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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Modern Diller  Birimi 
Ders İzlencesi 
Güz 2018-2019 

 
Dersin Adı / Kodu                          Temel İtalyanca I / ITA 111 
Kredi/AKTS      1/1 
Düzey       Başlangıç (A1) 
Dersin Türü: Seçmeli 
Dersin Süresi: 1 Dönem /14 Hafta 
Dersin Önkoşulları ya 
da Eş Koşulları:  

Yok 

Haftalık Ders Saati 3 
Ders Saatleri          - 
Sınıf - 
 
Öğretim Görevlisi      Sinem Tekten 
E-mail        sinemtekten@baskent.edu.tr 
Ofis                  D-13 
Telefon                  0312 246 66 66 / 1376 
Ofis Saatleri Hafta içi 09:00 – 17:00 

 
Ders Tanımı:  
ITA 111, genel İtalyancayı öğretmeyi amaçlayan temel düzeyde (A1) bir derstir. Bu ders, 
öğrencilerin, İtalyanca dil ve kelime bilgilerini edinmelerini, dört dil becerisini (okuma, 
dinleme, konuşma ve yazma) geliştirmelerini  ve CEFR'ye uygun olarak genel İtalyanca dil 
yeterliliğine sahip olmalarını sağlamayı hedefler. Ayrıca gerekli sosyo-kültürel öğelerle 
öğrenciyi tanıştırarak, yabancı dil kullanımında büyük önem taşıyan bilgi, beceri ve özgüveni 
kazanabilmesi için öğrenciye rehberlik eder. 
 

 
Amaçlar:  
 

 İtalyan kültürü ve coğrafyası ile ilgili farkındalık geliştirmeye başlamak. 

 İtalyancanın bir dil olarak nasıl çalıştığını temel düzeyde anlamaya başlamak. 

 Tanışma ve selamlaşma cümleleri kurabilmek. Basitçe kendini tanıtabilmek.  

 Telefon numarası , yaş, uyruk, hatır  sorabilmek ve cevaplayabilmek. 

 İtalyan alfabesini ve temel okunuş kurallarını tanımak. 

 İtalyanca kelimelerin telafuzu ve tonlaması  ile ilgili farkındalık geliştirmeye 

başlamak. 

 0-100 arası sayıları tanımak. 

 Basit cümlelerle telefon konuşması yapabilmek, dinlediğinde kavrayabilmek. 
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 İkamet yeri ve adres sorma soruları oluşturabilmek ve bu durumlara uygun yanıtlar 
için ifadeler öğrenmek. 

 Fiziksel tasvir cümleleri kurabilmek. Kendini veya başkasını tanıtan kısa paragraflar 

yazabilmek. 

 Resmi dil (Formale) kullanarak sorular sorabilmek ve cevaplayabilmek. 

 Temel okuma ve dinleme becerilerini geliştirmek 

 Temel dilbilgisi yapılarını öğrenmek. 

 
Ders Gereçleri: 
 

 Ders Kitabı: Nuovo Progetto Italiano 1a, Libro dello studente. Edizioni Edilingua 
(2013) 

 Alıştırma Kitabı: Nuovo Progetto Italiano 1a, Quderno degli esercizi. Edizioni 
Edilingua (2013) 

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

 Sınıf İçi Kurallar: Sınıf dışında İtalyan dilini  duyma ve kullanma olanağınız sınırlı 
olabileceğinden dolayı, derslerin ana odağı iletişimdir ve sınıf içinde mümkün 
olduğunca hedef dil İtalyancayı 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 İtalyanca 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.  
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 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% 
 
 

 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 Programı 
 

1. 
Hafta 

26.09.2018 Sillabo del corso + Informazione generale sulla lingua 
e cultura italiana 

2. 
Hafta 

    Unita’0: Presentarsi. Salutarsi. L’alfabeto italiano. 
Chiedere e dire il significato di una parola. Chiedere e 
dire come si scrive una parola. 
I numeri 0-10. Chiedere e dire il numero di telefono. 

3. 
Hafta 

    Unita’0: La fonologia- le regole di pronuncia. I 
sostantivi/ gli aggettivi/ Accordo sostantivi aggettivi. 

4. 
Hafta 

 Unita’0: Articolo determinativo.  Articolo 
indeterminativo 

5. 
Hafta 

 Unita’0: Costruire le prime frasi complete. Chiedere e 
dire nazionalita’. I pronomi personali soggetto. 
Indicativo presente di “essere” 

6. 
Hafta 

 Unita’0: QUIZ 1. Indicativo presente di “avere”. I 
numeri 10-100. 
Chiedere e dire l’eta’.  

7. 
Hafta 

 Unita’0: Ripasso generale. Canzone. Gioco con il 
verbo avere. 

8. 
Hafta 

 ESAME MEDIO TERMINE 

9. 
Hafta 

 Unita’ 1: Le tre coniugazioni dei verbi (-are/-ere/-ire)/ 
Indicativo presente: verbi regolari.  Parlare al telefono 

10. 
Hafta 

 Unita’ 1: Esercizi con indicativo presente verbi 
regolari. 

11. 
Hafta 

 Unita’ 1: Forma di cortesia. Chiedere e dare 
informazioni. 
Formare mini dialoghi (role-play). 

12. 
Hafta 

 Unita’ 1: Descrivere L’aspetto fisico e il carattere. 
Gioco. 

13. 
Hafta 

 Unita’ 1:  QUIZ 2. Gli interrogativi. 

14. 
Hafta 

 Unita’ 1: Ripasso generale 
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