
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu FRA 004

Dersin Adı FRANSIZCA 4

Öğretim Dili FRANSIZCA

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A2.2

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar 3

Dersin İçeriği

Günlük hayatta yaşananlar,çalışma hayatı,öğrencilere yönelik iş imkanları,geleçek ile ilgili 

projelerin,hayaller ve pişmanlıkların olduğu konular işlenecektir.,dolaylı anlatım,aktif-passif 

, arzu,istek ve dilek kipi,şartlı cümle kullanımını içermektedir.

Dersin Amacı

Bu kurda öğrencilerin orta düzey eğitimlerinin tamamlanmasına yönelik konuların 

işlenmesi.Dil programları Avrupa Dil komisyonunun belirlemiş olduğu ölçütler 

doğrultusunda DELF A2 sınavında başarılı olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Kazanımları
Bu kurda dersin kapsamını oluşturan konular ve aktiviteler yardımıyla ,Fransızca dilin in dil 

becerileri verilerek günlük yaşamda kullanılması sağlanmıştır.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar FESTİVAL 2

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

Olup bitenlerden haberiniz varmı? Bir olayı anlatmak, konu hakkında yorum 

yapmak.Apartman hayatı, yaşam şartları ve komşuluk ilişkileri. 

Dolaylı anlatımı kullanarak olayları anlatmak,zıtlık olgusu

2. Hafta

Tahmin et kimi gördüm. Biri hakkında düşüncelerini anlatmak. Farklı yaşam alanlarının 

anlatımı.Dolaylı tümleç olarak kullanılan en ve y.

Bağ fiil kullanımı.Aynı yaşam alanını farklı kişilerle paylaşma.

3. Hafta

Canlı yayın…Bir olayı yerinden canlı yayında anlatmak.Dolaylı soru sorma kalıpları, bileşik 

soru zamirleri.Tarihi ve kültürel yapıların yer aldığı turizm alanları ve o yerlerin korunmasına 

yönelik çalışmalar.

4. Hafta

Altın Palmiye ödülü…Bir olayı aktarmak ve konuyu tartışmak.Cannes film festivali,Fransız 

sinemasının tarihi ve sektördeki önemi.Aktif-Passif cümle kullanımı, olumsuz cümle 

kurulumu.

5. Hafta

Yeni bir coçuk bakıcısı ( baby-sitter).Küçük iş anonslarının incelenmesi

İşin kapsamı hakkında görüşmeler yapmak.Öğrenciler için farklı küçük iş olanaklarının 

tartışılması.Arzu,istek ve dilek kipi kulanımı.

6. Hafta

Kumral bir genç kız aranıyor.Bir iş hakkında bilgi edinmek.Küçük iş ilanlarının 

incelenmesi.Öğrenciler için para kazanma yolları.Arzu,istek ve dilek kipi kullanımı.Casting 

şirketlerinin tuzakları…

7. Hafta

Gelmenden dolayı çok memnunum.Birini davet etmek, mektup yazmak,

arkadaşlarla güzel bir tatil geçirmek.Avrupada Fransızca konuşmak,

kişisiz fillerin kullanımı.Mademki,Çünkü …bağlaçlarının kullanımı

zıtlık bağlaçları… 

8. Hafta

Canlı yayın 3 lü ganyan, at yarışları , canlı yayın röportajları, hipodrom hayatıyla ilgili 

kelimeler…insanlar tarafından oynanan farklı şans oyunları ve onların tehlikeleri .Çift 

zamirli fiillerin kullanımı…

9. Hafta

Üç istek. Hikaye anlatmak, arzu,istek ve pişmanlık ifade etmek.Masal

anlatmak.Cümlelerde zarf kullanımı, zarfların yeri,şart kipi.

10. Hafta

Ah! Şayet ben o olsaydım…İstek ve pişmanlık ifade etmek, duygular

Şart kipi, bağlaç unsurları,şiir incelemesi,şiirlerin dili,zıtlıklar…

11. Hafta

Şayetlerle bir yere varılmaz…İstek,pişmanlık,korku ifadeleri, birine sitem 

etmek,duygulardan bahsetmek,şartlı cümlelerin kullanımı,varsayım cümleleri,şimdiki 

zamanda gerçekdışı olgusu

12. Hafta

Sitem etmek.İsyan etmek,kabul etmemek delil göstermek. Resmi mektuplar.Geleçek 

zaman kipi kullanımı.Gelişen olaylar karşısında resmi yazışmalar


