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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Modern Diller  Birimi 
Ders İzlencesi 
Güz 2018-2019 

 
Dersin Adı / Kodu                          Temel İtalyanca VII/ ITA 117 
Kredi/AKTS      1/1 
Düzey       Orta (B1) 
Dersin Türü: Seçmeli 
Dersin Süresi: 1 Dönem /14 Hafta 
Dersin Önkoşulları ya 
da Eş Koşulları:  

 
ITA 116 

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 117, genel İtalyancayı öğretmeyi amaçlayan orta düzeyde (B1) 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:  
 

 Bileşik zamirleri cümle içerisinde kullanabilmek. 

 Soru sıfat, zamir ve zarflarını kullanarak soru sorabilmek. 

 Özür dilemek, özür dilendiğinde cevap verebilmek. 

 Şaşkınlık ifade edebilmek. 

 Üniversite ile ilgili gerekli kelime bilgisine sahip olmak. 

 İtalyan eğitim sistemi ile ilgili kültürel farkındalık geliştirmek. 

 Bankacılık terimleri ile ilgili kelime bilgisine sahip olmak. 

 İlgi zamirleri kullanar cümle oluşturabilmek. 

 Resmi yazışmalar yapabilmek. 



2 
 

 İş ilanlarını okumak, özgeçmiş hazırlamak ve iş görüşmesi yapabilmek için gerekli 

kelime ve ifadeleri öğrenmek. 

 İtalyan ekonomisi ile ilgili kültürel farkındalık geliştirmek. 

 Karşılaştırma cümleleri oluşturmak için gerekli dilbilgisel altyapıya sahip olmak. 

 Şehir tasvirleri yapabilmek için gerekli coğrafi kelime bilgisine sahip olmak. 

 Otel rezervasyonu ve  otel hizmetleri ile ilgili gerekli kelime ve ifadeleri öğrenmek. 

 Şikayet mektubu yazabilmek. 

 Önemli İtalyan şehirleri ile ilgili kültürel farkındalık geliştirmek. 

 
 
 
Ders Gereçleri: 
 

 Ders Kitabı: Nuovo Progetto Italiano 2a, Libro dello studente. Edizioni Edilingua 
(2013) 

 Alıştırma Kitabı: Nuovo Progetto Italiano 2a, 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 

 Unita’1: Rassicurare qualcuno. Complimentarsi con 
qualcuno. I pronomi combinati. 

2. 
Hafta 

     Unita’1: Scusarsi, rispondere alle scuse. I pronomi 
combinati nei tempi composti. Esprimere sorpresa e 
incredulita’. 

3. 
Hafta 

    Unita’1:   Raccontare un evento passato. Aggettivi, 
pronomi, avverbi interrogativi. 

4. 
Hafta 

 Unita’1: Facolta’ universitarie e relative figure 
professionali. La scuola e l’universita’ italiana. Dati e 
informazioni sul sistema scolastico italiano. 

5. 
Hafta 

 Unita’2: Operazioni bancarie. I pronomi relative. 

6. 
Hafta 

 Unita’2: QUIZ 1  - Diversi modi di formulare una 
domanda. Chi come pronome relativo. 

7. 
Hafta 

 Unita’2:  Leggere e scrivere un’e-mail/ una lettera 
formale. Formule di apertura e di chiusura. Lettera di 
presentazione per un posto di lavoro. Proverbi italiani.  

8. 
Hafta 

 ESAME MEDIO TERMINE 

9. 
Hafta 

 Unita’ 2: Altri pronomi relative. Leggere annunci di 
lavoro e scrivere Curriculum Vitae. Un colloquio di 
lavoro. Alcune professioni. 

10. 
Hafta 

 Unita’ 2: Stare+ gerundio. Stare per + infinito. 
Lettura: L’economia italiana.Dal miracolo economico 
del dopoguerra ad oggi. 

11. 
Hafta 

 Unita’ 3: Fare paragoni. Descrivere una citta’. La 
comparanza tra due nomi o pronomi. I verbi farcela e 
andarsene. Il superlativo relativo. Il superlativo 
assoluto. Forme particolari di comparazione e di 
superlativo. 

12. 
Hafta 

 Unita’ 3: Operare confronti ed esprimere preferenze 
su cose e persone. Aggettivi e sostantivi geografici. La 
comparazione tra due aggettivi, verbi o quantita’. 

13. 
Hafta 

 Unita’ 3:  QUIZ 2. – Prenotare una camera in albergo. 
Servizi alberghieri. Firenze e i suoi monumenti. 
Chiedere e dare informazioni turistiche. Lettera di 
reclamo. 

14. 
Hafta 

 Unita’ 3: Citta’ italiane: Roma, Milano, Bologna, 
Venezia, Napoli. Curiosita’ e utili informazioni su 
queste citta’ italiane. 
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