
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı Yabanci Diller Bölümü

Dersin Kodu RUS-001

Dersin Adı Rusça - 1

Öğretim Dili Rusça

Dersi Alan Programlar tüm fakülteler

Ders Türü ikinci yabanci dil

Dersin Seviyesi A-1 1

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar yok

Dersin İçeriği

Rus (kiril) alfabesi ve vurgulama, temel gramer kuralları, selamlaşma, isim, meslek, ikamet 

öğrenmeye yönelik sorular sorma ve yanıtlama, meslek, milliyet ve ülke adları, kendini 

tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve yanıtlama, rakamlar (1-1000), 

zevklerden, hobilerden bahsetme, alışveriş yapma, kıyafetler ve eşyaları betimleme.

Dersin Amacı

Bu kurda dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla öğrencilerin (duyduğunu ve 

okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlamaktadır. Dil programları Avrupa dil komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler 

doğrultusunda hazırlanmıştır

Dersin Kazanımları
Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilere rusça’nın  temel dil 

becerileri verilecektir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar V.E. Antonova,M.M. Nahabina, Doroga V Rossiyu-1 ( 1-9 Üniteler)

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

Kiril alfabesi ile tanışma, fonetik kuralları: ünlüler ve ünsüzler. Ünsüzlerin sesli ve sessiz 

kavramı, sözcük tonlaması, hece ayırımı, vurgu. Tonlama kavramı: ik -1, ik-3. Gramer: 3 

şahıs tekil (oн, oнa).

2. Hafta

Fonetik: ünsüzler. Ünsüzlerin sessizleşmesi. O ve a seslerin vurgulu ve vurgusuz 

durumlarda telaffuz edilmesi. Tonlama konstrüksiyonu ik-2. Gramer: isimlerin canlı ve 

cansız kavramı. Diyalog: tanışma.

3. Hafta
Fonetik: ünsüzler. Çok heceli sözcüklerin telaffuzu. Tonlama konstrüksiyonu ik-4. Gramer: 

isimlerin cinsi, soru tümcenin yapısı. Diyalog: telefon konuşması.

4. Hafta

İnce ve kalın ünlüler. Ünlülerin vurgusuz durumda okunuşu ve telaffuzu. Şahıs zamirleri. 

Tekil iyelik zamirleri. Karmaşık tümcenin kavramı. Okuma becerisinin geliştirilmesi. Genel 

konularda konuşma

5. Hafta
Fonetik kuralları. Soru tümcenin yapısı. İsimlerin cinsi (genelleştirme). İstek ve rica 

belirtmede imperativ kullanımı. Okuma becerisinin geliştirilmesi. Telefon konuşması

6. Hafta

Fonetik: ince ve kalın uyumu. Tonlama konstrüksiyonu ik-4. Çok heceli sözcüklerin 

telaffuzu. Gramer: isimlerin ve iyelik zamirlerin çoğul hali. Kendini ve aile üyelerini mesleki 

olarak tanıtma

7. Hafta
Fonetik kuralları. Gramer: iyelik zamirlerin soruları. İşaret zamirleri.beğenmek ve fiyat 

sormak için kullanılan kalıplar.fiillerin birinci çekimi.

8. Hafta
Karmaşık tümcede bağlaç kavramı. Fiillerin birinci çekimi (devamı). Genel konularda 

konuşma.

9. Hafta
Fiillerin zaman kavramı.(şimdiki zaman). Zarfların kullanımı. İsimlerin halleri (genel). Genel 

konularda konuşma 

10. Hafta İsimlerin -de hali.

11. Hafta
Fiillerin ikinci çekimi (şimdiki zaman). Dönüşlü fiillerin çekim özellikleri. İsimlerin ve 

zamirlerin -i hali.

12. Hafta İsimlerin ve zamirlerin -i hali (devamı). Gündelik konuşmalar. Genel tekrar.


