
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu FRA001

Dersin Adı FRANSIZCA 1

Öğretim Dili FRANSIZCA 

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A1.1

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar YOK

Dersin İçeriği

Selamlaşma,ikamet ,yaş, adres ...sorma ve söyleme,isim-sıfat uyumları,geniş zaman 

kullanımı,zamirler, emir kipi…açık / kapalı pazarlardan alış-veriş yapmak,lokantada yemek 

siparişi vermek,hesap ödemek…olumlu-olumsuz cümleleri kullanmak,zevkler ve hobilerden 

bahsetmek 

Dersin Amacı

Bu kurda dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla,öğrencilerin (duyduğunu ve 

okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi ve günlük 

hayatta bunların kullanılması amaçlanmıştır.

Dersin Kazanımları
FRA 001 ders sonunda, başlangıç seviyesinden itibaren,bu kurda dersin kapsamını oluşturan 

konular yardımıyla,öğrencilere fransızca dilinin temel dil becerileri verilecektir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar FESTİVAL 1

Değerlendirme Ölçütleri Katkı payı

Devam 80

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 40%

Quiz 10%

Final 50%

Toplam 100%

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta

İlk temas : başlangıç dialoğunu geliştirmek için temel ve komut  fillerinin 

verilmesi.Selamlaşma, kendini tanıtma , isim sorma ve yanıtlama.                                                          

Teşekkür etme, alfabe , rakamlar ( 0-20 )- Milliyet sıfatları

2. Hafta

Kendini tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlama.

 Milliyet sıfatlarının kullanılması, herhangi bir soruyu cevaplama, teklifleri kabul veya geri 

çevirmek, özür dilemek… Fiil çekimi 

3. Hafta

Başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlama.

Basit kelimelerle birini tasvir etme, sıfatların kullanımı.Fiil çekimleri ( Var olmak ve Sahip 

olmak).Zevkler

4. Hafta

Kendini tanıtma ve başkalarını tanıtmaya yönelik sorular sorma ve yanıtlama.                                                                                              

Kişileri tasvir etme, sıfat ve fiillerin kullanımı. İsim, sıfatların erkil / dişil ayrımı ve çoğul 

yapılışla,  Vurgu zamirlerinin kullanımı

5. Hafta

Nereye gittiğimizi, nereden geldiğimizi söylemek.

Gitmek ve gelmek fiillerinin simdiki zaman çekimi

Soru sorma kalıplarının geliştirilmesi ( Nereye,nerede,nereden…)

Boş zamanda yapılan işler…. Haftanın günleri, ….à ve de  edatlarının kullanımı

6. Hafta

Bir yer hakkında bilgi edinmek için soru sormak, hareket ve ders cizelgesi.

Adını hecelemek, telefon numarasını ve e-mail adresini vermek -Haftanın günleri, 

mevsimler, aylar,tarih ve saatler…”artikl”kullanımı

7. Hafta

Güzergah tarif etmek , bir şeyler teklif etmek , farklı taşıma  araçlarını           kullanmak , 

ülke isimleri ve ülke isimleri önünde  edat kullanım,Teşekkür ederek bir teklifi red 

etmek.Yapmak ve Almak / Kullanmak fiillerinin çekimi

8. Hafta

Plan üzerinde yer ( yön tarifleri) tarif etme, bilgi sorma , yön  bilgisi ve  Zaman hakkında bilgi 

verme. Olumsuz cümle kuruluşları, emir kipi kullanımı, yardımcı fiillerin kullanımı.



9. Hafta

Açık alan ve kapalı marketlerden alışveriş yapmak, fiyat sormak

Meyve, sebze …almak , fiyat ve miktarları belirtmek

İstemek fiilinin çekimi, miktar bildiren artikl’kullanımı. 

10. Hafta

Lokantaya gitmek , mönüyü incelemek , sipariş vermek , yemek  yemek , hesap ödemek. 

Lokantayla ilgili yemek kültürü , içki çeşitleri, peynir türleri. Farklı mönü oluşturmak… 

11. Hafta
Birine teklifte bulunmak, birileri hakkında soru sormak, bilgi edinmek

 Aile bireylerinden bahsetmek, kişiler hakkında bilgi vermek.

12. Hafta

Yaşadığı yer hakkında bilgi verme ve çeşitli betimlemeler.

Birini davet etmek ,yaşam alanlarından bahsetmek.Evin mekanlarından

bahsetmek.


