
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim 

Dalı
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu ALM 003

Dersin Adı ALMANCA III

Öğretim Dili ALMANCA 

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A2-1

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar 2

Dersin İçeriği

Dil ve biyografi, dil öğrenme, dil öğrenme deneyimleri. Aile, akrabalar ve yaşam biçimleri, 

aile içi kutlamalar, davet verme, fotoğrafla kişileri tanımlama, görüş belirtme mesleki ve 

özel seyahatler, tahmin yürütme, seyahat planlama,zıtlıkları ifade etme. Boş zaman 

aktiviteleri, hobi ve ilgi alanları hakkında konuşma, olumlu-olumsuz tepki verme 

Medyanın dünü –bugünü ve gün içindeki önemi, kısa özel mesajlar yazma, şikayetçi olma 

Boş zaman aktiviteleri, çıkma, lokanta, menü, yemek siparişi, meslek portresi.                                                                                                                          

Dersin Amacı

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

okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır.

Dersin Kazanımları

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. Çeşitli konular hakkındaki 

fikirleri küçük parçalar yazarak ifade etme.

Ders Kitabı ve/veya 

Kaynaklar  Studio D A2 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 Diller ve Biyografiler, dil öğrenme deneyimleri, yöntemleri, sebepleri

2. Hafta yan cümle ("weil") yapısı ve anlamı,sıfat derecelendirmesi "superlatıv"

3. Hafta Aile, akraba kavramları, yaşam biçimleri ve aile özel günleri, aile bireylerini tanımlama, 

4. Hafta kutlama kalıpları, davet etme, iyelik zamiri (Dativ), yan cümle ("dass") yapısı ve anlamı,

5. Hafta Seyahat ve hareketlilik, iş ve özel geziler, seyahat planlama, 

6. Hafta
Modalfiil ("sollen") anlamı, cümle yapısı, bilet rezervasyonu yaptırma,karşıtlık ifade etme 

(…fakat,ama…)

7. Hafta Boş zaman aktiviteleri, ilgi duyulan ve sevilen aktiviteler hakkında konuşma

8. Hafta dönüşlü, fiiller, sıralama edatları (önce, sonra,..), belirsiz şahıs zamirleri

9. Hafta Medya;yeni- eski, yazılı basılı görsel, işitsel  

10. Hafta
internet alış verişi, kısa mesaj yazma, dolaylı soru yapısı, sıfatların Artikel olmadığı 

durumda kullanılması

11. Hafta İş sonrası aktiviteleri, arkadaşlarla vakit geçirme, restaurant da yeme, menü okuma

12. Hafta Şahıs zamirlerinin ("Dativ") -e hali, ilgi cümleleri


