
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana 

Bilim Dalı
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu RUS 003

Dersin Adı Rusça-3

Öğretim Dili Rusça

Dersi Alan Programlar Bütün Bölümler

Ders Türü 2. Yabancı Dil

Dersin Seviyesi A2-1

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar Rus002

Dersin İçeriği

Fikir ve duyguları, istek ve dileklerini ifade etmek. - Ülkesini ayrıntılı şekilde tanıtarak gezi

planlama. - Zevklerden, hobilerden etraflı şekilde bahsetmekle arkadaş edinme. -

Gereksinim ifade etmekle farklı alış-veriş planları gerçekleştirmek

Dersin Amacı

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

okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Dil programları Avrupa Dil Komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler 

doğrultusunda hazırlanmıştır

Dersin Kazanımları

Kendini benzer yönleriyle tanıtma ve başkalarını tanımaya yönelik sorular sorma ve

yanıtlama.Ülkesini ayrıntılı şekilde tanıtarak gezi planlama. Zevklerden, hobilerden etraflı

şekilde bahsetmekle arkadaş edinme becerilerinin edinmesi.

Ders Kitabı ve/veya 

Kaynaklar  V.E. Antonova, M.M. Nahabina, … “ Doroga v Rossiyu" – 2 ,1-3 Üniteler

Değerlendirme Ölçütleri

Devam

Laboratuvar

Uygulama

Alan Çalışması

Ödev

Sunum

Projeler

Seminer

Ara Sınavlar 40%

Quiz 10%

Final 50%

Toplam 100

Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1. Hafta
İsimlerin sıfat ve zamirlerle uzlaşması: ismin sıfat ve zamirle -"de" hali yer, zaman olarak 

kullanımı. Metin üzerinde çalışma 

2. Hafta
"Kendi" zamirinin "de" halinde kullanımı. "Kotorıy" bağlacının "de" halinde çekimi. Türkiye 

ve Rusya Şehirlerihakkında konusma. Metin üzerinde çalışma. 

3. Hafta
Kendini anlatan İnternet sayfası açmak. Arkadaşlık ve karşılıklı bilgi edinme yöntemlerinin 

öğrenilmesi.İsimleri sıfat ve zamirlerle"İ" halinde uzlaşması. Metin üzerinde çalışma.

4. Hafta
 Nesne, benzerlik,  zaman kavramlarının İsmin "İ" Halinde kullanılması ve konunuşmada 

uygulanması. Metin üzerinde çalışma. 

5.hafta
Hareket Fiillerinin yön bildiriminde "İ" halinde kullanımı."Kendi" zamirinin "İ" haline göre 

çekimi. Kendini detaylı anlatma. Metin çalışması.



6. Hafta
Direk ve dolaylı anlatım." Kotorıy" bağlacının  "İ" halinde kullanımı. Metin üzerinde 

çalışma.

7. Hafta
"İn" halinin kullanım yerleri ve şekilleri: sahiplik, yokluk ve yer bildirimleri .Konu üzerinde 

kendi düşüncelerini ifade etmek. Metşn çalışması. 

8. Hafta
Zaman ve sayıları kullanarak miktarın belirlenmesi."Kendi" zamirinin "İn" halinde çekimi. 

Bayramlar ve Hediye alma konusu.  Metin üzerinde çalışma.

9. Hafta
Yer ve tamlamanın "İn" halinde ifade edilmesi.İstek, amaç ve gereksinim konularının ifade 

edilme yöntemleri. Metin çalışması.

10. Hafta
"Kotorıy" ve "Çtobı" bağlaçlarının "İn" halinde kullanımı.İstek, amaç ve gereksinim 

konulşmayla ifade edilmesi . Metin çalışması.

11. Hafta Karma cümlelerin ismin, sıfatın ve zamirin farklıhallaerinde oluşturulması.Metin çalışması.

12. Hafta Genel tekrar.


