
 

Dersin Adı / Kodu                          Temel

Kredi/AKTS      1/1 

Düzey  Başlangıç

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Süresi: 1 Dönem

Dersin Önkoşulları ya 
da Eş Koşulları:  

ALM
olmak.

Haftalık Ders Saati 3 

Ders Saatleri          - 

Sınıf - 

 

Öğretim Görevlisi  Sinem

E-mail    sinemm@baskent.edu.tr

Ofis  D-13

Telefon  0312

Ofis Saatleri Hafta

 
 
Ders Tanımı: 
ALM113, genel Almancayı öğretmeyi
öğrencilerin, Almanca dil ve
dinleme, konuşma ve yazma)
yeterliliğine sahip olmalarını
öğrenciyi tanıştırarak, yabancı
kazanabilmesi için öğrenciye rehberlik
 

 
 

 
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Modern Diller  Birimi 
Ders İzlencesi 
Güz 2018-2019 

 

Temel Almanca III / ALM 113 

 

Başlangıç (A1) 

Seçmeli 

Dönem /14 Hafta 

ALM 112 veya ALM 219 kodlu dersini baş
olmak. 

 

Sinem Mollamehmetoğlu Özbay 

sinemm@baskent.edu.tr 

13 

0312 246 66 66 / 1376 

Hafta içi 09:00 – 17:00 

öğretmeyi amaçlayan temel düzeyde (A1) bir
ve kelime bilgilerini edinmelerini, dört dil 

yazma) geliştirmelerini  ve CEFR'ye uygun olarak 
olmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca gerekli sosyo

yabancı dil kullanımında büyük önem taşıyan bilgi, 
rehberlik eder. 

1 

şarıyla tamamlamış 

bir derstir. Bu ders, 
 becerisini (okuma, 
 genel Almanca dil 

sosyo-kültürel öğelerle 
 beceri ve özgüveni 
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Amaçlar:  
 

▪ Yol tarif edebilme ve yardım isteyebilmek için gerekli ifadeleri öğrenmek ve yer 

edatlarını kullanabilmek. 

▪ Bir şeyi tarif edebilmek ve değerlendirebilmek için gerekli ifadeler. 

▪ iyelik zamirler ve ismin -in hali (Genitiv). 

▪ Bir yeri değerlendirebilmek. 

▪ Fiilin ve kişi zamirlerinin -e halini kullanmak. 

▪ Yardım istemek ve teklif etmek için gerekli ifadeler. 

▪ Zaman bildiren edatların kullanımı. 

▪ Dilek dile getirebilmek ve planlar hakkında konuşabilmek. 

▪ Edat kullanımı ve yardımcı fiil „istemek“ 

▪ Hastalık hakkında konuşabilmek ve ağrı tarif etmek. 

▪ Vücudun bölümlerini tanımak. 

▪ Emir kipi kullanımı ve yardımcı fiil „sollen“. 

▪ Temel okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek. 

▪ Temel dilbilgisi yapılarını öğrenmek. 

 
Ders Gereçleri: 
 

▪ Ders Kitabı:Hueber (2012), Menschen Deutsch als Fremdsprache Kursbuch, A1.2 

▪ Alıştırma Kitabı:Hueber (2012), Menschen Deutsch als FremdspracheArbeitsbuch, 
A1.2 

▪ Ek materyaller 
 
Öğretim Yöntemi: 
 
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) ve iletişimsel metotlar ile geliştirilir. 
 
Ders Politikaları:  
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▪ Sınıf İçi Kurallar:Sınıf dışında Alman dilini  duyma ve kullanma olanağınız sınırlı 
olabileceğinden dolayı, derslerin ana odağı iletişimdir ve sınıf içinde mümkün 
olduğunca hedef dil Almanca konuşmaya dikkat ederiz. Bu nedenle teorik  bilgilerin 
yanı sıra özellikle pratik çalışmalar ile öğrenci, dili aktif kullanması için teşvik 
edilmektedir. Öğrenciden de sınıf içinde yalnızca Almanca konuşması beklenir. Ek 
açıklamalara ihtiyaç duyarsanız ya da ders içeriği ile doğrudan ilişkili olmayan 
konular üzerine görüşmek isterseniz ders öncesi ve sonrasında veya ofis saatleri 
içerisinde ilgili Öğretim Görevlisi ile görüşebilirsiniz. 

 

▪ Katılım/Gereksinimler:Öğrencilerin düzenli olarak katılım göstermeleri ve 
zamanında derse gelmeleri beklenmektedir. Öğrencilerin derslerin en az yüzde 70'ine 
katılmaları gerekmektedir (toplam 12 saatten fazla derse gelmeme durumu olduğunda 
başarısızlığa yol açabilir). Her öğrenci dersi etkili bir şekilde takip edebilmek için ders 
kitabını, çalışma kitabını ve varsa ek materyallerini sınıfa getirmelidir. Ders esnasında 
cep telefonu ya da diğer mobil cihazlar  kullanılmamalıdır. 

 

▪ Değerlendirme: Ara sınav, final sınavı ve 2 quiz ile performansınız 
değerlendirilecektir. Kopya çekilmesi durumunda ilgili yönerge gereği disiplin 
işlemleri  başlatılır. Herhangi bir sınavı kaçırmanız durumunda onaylanmış bir sağlık 
raporu veya mazeretinizi kanıtlayan başka bir resmi belge sunmazsanız  telafi sınavına 
girmeniz mümkün olmayacaktır.  
 
 

▪ Sınav Kuralları: Sınavın ilk 15 dakikası ve son 10 dakikası sınıftan dışarı çıkılmaz. 
Geç gelen öğrenciler sınavın ilk 15 dakikası sınava alınabilir. Geç gelen öğrenciye ek 
süre verilmez. Öğrenciler sınav süresince sınıftan dışarı çıkamazlar. Öğrenciler sınav 
süresince birbirlerinden kalem, silgi ve benzeri malzeme alışverişinde bulunamazlar. 
Sınıfa sınavda kullanılacak araç gereç dışında herhangi bir iletişim aracının (cep 
telefonu ve bilgi depolama/ gösterme özelliklerine sahip elektronik cihazlar, ders notu, 
kitap, vb.) getirilmesi durumunda, bunların sınav gözetmenine teslim edilmesi 
zorunludur. Sınav sırasında, kullanılmasına izin verilmemiş bir kaynaktan 
yararlanılması, bir başka öğrencinin kağıdına bakılması, öğrenciye sınav kağıdı 
gösterilmesi ya da öğrenciler arasında yazılı, sözlü herhangi bir bilgi alışverişi ve 
benzer eylemler kopya olarak değerlendirilir. Bu durumlarda öğrencinin kağıdını 
teslim etmesi gerekmektedir. Bunu takiben gözetmen(ler) olayın içeriğini özetleyen 
Sınav Disiplin Tutanağı’nı doldurur. Öğrenciler, sınav süresince sınav düzenine dair 
kural, talimat ve uyarılara uygun davranmakla yükümlüdürler. Aksi bir davranış 
durumunda haklarında disiplin hükümleri uygulanır. 
 

▪ Notlandırma: 
 

Ara Sınav Final Quiz Derse Katılım/Ödevler 

30% 50% %5 - %5 10% 
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▪ Notlardırma Ölçeği: 
 

Harf Notu Katsayı Puan (100 puan 
üzerinden) 

A 4.0 95-100 

A- 3.7 89-94 

B+ 3.3 83-88 

B 3.0 76-82 

B- 2.7 71-75 

C+ 2.3 66-70 

C 2.0 60-65 

C- 1.7 57-59 

D+ 1.3 53-56 

D 1.0 50-52 

F1 0.7 0-49 

F2 0 Devamsız 

 
 
 
 

2018-2019 Güz Dönemi Haftalık Programı 
 

1. Hafta  Kapitel 13: 
Wegbeschreibung, jmd. um Hilfe bitten, lokale Präpositionen 

und Dativ 

2. Hafta  Kapitel 13: 
Wegbeschreibung, jmd. um Hilfe bitten, lokale Präpositionen 

und Dativ 

3. Hafta  Kapitel 14: 
Etwas beschreiben und bewerten, Wohnungen und Häuser, 

Possessivartikel und Genitiv 

4. Hafta  Kapitel 14: 
Etwas beschreiben und bewerten, Wohnungen und Häuser, 

Possessivartikel und Genitiv 

5. Hafta  Kapitel 15: 
Orte bewerten, Verben mit Dativ und Personalpronomen im 

Dativ 
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6. Hafta  Kapitel 15: 
Orte bewerten, Verben mit Dativ und Personalpronomen im 

Dativ 

7. Hafta  
 Allgemeine Wiederholung 

8. Hafta  Zwischenprüfung 

9. Hafta  Kapitel 16: 
Hilfe anbieten, um Hilfe fragen, temporale Präpositionen 

10. 
Hafta 

 Kapitel 16: 
Hilfe anbieten, um Hilfe fragen, temporale Präpositionen 

11. 
Hafta 

 Kapitel 17: 
Wünsche äußern, über Pläne sprechen, Präpositionen und 

Modalverb wollen 

12. 
Hafta 

 Kapitel 17: 
Wünsche äußern, über Pläne sprechen, Präpositionen und 

Modalverb wollen 

13. 
Hafta 

 Kapitel 18: 
Schmerzen beschreiben, Ratschläge geben, über 

Krankheiten sprechen, Körperteile, Imperativ, Modalverb 
sollen 

14. 
Hafta 

 Kapitel 18: 
Schmerzen beschreiben, Ratschläge geben, über 

Krankheiten sprechen, Körperteile, Imperativ, Modalverb 
sollen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


