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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Modern Diller  Birimi 
Ders İzlencesi 
Güz 2018-2019 

 
Dersin Adı / Kodu                          Temel İSPANYOLCA II / ESP 112 
Kredi/AKTS      1/1 
Düzey       A1 
Dersin Türü: Seçmeli 
Dersin Süresi: 1 Dönem /14 Hafta 
Dersin Önkoşulları ya 
da Eş Koşulları:  

 
Esp 111/119 

Haftalık Ders Saati 3 
Ders Saatleri           
Sınıf  
 
Öğretim Görevlisi      Hande Beliz Yılmaz 
E-mail        beliz@baskent.edu.tr 
Ofis                  D-11 
Telefon                  0312 246 66 66 / 1389 
Ofis Saatleri Hafta içi 09:00 – 17:00 

 
Ders Tanımı:  
 
Esp 112 dersinde, A1 2. kur düzeyinde öğrenilen konuların pratik edilmesi, gramer çalışması, 

yazı çalışmaları, okuduğunu anlama, sözlü ifade ve dinleme anlama çalışmaları ile yapılan 

konuların en iyi seviyeye getirilmesi planlanmaktadır. Öğrenilen dilin konuşulduğu 

coğrafyanın kültürü de derste verilmektedir. 

  

 
Amaçlar:  
 
A1 düzeyinde günlük ihtiyaçları ifade edebilmek, temel gramer konularını anlamak ve pratik 

yapmak. Alışveriş yapabilmek için gerekli fiilleri öğrenmek, bir mağazada tercihleri 

sorabilmek ve cevaplamak, yemek sipariş etmek, sağlıklı beslenme ile ilgili konuşmak, 

arkadaşlarla buluşma planlamak, öneri yapmak, yapılan daveti kabul etmek ve ya reddetmek. 

Yaşanılan evi anlatmak, objeleri anlatabilmek. Şimdiki zamanda kendini ifade edebilmek, 

Şehiriçinde bir yere gidebilmek için tarif istemek ve yol tarifi yapmak. 
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Ders Gereçleri: 
 

 Ders Kitabı: Español Lengua Viva 1, Libro del alumno, Santillana, Universidad de 
Salamanca  

 Alıştırma Kitabı: Español Lengua Viva 1, Libro de ejercicios. 
 Ek materyaller 

 
Öğretim Yöntemi: 
 
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) ve iletişimsel metotlar ile geliştirilir 
 
Ders Politikaları:  
 

 Sınıf İçi Kurallar: Sınıf dışında İspanyol dilini  duyma ve kullanma olanağınız sınırlı 
olabileceğinden dolayı, derslerin ana odağı iletişimdir ve sınıf içinde mümkün 
olduğunca hedef dil İspanyolcayı 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 İspanyolca 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 
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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% 
 
 

 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 
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2018-2019 Güz Dönemi Haftalık Ders Programı 
 

1. 
Hafta 

 1.KUR TEKRARI – REPASO DE LAS UNIDADES 0-1-2-3 

2. 
Hafta 

    UNIDAD 4/ Ir de compras, expresar necesidad, formar 

diálogo en una tienda 

3. 
Hafta 

    UNIDAD 4 / Los pronombres de objeto directo: lo-la-

los-las,preguntar por el precio 

4. 
Hafta 

 UNIDAD 4 / Practicar los verbos querer-poder-gustar-

preferir-costar, preferencias  

5. 
Hafta 

 UNIDAD 5 / Pedir algo en el restaurante,pedir la 

cuenta,los nombres de las comidas 

6. 
Hafta 

 UNIDAD 5 / Preguntar y responder sobre gustos, hablar 

sobre la salud 

7. 
Hafta 

 UNIDAD 5 / Quedar con unos amigos, hacer una 

propuesta, aceptar o rechazarla 

8. 
Hafta 

    UNIDAD 6 / Describir la casa, las habitaciones de casa 

y los muebles 

9. 
Hafta 

 UNIDAD 6 /  Los pronombres posesivos, los 

pronombres demostrativos 

10. 
Hafta 

 UNIDAD 6 / Adverbios y expresiones de lugar 

11. 
Hafta 

 UNIDAD 7 / Presente continuo, estar+ gerundio 

12. 
Hafta 

 UNIDAD 7 / Los indefinidos, los servicios de la ciudad, 

hablar de los barrios 

13. 
Hafta 

 UNIDAD 7/ Pedir y dar instrucciones para ir a un lugar 

14. 
Hafta 

 Ejercicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


