
DERS BİLGİLERİ FORMU

Dersi Açan Fakülte/ Enstitü

Dersi Açan Bölüm/ Ana 

Bilim Dalı
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ

Dersin Kodu ALM 002

Dersin Adı ALMANCA II

Öğretim Dili ALMANCA 

Dersi Alan Programlar TÜM FAKÜLTELER

Ders Türü İKİNCİ YABANCI DİL

Dersin Seviyesi A1-2

AKTS Kredisi 5

Ön Koşullar 1

Dersin İçeriği

Meslekler ve bir gün içerisindeki aktivitelerden söz etme, meslek tanıtımı, istatistik 

değerlendirme. Berlin şehrini tanıma, oryantasyon, yol sorma, tarif etme, bir seyahati 

anlatma, kart yazma. Tatil hakkında konuşma, kaza anlatma, metin yazma.  Yeme, içme, 

alış-veriş yapma, sevilen, sevilmeyen yiyecek ve içeceklerden söz etme, bir menüyü 

okuma ve anlama, fiyat sorma ve cevap verme. Kılık kıyafet hakkında konuşma, satın 

alma, renkler, beden. Beden ve sağlık, organları tanıma, 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.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. Sınıfta yapılan 

alıştırmalar ve evde yapılması için verilen ödevler (sözlü, yazılı, dinleme, okuma) ara sınav 

ve dönem sonu sınavlarında başarılı olabilmek için aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı  

son derece önemlidir,                                                                                                                         

Dersin Kazanımları
Almanca dersi etkileşimli bir derstir, bu nedenle öğrencilerin derslere düzenli katılımı 

aşağıdaki becerilerin gelişmesini sağlamak içindir;

Ders Kitabı ve/veya 

Kaynaklar 
Studio D A1 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 Meslek adları ve mesleki eylemler, vizite kartları okuma-anlama-oluşturma

2. Hafta Modalfiiller : zorunlu olmak ve yapabilmek "müssen-können", anlamı ve cümle yapısı

3. Hafta şehir gezisi, adres bilgisi sorma-verme, yol tarifi, yer-yön edatları (Prӓpositionen) 

4. Hafta gezi programı oluşturma, gezisini yazma, kart yazma,sözlü anlatma, "wollen" fiili

5. Hafta Tatil ve seyahat, farklı dinlenme seçenekleri

6. Hafta geçmiş zaman; düzenli ve düzensiz fiiller (Perfekt) kaza hakkında konuşma

7. Hafta Yeme-içme Meyve-sebze, et, süt ürün adları, yeme içme tercihleri

8. Hafta Alış veriş yapma fiyat sorma-söyleme,  sıfatların derecendirilmesi

9. Hafta Kıyafetler ve hava durumu, giysi adları, tercihler, alış veriş

10. Hafta sıfat çekimleri, hava olayları

11. Hafta Vücut organlar,ı  sağlık, hastalık, tedavi, emir kipi, sağlıklı yaşamam önerileri

12. Hafta izinli olma: ("dürfen") fiili,  şahış zamirlerinin (Akkusativ) i hali


