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Dersin İçeriği

Şehir yada kırsal alanda yaşama, ev ilanları okuma ve değerlendirme, taşınma, ev 

kazaları. Kültür kentleri “Weimar” gezisi, şehir hayatı dün ve bugün, şehir gezisi 

planlama, tiyatroya gidiş organizasyonu, geçmişi konuşmak ve yazmak. İş dünyası, 

meslek biyografi ve idealleri hakkında konuşma, iş ilanları va CV anlama, telefonla not 

bırakma, isteklerin kibar ifade  biçimi. Kutlamalar ve hediyeler, bayram ve gelenekler, 

Almanya, İsviçre ve Avusturya bayramlarının karşılaştırılması. Beden dili, duyguları 

tanıma, ifade etme, tepki gösterme, bir film hakkında konuşma. Kaşifler ve keşifler, 

ürünleri tanımlama, icatları anlama, bilimsel konulu metinleri anlama, nesnelerin 

işlevlerini  anlama, anlatabilme,

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

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 2 (Bölüm 7-12)

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
Şehir ve kırsal yaşam hakkında konuşma, karşılaştırma, Modalfiiller geçmiş zaman 

çekimi, "als" bağlacı: anlam, yapı

2. Hafta ev ilanları okuma-değerlendirme, ev arama, taşınma, ev kazaları

3. Hafta
Kültür başkentleri; seçilme sebepleri, kültür gezilerişehir turu planlama, tiyatro bileti ve 

rezervasyonu, 

4. Hafta Geçmiş zaman ("Prӓteritum"), eski ve yeni yerleri karşılaştırma

5. Hafta Meslek eğitimi, iş değişikliği, iş arama, özgeçmiş yazma, iş ilanları, iş başvurusu, 

6. Hafta
Telefonla görüşme: iş görüşmesi sonuç bilgisi sorma, bağlantı sağlama, yan cümle ("weil, 

denn") kullanma, nezaket; soru şekli,istekte bulunma

7. Hafta
Yıl içinde kutlanan resmi, ulusal, dini bayramlar, özel günler; "(Ostern"), kime ne hediye 

edilir, ülkelerin karşılaştırılması

8. Hafta e-hal ve i hal alan edat ve fiiller, şart cümle ("wenn") yapısı

9. Hafta Duygular; beden dili ile konuşma, duyguları ifade etme, duygusal tepki verme

10. Hafta
Film hakkında konuşma, değişken edatlar, sahiplenme edatı, belirsiz sıfatlar, e hal edatlı 

ilgi cümleleri

11. Hafta İcatlar Mucitler; başarı hikayeleri, ürün tanıtımları

12. Hafta hedef-amaç ifade eden yan cümleler, pasif cümle


