mi? Sıfatları isim olarak 

kullanma, sıfat dizilimi 

Giysiler ve moda Küçük gruplar halinde 

verilenler hakkında konuşma 

Giysiler hakkında detaylı 

bir tanımlama yazma 

6. hafta Tekrar 1 & 2 Kısa film 

Cerrahinin tarihi 

Tekrar Tekrar   

7. hafta 3A Uçak seyahati hakkındaki 

gerçek 

Öykülemede kullanılan 

zamanlar, geçmişin 

geçmişi; so / such … that 

Uçak seyahati Uçuş hikayeleri anlatımı  

8. hafta 3B İnanılmaz derecede kısa 

hikayeler 

Günlük İngilizce 2 & 3 Çocuk 

kitapları hakkında konuşma 

Zarflar ve zarf 

öbeklerinin cümlede 

kullanımı 

Zarflar ve zarf öbekleri Okuma alışkanlıkları adlı 

röportajdaki sorular 

hakkında konuşma 

Kısa bir hikâye yazma 

9. hafta VIZE HAFTASI 

10. hafta 4A Ekolojik suç Gelecekte bitmişlik ve 

süreklilik 

Çevre, hava Hava hakkında konuşma  

11. hafta 4B Risk alır mısın? Sıfırıncı ve Birinci 

derece koşul cümleleri, 

gelecek zaman 

Take fiili ile başlayan ifadeler Risk hakkında konuşma Blog yazısı yazma 

12. hafta Tekrar 3 & 4 Kısa film İngilizler 

ve Hava durumu 

Tekrar Tekrar   

13. hafta 5A Hayatta kalanlar kulübü Gerçek olmayan koşul 

cümleleri 

Hisler Acil durumlar hakkında 

konuşma 

Nasıl güvende 

kalınacağına dair makale 

yazma 

14. hafta 5B Beni çılgına çeviriyor! 

Tekrar 4 & 5 Atıklarla ilgili 

konuşma, Sokakta 

‘Wish’ ile kullanılacak 

yapılar 

Fiillerle ya da -ed / -ing 

sıfatlarıyla hisleri tanımlama 

Wish kullanarak 

pişmanlıklar hakkında 

konuşma 

 

 


