
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu FRA 003

Dersin Adı FRANSIZCA 3

Öğretim Dili FRANSIZCA 

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A2.1

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar 2

Dersin İçeriği

FRA001ve FRA002 düzeyleinde işlenmiş olan konuların pekiştirilmesine yönelik konuların 

genel tekrarı, günlük hayat'ta yaşananlar ve kişilerin kimlik arayışları ile birlikte karşılaştıkları 

sorunların incelenmesi esas alınmıştır.

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

okuduğunu anlama, konuşma ve yazma) temel dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Kazanımları

Bu kurda dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla,öğrencilerin ağırlıklı olarak geçmiş 

zaman,haber ve mişli zaman kipi,bağlaçlar,sıfatlar,soru kalıplarının kullanımı işlenerek dil 

becerileri geliştirilmiştir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar FESTİVAL2

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

Bilgi edinme ve bilgilendirme:Seine nehrinde turistik tekne gezisi. Tarihi mekanları gezmek 

, farklı soru kalıpları ve emir kipi kullanarak boş zamanlarda ve farklı aktiveler hakkında 

konuşmak.

2. Hafta

Açıklama yapmak, yorum getirmek: Üniversite’de geçirdiğiniz ilk gün 

hakkında(dersler,hocalar,ders saatleri…) haber kipi, geçmiş zaman kipi,soru kelimeleri ve 

olumsuz cümle yapılarını kullanarak zamanımızı nasıl geçirdiğimizi anlatmak

3. Hafta

Açıklama yapmak, anlatmak:Ben onu tanıyorum, o Léna.Tatil ve o sürecte karşılaştığınız 

kişiler,yaptığınız faaliyetler ile ilgi geçmiş zaman,hikaye kiplerini kullanmak.Mülkiyet sıfatları, 

düz tümleç zamirlerinin farklı kullanımları

4. Hafta

Anlatmak.Mola yerinde yıldırım aşkına çarpılmak.Seyahat esnasında tanışmak,aşık 

olmak,duyguları paylaşmak,randevulaşmak .Dolaylı tümleç zamirleri,çift zamirli fiillerin geçmiş 

zaman ve hikaye kipinde kullanımı.Aşk üzerine şarkılar dinlemek

5. Hafta

Günlük hayat. Birine eşlik etmek.Teklifte bulunmak, teklifi kabul etmek veya geri 

çevirmek.Arkadaş gurubuyla yemeğe gitmek,arkadaşları arabayla evlerine bırakmak.Belgisiz 

sıfat ve zamir kullanımı,kıyaslama unsurları ve şart kipinin kullanılması

6. Hafta

Bit pazarında gezmek.Ürünler hakkında soru sormak, pazarlık yapmak,tarihi eşyalar 

hakkında bilgi edinmek,eşyaların karakteristikleri gösterge sıfatları ve ilgi zamirler (kim , ne 

) ses tonlarındaki zıtlıklar

7. Hafta

Akşam yemeğinde ne pişirelim ? Farklı yemek mönüleri hakkında konuşmak,miktarları 

tayin etmek,alışveriş yapmak.Ağırlık,miktar ve ölçü birimleri.Düz tümleç olan “ en” 

zamirinin kullanımı.Kısım bildiren artikeller.Konuşulan ve yazılan fransızcadaki zorluklar.

8. Hafta

Yemeği fırın’a sürmek ve pişirmek.Nasıl yapılaçağını anlatmak ve miktarlardan 

bahsetmek.Yemek pişirmek ve farklı mönüler hazırlamak.

Emir kipi,çift şahıs zamirleri kullanımı, yapmak ve bırakmak fiillerinin

farklı kullanımları.Fransızların yeme ,içme alışkanlıkları.

9. Hafta

Dış görüntü ve kimlik arayışı.O Cumartesi günü evleniyor.Karar vermekte tereddüt etmek, 

sorgulama yapmak,özel günler ve o günlerde giyileçek giysiler.Cümlede sıfatların yerleri, “en” 

zamiri…

10. Hafta

Serge Gainsbourg: bir yaşam.Önemli kişilerin hayat hikayelerini anlamak,kelimelrin cümledeki 

sıralanışları,uzun cümle kurmak,

sanatcıların hayat ağacı,uzun cümlelerin söylenişi,Fransız şarkılar

11. Hafta

Şehirler ve yayalar.Karşılaşılan zorluklar,düşüncelerini ifade etmek,

Farklı toplu taşım araçları, şehir hayatının olumlu ve olumsuz yönleri

İlgi zamirleri ( …ki o ve nerede ) zıtlık olgusu,mecbur olmak fiili.

12. Hafta

Dış görünümünü değiştirmiş.Birini tasvir etmek (fiziksel,karakteristik

yönleri) moda,giysiler,tatuaj ve piercing kullanımı hakkında görüş bildirmek.Mişli geçmiş 

zaman kullanımı,geçmiş zamanın uyumlu kullanımı.Kişilerin vucutlarını boyamalarının 

sorunları.


