
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu FRA 002

Dersin Adı FRANSIZCA 2

Öğretim Dili FRANSIZCA

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A1.2

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar 1

Dersin İçeriği

001 düzeyinde işlenmiş olan konuların devamında,günlük hayatta yaşananlar,hava 

durumundan bahsetmek,indirim günlerinde alış-veriş yapmak,tatile gitmek,cv 

yazmak,hırsızlık olayları hakkında şikayet'te bulunma konularını içermektedir.

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

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

Dersin Kazanımları

Başlangıç seviyesinden itibaren,bu kurda dersin kapsamını oluşturan konular 

yardımıyla,öğrencilere fransızca dilinin temel dil becerileri verilecektir.Geleçek, geçmiş ve 

di'li hikaye zaman kullanımları,sıfatların yeri,çift zamir kullanımı,bağlaçlar dersin kazanımları 

içindedir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar FESTİVAL 1

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

Ona ne hediye verelim ?Birisi için hediye secimi, alınacak hediye hakkında fikir sorma 

,fiyat araştırması yapmak,kişinin zevkleri ve düzenleçek eğlenceyi konuşmak.Mülkiyet 

sıfatları ve zamirler.   

2. Hafta

Ucuzluk dönemi.Ucuzluktan giysiler almak,alaçakları giysiler hakkında fikir sormak, 

tavsiye’de bulunmak.Beden ve ayak numaraları hakkında bilgi edinme ve 

söylemek.Olumsuz emir kipi,gösterge sıfatları kullanımı

3. Hafta

Open Tour ile Paris’i keşfetmek.Paris’ta yapılaçak turistik gezi programı yapmak, güzegah 

belirlemek, rehber eşliğinde ve yalnız yapılaçak geziler.Nerede ve ne zaman soru kelimelerini 

,emir kipi ile şahıs zamirleri ve çift zamirli fiil kullanımları…

4. Hafta

Şayet kazanırsanız neler yaparsınız?Geleçek ile ilgili projeler yapmak.

İstek ve niyet’te bulunmak,şans oyunları oynamak.Gelecek zaman, en üstünlük veya en azlık 

bildirme biçimi;varsayım ve şart kipi kullanımı…

5. Hafta

Güneş veya yağmur şemsiyesi .Hava nın nasıl olduğundan konuşmak

iki farklı iklimi karşılaştırmak,meteoroji ve hava şartlarına değin deyimlerin kullanımı.Kişisiz 

filer,yakın geleçek zaman,geleçek zaman ların kullanımı…

6. Hafta

Paris’ de öğlen iken…Saat zamanından bahsetmek, farklı zaman dilimlerinde, farklı 

aktivitelerden bahsetmek, farklı yaşam biçimleri.

Yakın geçmiş zaman,olumsuz cümle kullanımı,karşılaştırma yapmak

7. Hafta

Paris ‘de mi yaşayacaksınız ?Farklı yaşam alanlarını karşılaştırmak,bir yer hakkında fikir 

beyan etmek, Taşradaki yaşam, olumlu, olumsuz yönleri, farklı olumsuz cümle 

yapıları,istek ifade etmek için şart kipi.

8. Hafta

Fransızca’nın geleçeği.Farklı durumları karşılaştırmak,cevabınızı teyid etmek. Fransa ve 

frankofininin geleçekteki rolü, sebep(çünkü+fiil) ve amaç(için+ mastar fiil) belirten 

deyimler.

9. Hafta

Coçukluk hatıraları. Anı’lardan bahsetmek.Oyunlar,coçukluk dönemi

Tatiller,evcil hayvanlar…hikaye dili zaman kipi ve sıfatların cümledeki yerleri ve sadece ( 

ne…que) olumsuzluk eki kullanımları. 

10. Hafta

Hırsız var…Bir olayı detayları ile anlatmak. Hırsızlık hakkında polise ifade vermek ,resmi 

şikayet dilekçesi yazmak. Di’li hikaye zamanı ve

geçmiş zaman ilişkileri.Olumsuzluk ifade etmek.

11. Hafta

Antilles lerden dönüş.Aile bireylerinizle birlikte tatil geçirmek, duygularınızı ifade 

etme,tatilde hava nasıl.Di’li hikaye ve geçmiş zaman kiplerinin beraber kullanımı,sıfatların 

yeri,geçmiş zaman kipi ve olumsuz cümle kullanımı

12. Hafta

Hırsız var…Bir olayı detayları ile anlatmak. Hırsızlık hakkında polise ifade vermek ,resmi 

şikayet dilekçesi yazmak. Di’li hikaye zamanı ve

geçmiş zaman ilişkileri.Olumsuzluk ifade etmek.


