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Activity Book Up kitabımız ilkokul 2. sınıf İngilizce 
programının kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ve çoklu zekâ kuramı temel 
alınarak hazırlanan kitabımızda Course Book’tan farklı 
olarak öğrencilerimizin sıkılmadan yapabileceği eğlenceli 
ve eğitici birçok tekrar etkinliklerine yer verilmiştir.

 ACTIVITYBOOK
2. SINIF





Course Book Up kitabımız ilkokul 2. sınıf İngilizce programının 
kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ve çoklu zekâ kuramı temel 
alınarak hazırlanan kitabımızda dinleme ve tekrar etme, okuma, 
test, bulmaca, kes-yapıştır, sticker gibi öğrencilerimizin sıkılmadan 
yapabileceği eğlenceli ve eğitici bir çok etkinlik bulunmaktadır.

Kitabımızda, Revision Test 1 ( 1-5 Ünite ) ve Revision Test 2 
( 1-10 Ünite ) olmak üzere 2 adet 24 soruluk genel tekrar testleri 
bulunmaktadır.

Ayrıca her ünite sonunda, o üniteyi özetleyen, ünitenin önemli 
kelime ve kalıpları kullanılarak özgün şekilde hazırlanan ve 
çizilen “Comics” ler bulunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, ünite 
sonundaki “Comics”leri okuyarak eğlenceli bir şekilde üniteyi 
tekrar etmiş olacaktır.  COURSEBOOK

2. SINIF





Test Book Test Up kitabımız ilkokul 2. sınıf İngilizce 
programının kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kalıplar 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.  

 TESTBOOK
2. SINIF





Activity Book Up kitabımız ilkokul 3. sınıf İngilizce 
programının kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ve çoklu zekâ kuramı temel 
alınarak hazırlanan kitabımızda Course Book’tan farklı 
olarak öğrencilerimizin sıkılmadan yapabileceği eğlenceli 
ve eğitici birçok tekrar etkinliklerine yer verilmiştir.

 ACTIVITYBOOK
3. SINIF





Course Book Up kitabımız ilkokul 3. sınıf İngilizce programının 
kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ve çoklu zekâ kuramı temel 
alınarak hazırlanan kitabımızda dinleme ve tekrar etme, okuma, 
test, bulmaca, kes-yapıştır, sticker gibi öğrencilerimizin sıkılmadan 
yapabileceği eğlenceli ve eğitici bir çok etkinlik bulunmaktadır.

Kitabımızda, Revision Test 1 ( 1-5 Ünite ) ve Revision Test 2 
( 1-10 Ünite ) olmak üzere 2 adet 24 soruluk genel tekrar testleri 
bulunmaktadır.

Ayrıca her ünite sonunda, o üniteyi özetleyen, ünitenin önemli 
kelime ve kalıpları kullanılarak özgün şekilde hazırlanan ve 
çizilen “Comics” ler bulunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, ünite 
sonundaki “Comics”leri okuyarak eğlenceli bir şekilde üniteyi 
tekrar etmiş olacaktır.  COURSEBOOK

3. SINIF





Test Book Test Up kitabımız ilkokul 3. sınıf İngilizce 
programının kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kalıplar 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.  

 TESTBOOK
3. SINIF





Activity Book Up kitabımız ilkokul 4. sınıf İngilizce 
programının kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ve çoklu zekâ kuramı temel 
alınarak hazırlanan kitabımızda Course Book’tan farklı 
olarak öğrencilerimizin sıkılmadan yapabileceği eğlenceli 
ve eğitici birçok tekrar etkinliklerine yer verilmiştir.

 ACTIVITYBOOK
4. SINIF





Course Book Up kitabımız ilkokul 4. sınıf İngilizce programının 
kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Öğrenci merkezli bir yaklaşımla ve çoklu zekâ kuramı temel 
alınarak hazırlanan kitabımızda dinleme ve tekrar etme, okuma, 
test, bulmaca, kes-yapıştır, sticker gibi öğrencilerimizin sıkılmadan 
yapabileceği eğlenceli ve eğitici bir çok etkinlik bulunmaktadır.

Kitabımızda, Revision Test 1 ( 1-5 Ünite ) ve Revision Test 2 
( 1-10 Ünite ) olmak üzere 2 adet 24 soruluk genel tekrar testleri 
bulunmaktadır.

Ayrıca her ünite sonunda, o üniteyi özetleyen, ünitenin önemli 
kelime ve kalıpları kullanılarak özgün şekilde hazırlanan ve 
çizilen “Comics” ler bulunmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, ünite 
sonundaki “Comics”leri okuyarak eğlenceli bir şekilde üniteyi 
tekrar etmiş olacaktır.  COURSEBOOK

4. SINIF





Test Book Test Up kitabımız ilkokul 4. sınıf İngilizce 
programının kazanımları temel alınarak hazırlanmıştır.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kalıplar 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.  

 TESTBOOK
4. SINIF
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Test Book Test Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kelime kalıpları 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.   TESTBOOK

5. SINIF





Vocabulary Book Voc Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş 
temel konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak. VOCABULARYBOOK

5. SINIF





Practice Book Work Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen kazanımları 
eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak. PRACTICEBOOK

5. SINIF





Test Book Test Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kelime kalıpları 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.   TESTBOOK

6. SINIF





Vocabulary Book Voc Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş 
temel konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak. VOCABULARYBOOK

6. SINIF





Practice Book Work Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen kazanımları 
eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak. PRACTICEBOOK

6. SINIF





Test Book Test Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kelime kalıpları 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.   TESTBOOK

7. SINIF





Vocabulary Book Voc Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş 
temel konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak. VOCABULARYBOOK

7. SINIF





Practice Book Work Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen kazanımları 
eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak. PRACTICEBOOK

7. SINIF





Test Book Test Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak.

Testlerde müfredat içinde bulunan kelime ve kelime kalıpları 
sorgulanmış, gramer yapısı ne eksik ne de fazla olacak 
şekilde farklı soru tarzları ile ele alınmıştır.   TESTBOOK

8. SINIF





Vocabulary Book Voc Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş 
temel konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen 
kazanımları eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) 
kalıcı öğrenmeyi sağlamak. VOCABULARYBOOK

8. SINIF





Practice Book Work Up kitabımızı hazırlarken özellikle beş temel 
konuyu esas aldık.

• MEB tarafından yayınlanan her iki kitabı da tüm yönleriyle 
kapsaması,

•Güncellenmiş müfredata %100 uygunluk,

•Öğretim programındaki kazanımların dışına çıkmamak,

• Özgün ve farklı soru tarzları ile müfredatta belirtilen kazanımları 
eksiksiz bir şekilde ölçmek,

• Görsel ve işitsel uygulamalarımız ile (mobil ve akıllı tahta) kalıcı 
öğrenmeyi sağlamak. PRACTICEBOOK

8. SINIF
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5-6-7-8. SINIF
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SINAV KAPSAM

           TARİHİ

5 Kasım 2021

31 Aralık 2021

22 Nisan 2022

KURUMSAL

SINAVLAR

5, 6, 7, 8. Sınıf
Kurumsal Deneme Sınavı

5, 6, 7, 8. Sınıf
Kurumsal Deneme Sınavı

5, 6, 7, 8. Sınıf
Kurumsal Deneme Sınavı

      UYGULAMA

             TARİHİ

26 Kasım 2021
Cuma

11 Ocak 2022
Salı

28 Nisan 2022
Perşembe
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KARAOKE

LISTEN, SING AND LEARN TOGETHER WITH SPEED UP KARAOKE!

A fun way to apply auditory learning strategies in the classroom:

-Educational ELT songs avaliable for all grades between 2-8
-Lyrics based on MEB learning schedule
-Animated visual content included

Optimized for Learning

Easy to learn, fast for understanding content
For every level of learning, with various methods
Each unit designed for in-depth learning

Mind builder

All content designed to evolve mind for a creative structure
Supported with audio-visual content, appealing for every age and level

LEARNING IS THE EVOLUTION OF THE MIND



facebook.com/speeduppublishing/

instagram.com/speeduppublishing/

‘‘Let’s Speed Up’’

SPEEDUP PUBLISHING 
uygulamalarını indirmek için 

karekodu okutunuz.

www.speeduppublishing.com

info@speeduppublishing.com


