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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 
Yabancı Diller Yüksek Okulu 

Modern Diller  Birimi 
Ders İzlencesi 
Güz 2018-2019 

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

RUS 116 

Haftalık Ders Saati 3 
Ders Saatleri           
Sınıf  
 
Öğretim Görevlisi      Doç.Dr.Gönül Aliyeva, Gökçe İnan 
E-mail        kaliyeva@baskent.edu.tr, gsonmez@baskent.edu.tr 
Ofis                  D-12, D-11 
Telefon                  0312 246 66 66 / 1390, 0312 246 66 66 / 1389 
Ofis Saatleri Hafta içi 09:00 – 17:00 

 
Ders Tanımı:  
 
TEMEL RUSÇA VII / RUS 117  7. kurda,birinin bir işi yapmasını talep eden birleşik 
cümleler anlatılmaktadır. Bu kurda daha sonra –e hali detaylıca anlatılır. Yönelme ifadeleri, 
duygu ifadeleri, bu ad durumunda kullanılan ilgeçler, eylemler, hareket eylemleriyle –e 
halinin kullanımı anlatılır ve  “который”  bağlacının – e halinde kullanımı verilir. Sonraki 
konu ise   –ile halidir. –İle halinin ilgeçli ve ilgeçsiz kullanım örnekleri, bu ad durumuyla 
sıkça kullanılan eylemler, zaman bildirmede –ile halinin kullanımı ve“который”  bağlacının – 
ile halinde kullanımı verilir. Okuma, yazma, dinleme ve karşılıklı konuşma alıştırmaları 
ağırlıklıdır. 
 
Amaçlar:  
 

 Tüm kurlarda edinilen bilgilerin üzerine eklenen yeni konular ile Rusça dil 

becerilerimizi bir adım daha ileriye taşımak.  

 Duygu ifadeleri imkanı kazanmak. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Ders Gereçleri: 

 Ders Kitabı: Дорога в Россию 1 (Daroga v Rassiyu 1) - Ana ders kitabı 
Ek materyaller: Поехали (Payehali), Жили Были (Jıli Bıli), Падежи в Русского 

Языка в Текстах (Padejı v Ruskava Yazıka v Tekstah), 501 Russian Verbs, Russian in 
Exercises. 
 
Öğretim Yöntemi:  
 
Tüm dil becerileri eklektik (derleme) ve iletişimsel metotlar ile geliştirilir. 
 
Ders Politikaları:  
 

 Sınıf İçi Kurallar:  
 
Sınıfa, ders başlamadan önce giriş yapılması dersin bölünmemesi, dolayısıyla hem 
öğretim görevlisinin hem de öğrencilerimizin konsantrasyonu açısından önemlidir. Bu 
nedenle dersin başlangıç saatinde sınıfta bulunmaya öğrencilerimizin özen 
göstermeleri beklenmektedir. 
 
Ders işleme sırasında cep telefonu ve diğer elektronik aletlerin ders konusu dışında bir 
amaçla kullanılmaması konusu da yine derse olan ilginin dağılmaması açısından önem 
taşımaktadır. 
 
Ana ders kitabının her zaman öğrencinin yanında bulunması, dersin işlenişi esnasında 
öğrencinin konuya hakimiyeti açısından önemlidir. Bir başka arkadaşın kitabından 
faydalanmaya çalışmak, hem öğrencinin kendisi hem de kitabını paylaşan öğrenci 
açısından zorluk yaratacağından istisnai bir durum yoksa ders kitabı öğrencilerimizin 
yanında bulunmalıdır. 
 
Derste düzenli olarak not tutmak ve bu notları -bunun yanısıra dağıtılan ek materyaller 
ve çalışma kağıtlarını- düzgün bir biçimde muhafaza etmek, hem dil öğrenimine 
olumlu katkı sağlayacak hem de sınavlar aşamasında önemli bir kaynak olacaktır. 
Öğrencilerimizce unutulmamalıdır ki, yabancı dil eğitiminde bir başkasından alınan 
notlar ya da yardımcı kaynaklar kendi ders notlarının yerini tutmayacaktır.  
 

 
 Katılım/Gereksinimler:  

 
 Bir dönem de öğrencilerimizin dersin en az % 70’ine (devamsızlık toplamının 12 saati 

geçmemesi anlamına gelir)  devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Derse devam 
etmeyen öğrencilere dönem sonunda F2 notu verilir. 
 

 Ders esnasında olabildiğince hedef dil olan Rusça’yı kullanmaya gayret etmek, ders 
sonrası yeni bilgileri sözlü ve yazılı olmak üzere tekrarlamak dil öğrenimine büyük 
katkılar sağlayacaktır. Bu anlamda verilen alıştırmaların içtenlikle yapılması da önem 
taşımaktadır. 
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 Öğrencilerimizin işlenen konu hakkında ek açıklamalara ihtiyaç duyması ya da ders 
içeriği ile doğrudan ilişkili olmayan konular üzerine görüşmek istemesi durumunda 
ders öncesi ve sonrasında veya ofis saatleri içerisinde ilgili Öğretim Görevlisi ile 
görüşebilmeleri de mümkündür. 
 

 Değerlendirme: Performans değerlendirmeleri, ara sınav, final sınavı ve iki mini 
sınav ile yapılmaktadır. Kopya çekilmesi durumunda ilgili yönerge gereği disiplin 
işlemleri  başlatılır. Herhangi bir sınavın  kaçırılması durumunda onaylanmış bir 
sağlık raporu veya mazereti kanıtlayan başka bir resmi belge sunulmazsa  telafi 
sınavına girmek mümkün olamamaktadır  
 

 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 
 Genel tekrar  

2. 
Hafta 

 Birleşik cümleler (istek bildirme) 

3. 
Hafta 

 Birleşik cümleler (amaç bildirme) 

4. 
Hafta 

 Birleşik cümleler (zorunluluk bildirme) 

5. 
Hafta 

 -E hali detaylı anlatım / Alıştırma 

6. 
Hafta 

 Tekrar / Alıştırma 

7. 
Hafta 

 VİZE HAFTASI 

8. 
Hafta 

 Hareket eylemleri ile –e halinin kullanımı 

9. 
Hafta 

 -e halinde “который” bağlacı 

10. 
Hafta 

 -İle hali detaylı anlatım / Alıştırma 

11. 
Hafta 

 -İle halinin ilgeçli ve ilgeçsiz kullanımları 

12. 
Hafta 

 Zaman bildirmede –ile halinin kullanımı 

13. 
Hafta 

 -ile halinde “который” bağlacı 

14. 
Hafta 

 Alıştırma / özetleme /  tekrar 

 
 
 
 


