
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu RUS 004

Dersin Adı Rusça-4

Öğretim Dili Rusça

Dersi Alan Programlar Bütün bölümler

Ders Türü 2, Yabancı Dil

Dersin Seviyesi A2

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar Rus003

Dersin İçeriği

Şehir ya da kırsal alanda yaşama, ev ilanları okuma ve değerlendirme, taşınma, . İş 

dünyası, meslek biyografi ve idealleri hakkında konuşma, iş ilanları, telefonla not 

bırakma, . Kutlamalar ve hediyeler, bayram ve gelenekler

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

Neden ve sonuç ilişkilerini açıklamak, hobileri doğrultusunda yaptıklarını anlatmak.

Neden ve sonuç ilişkilerini açıklamak, hobileri doğrultusunda yaptıklarını

anlatmak.Diyalog (soru sormak, cevap vermek, kendi görüş açısından fikirlerini savunmak

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar  V.E. Antonova, M.M. Nahabina, … “ Doroga v Rossiyu – 2;  4-7 Üniteler 

Değerlendirme Ölçütleri

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

İsimlerin tekil olarak sıfat ve zamirlerle "E" halinde uzlaşması: adres ve gereksinimin bu 

halle ifade edilmesi.Konunun kendine yönelik konuşmayla benimsenilmesi. Metin 

çalışması.

2. Hafta
Durumun ve duyguların "E" halinde ifadeedilmesi.Hediye konusunun tartışılmas. Ek 

materyellerle konunun pekiştirilmesi.

3. Hafta
Yön bildirme ve obyenin belirlenmesi."Svoy" bağlacının "E" halinde kullanımı. Öneride 

bulunma kohusunda tartışmalar. Metin çalışması.

4. Hafta
Direk ve dolaylı anlatım. "Kotorıy" bağlacıyla karma cümle yapısı.Metin çalışması. 

Arkadaşını yazılı ve sözlü anlatım

5. Hafta

İsimlerin tekil olarak sıfat ve zamirlerle "E" halinde uzlaşması: adres ve gereksinimin bu 

halle ifade edilmesi.Konunun kendine yönelik konuşmayla benimsenilmesi. Metin 

çalışması.

6. Hafta
İsim, sıfat ve zamirlerin İnstrumenta Halinde uzlaşması: birlikteliğin ve mesleğin ifade 

edilmesi. Meslek seçimi konusunda yazılı ve sözlü anlatımlar. Metin çalışması.

7. Hafta
Çalışma, ilgi alanları ve insanların tanımlanması Kendini ve arkadaşını 

tanıtmak.Gazetelerden alıntılar çalışmaları.

8. Hafta
Araç-gereç kullanımının ifade edilmesi. Yer ve zamanın belirlenmesi. "Kotorıy" 

bağlacınınKonunun tartışılması. Metin çalışması.ç



9. Hafta
İsim. sıfat ve zamirlerin çoğul olarak çekim sistemi. Öznesiz cümle yapısı.Hayat şartları ve 

dinlenme koşulları konusunun tartışılması.Metin çalışması. 

10. Hafta
Şart cümlesi, tanımlama bağlaçları "Kotorıye" bağlacının çekimi. "Yesli ve Hotya" 

bağlaçlarının kullanımı. Metin çalışması

11. Hafta
Metingve gazete tekstleri üzerinde çalışmalar. Rusya ve Türkiye'de yaşam konusunun 

tartışılması.

12. Hafta Tekrar ve test çalışmaları


