2016-2017 Fransızca Yıllık Ders ProgramıGrammaire /Güz Yarıyılı (165 saat):
Tarih:
Ekim-1. hafta
(03-07)

2. hafta
(10-14)

3. hafta
(17-21)

4. hafta
(24-28)
*Quiz-1

Kasım-5. hafta
(31-04)
6. hafta
(07-11)
*Vize-1

7. hafta
(14-18)

8. hafta
(21-25)
*Quiz-2

Aralık-9. hafta
(28-02)
10. hafta

Ders:

Amaçlanan kazanımlar:

Fransızcada fiil
Birinci grup fiillerin çekimi
Les pronoms personnels/ kişi
zamirleri
être fiilinin cümle içindeki anlamı
être fiilinin çekimi
Ülke ve uyruk isimleri
À-de chez prépositionlarının
kullanımı
Habiter,aller,venir fillerinin çekimi
La phrase simple/Basit cümle
La négation/ negatif cümle kurma
Les adjectifs/sıfatlar
Féminin-masculin/ dişi-eril
Singulier-pluriel/ tekil-çoğul
İkinci grup fiillerin çekimi
Placer les adjectifs devant les
noms/isimlerin önüne gelen sıfatlar
Nom&l’article défini et
indéfini/isimlerin önüne gelen
belirli ve belirsiz tanımlıklar
Les pronoms toniques
Üçüncü grup fillerin çekimi
L’adjectif démonstratifs/işaret
sıfatları
Interrogation 1-2/ soru sorma
L’adjectifs possessifs/aidiyet sıfatı
Les verbes pronominaux/çift
zamirli fiiller
-er ile biten düzensiz filler
La ponctuation/noktalama
işaretleri
La négation 2
Le passé composé en être-avoir/
geçmiş zaman
KIŞ TATİLİ

Fiilin cümle içindeki öneminin,
fiillerin zamana ve fiil grubuna
göre çekimlenmesi gerektiğinin
kavranması
être fiilinin cümlede “olmak”
anlamını ifade etmesi, eylem
gerektirmeyen cümlelerde
kullanılması, ülke ve uyruk
isimlerinin yazım ve
telaffuzunun, basit cümle
kurulumunun kavranması
Basit cümle üzerinden olumsuz
cümle kurabilmek, Fransızcada
isimlerin cinsiyetleri olduğunun
dişi ve eril olarak ayrıldığının
kavranması
Sıfatların anadilimizin aksine
isimlerin başına gelmesi ve her
ismin bir tanımlıkla
kullanılmasının kavranması

Le futur proche/yakın gelecek

Yakın gelecek ve yakın geçmişte

Kişi zamirlerini destekleyen
zamirler
Basit cümlede soru sormayı
öğrenme, işaret zamirlerini
cümle içinde kullanma
Fransızcada çift zamirli fiillerin
yapısı ve nasıl çekimlendiği,
kompozisyonlarda gerekli olan
noktalama işaretleri ve düzensiz
filleri tanıma
Farklı pek çok yöntemle olumsuz
cümle yapma, geçmiş zamanın
kurulumu ve yardımcı fiiller
********------********--------

(05-09)
*Quiz-3

11.hafta
(12-16)
12. hafta
(19-23)
*Vize-2

13. hafta
(26-30)

Ocak-14. hafta
(02-06)
15. hafta
(09-13)
*Quiz-4

16. hafta
(16-20)
*Quiz-5

17. hafta
(23-27)

Le passé récent/yakın geçmiş

meydana gelen olayları ifade
edebilme
L’imparfait
Geçmişte sürekliliği ifade eden
L’imparfait & passé composé
imparfait’nin kurulumu ve passé
composé ile farkı
L’impératif/ emir kipi
Emir kipinin oluşumu ve
L’article contracté
prépositions’lar ile article’ler
arası bağ kuran tanımlıkların
oluşumu
L’adverbe
Zarf nedir, nasıl oluşur, nerede
Cod-coi-en-y
yer alır, cümle içinde kişileri
kısaca ve tekrara düşmeden
ifade edebilme-cod
Me-te-nous-vous
Cümle içinde kişileri kısaca ve
Cod-coi-en-y au passé compose
tekrara düşmeden geçmiş
zamanda ifade edebilme-cod
Cod-coi-en-y
Cümle içinde kişileri kısaca ve
Me-te-nous-vous à l’impératif
tekrara
düşmeden
ifade
edebilme
Les pronoms compléments au Cümle içinde kişileri kısaca ve
passé composé
tekrara
düşmeden
passé
composé ile ifade edebilme
Vocabulaire
Sınav öncesi egzersizler
Conjugaison

*Vize-3

*26 Ocak sözlü sınav
*1 Şubat yeterlik sınavı
*2 Şubat yeterlik sözlü sınavı

2016-2017 Fransızca Yıllık Ders ProgramıGrammaire /Bahar Yarıyılı (187 saat):
Tarih:

Ders:

Şubat-1.hafta
(13-17)

Le futur simple/gelecek zaman
Le comparatif/ karşılaştırmakıyaslama

2. hafta
(20-24)
3. hafta
(27-03)

Le futur simple
Le gérondif
Le plus-que-parfait
Le futur antérieur

Amaçlanan kazanımlar:
Gelecek zaman nasıl kurulur ve
fiilleri nasıl çekimlenir, çekim
kuralları. İki şeyi Fransızcada
nasıl kıyaslarız?
Aynı anda yapılan iki işi tek bir
cümleyle nasıl ifade ederiz.
Geçmişte olan iki işten ilki-p.q.p
Gelecekte olan iki işten ilki-f.a

*Quiz-1

Mart-4. hafta
(06-10)
5. hafta
(13-17)

Les relatifs simples
Le conditionnel présent-passé

Cümleleri birbirine bağlayan
basit bağlaçlar
Fiil oluşumu, fiil çekimi

*Quiz-2

6.hafta
(20-24)

Le passif

Passif cümle yapısı, işi yapan ve
işten etkilenen

7. hafta
(27-31)

Le discours indirect

Fransızcada dolaylı anlatımı
kavramak ve kurallarını
öğrenmek

Nisan-8. hafta
(03-07)

Le discours indirect passé

Geçmiş
zamanda
anlatım nasıl yapılır

*Vize-1

dolaylı

*Quiz-3

9. hafta
(10-14)
10. hafta
(17-21)
11. hafta
(24-28)

Bahar Tatili

********-------------*******------

Les hypothèses

Varsayımlar

Le subjonctif

Öznel durum, duygu, düşünce
vb. ifade ederken fiilin değişimi

Les relations logiques
Les relatifs composés

Cümleleri birleştiren ve onlara
anlam veren bağlaçlar
““““““

Les adjectifs indéfinis
Les pronoms indéfinis

Belirsiz sıfat ve zamirlerin
kullanım şekli

Les prépositions

Bağlaçlar

*Quiz-4

Mayıs-12. hafta
(01-05)
13.hafta
(08-12)
14. hafta
(15-19)
*Vize-2

15. hafta
(22-26)

16.hafta
(29-02)
*Quiz-5

Haziran-17. hafta
(05-09)

Ce qui
Ce que
Ce dont
Vocabulaire

Cümleleri birleştiren ve onlara
anlam veren bağlaçlar
Sınav öncesi egzersizler

*DENEME

18. hafta
(12-16)

Exercices

*Vize-3

*13 Haziran sözlü sınav
*19 Haziran yeterlik sınavı

““““““

