
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu ALM 001

Dersin Adı ALMANCA I

Öğretim Dili ALMANCA 

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A1-1

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar YOK

Dersin İçeriği

Kendini tanıtma, başkalarını tanıma - tanıtma, soru sorma, selamlaşma, harfler Diyalog 

başlatma, kendini tanıtma, diğerini tanıma, yiyecek, içecek siparişi verme, ödeme, 

sayılar(1-1000), Derslik içindeki nesneleri sorma, tanımlama Şehirler, görülmeye değer 

yerler tanıma, hakkında konuşma, coğrafi bilgi verme, yönler, istatistik değerlendirme, 

Yaşam alanı, ev ve kişiler ile ilgili konuşma. Zamanı ifade etme,bir dünde yapılanları 

tanımlama, daveti kabul etme ve reddetme, saatler. Günler, Yönler, nerede oturup, 

nerede çalıştığını söyleyebilme, yol, yön sorma, telefonla randevulaşma

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

Almanca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı 

aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak içindir;Sözlü anlatım: Fikir ve duyguları ifade 

etmek (herhangi bir konu hakkında) Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş 

açısından fikirlerini savunmak) Önceden bilinen, duyulan veya okunan herhangi bir konu 

hakkında konuşmak. Yazılı anlatım Çeşitli konular  hakkındaki fikirleri kompozisyon 

aracılıyla ifade etme.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Studio D A1 Deutsch als Fremdsprache / Kurs- und Übungsbuch Teilband 1 (Bölüm 1-6)

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 Tanışma, ders içeriği ve program ile ilgili bilgi verme.

2. Hafta
Café de Selamlaşma, kendini tanıtma, başkalarını tanıma, ,alfabe, isim kodlama, 

Kafede sipariş verme, fiil çekimleri

3. Hafta Sayıları öğrenme, kullanma, soru sorma, adlar- düz basit ifade cümlesi kurma

4. Hafta
 Adlar: belirli ve belirsiz artikeller - çoğul - tekil, soru zarflarıyla soru sorma, olumlu 

olumsuz cevaplar 

5. Hafta Şehirler hakkında konuşma, coğrafi konumları,  "sein" fiili geçmiş zaman, yaşam alanları

6. Hafta Ev, oda tanımlama, sıfatlar, bileşik sözcükler, Almanyada yaşam, iyelik sıfatları-yalın hal

7. Hafta Taşınma- farklı yaşam biçimleri, ismin -i hali

8. Hafta Randevulaşma, saatler, bir günde yapılanlar, haftanın günleri

9. Hafta Randevulaşma, ayrılabilen fiiller, İş yaşamı

10. Hafta  iş günü, işe gidiş süresi ve araçları

11. Hafta Yayınevinde iş bölümleri ve meslekler   sıralama sayılari

12. Hafta Yer ve yönle ilgili edatlar (Präpositionen + Dativ) 


