
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana Bilim Dalı Yabanci Diller Bölümü

Dersin Kodu RUS-002

Dersin Adı Rusça 2

Öğretim Dili Rusça 

Dersi Alan Programlar Tüm fakülteler

Ders Türü İkinci yabanci dil

Dersin Seviyesi A-1(2)

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar RUS - 001

Dersin İçeriği

Meslekler ve bir gün içerisindeki aktivitelerden söz etme, meslek tanıtımı. Şehirleri

tanıma, oryantasyon, yol sorma, tarif etme, bir seyahati anlatma, kart yazma. Tatil

hakkında konuşma, metin yazma. Yeme, içme, alış-veriş yapma, sevilen, sevilmeyen

yiyecek ve içeceklerden söz etme, bir menüyü okuma ve anlama, fiyat sorma ve cevap

verme. Beden ve sağlık, ağrı tanımlayabilme, öneri, talimat verme, mektup yazma.

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
Bu kurda, dersin kapsamını oluşturan konular yardımıyla, öğrencilere Rusçanın  temel dil 

becerileri verilecektir.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar V.E. Antonova,M.M. Nahabina, Doroga V Rossiyu-1 ( 10-15 Üniteler)

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
Haftanın günleri (okunuş ve telaffuzu).Fiillerin geçmiş zamanı.«БЫТЬ» fiilin geçmiş 

zamandaki  kullanım özellikleri. Zaman zarfları.«СМОТРЕТЬ» ve «ВИДЕТЬ» fiilleri ve 

kullanım özellikleri. Konuşma kalıpları:  Я ЗАНЯТ, Я БОЛЕН, Я РАД ВАС ВИДЕТЬ.

2. Hafta

zaman zarfları kallanarak mevsimlerden sözetme. «ЕХАТЬ» ve «ИДТИ» hareket fiilleri 

(şimdiki zaman). «ХОДИТЬ» ve «ЕЗДИТЬ» hareket fiilleri (Geçmiş zaman). –İ halinin yön 

belirtmede kullanımı

3. Hafta

Fiilllerin tamamlamış – tamamlanmamış durumları. Bu fiillerin geçmiş zamanda kullanımı. 

Zaman kavramı:  «КОГДА?» «СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ?»  Saat sorma ve cevap verme ile ilgili 

konuşmalar.

4. Hafta

«ХОТЕТЬ» +  mastar (hareket fiillerle).Hareket fiilleri «ПОЙТИ» ve «ПОЕХАТЬ». E-hali – 

yönelme durumunda (canlıya) «К КОМУ?».  «МОЧЬ» + mastar. Konuşma: «КОТОРЫЙ 

ЧАС?» «КАКИЕ ПЛАНЫ?»

5. Hafta

Gramer: Şahıs zamirlerin ve isimlerin – İN hali. 2, 3, 4 sayılarından sonra –İn halinin 

kullanımı. Hareket fiilleri. –İn halinin hareket fiilleri ile kullanımı. «ИЗ» ve «С» edatlarıyla 

sözcüklerin okunması. Mektup yazma teknikleri. Genel konularda konuşma (hareket 

fiillerini ve –İN halini kullanarak)

6. Hafta
Basit ve bileşik gelecek zaman. Tamamlanmış ve tamamlanmamış fiillerin gelecek 

zamanda kullanma durumları. Konuşma: Geleceğe dair planlarla ilgili.



7. Hafta Şahıs zamirlerin ve isimlerin – E hali.- E hali ile kullanılan fiil grubu. “НРАВИТЬСЯ” fiilin 

kullanım özellikleri. Yaş belirtmede –E halinin kullanımı. Konuşmada kendini tanıtma.

8. Hafta

Eş zamanlı eylemleri ifade ederken tamamlanmamış fiillerin kullanımı. Sıralı eylemleri 

ifade ederken tamamlanmış fiillerin kullanımı. Zamanı bildiren karmaşık tümce «КОГДА». 

Konuşma: gramer konularla ilgili konuşma.

9. Hafta

Şahıs zamirlerin ve isimlerin – İLE hali.- İLE halinin anlamları ve kullanılma durumları (С 

ДРУГОМ; ЧАЙ С ЛИМОНОМ; РАБОТАТЬ ВРАЧОМ). Konuşma: gramer konularla ilgili 

konuşma.

10. Hafta
-DE halinin tekrarı. – DE halinin “O” edatıyla kullanımı. Konuşmaya yönelik sözcük 

çalışması. Konuşma: «Benim boş zamanım ». 

11. Hafta

Sıralı eylemleri ifade ederken tamamlanmış fiillerin kullanımı. Tamamlanmış – 

tamamlanmamış fiilleri kullanarak cümle kurma Şahıs zamirlerin ve isimlerin – İLE hali.- 

İLE halinin anlamları ve kullanılma durumları.

12. Hafta Birinci kitabın genel tekrarı. Konuşma: «Мой друг», «Моя семья», «Рассказ о себе»


