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İçerik

-----

---------------- Fransızca cümle yapısı
-basit cümlenin öğeleri
-fiillerin haber kipinde şimdiki zaman
Geçmiş ve gelecek zaman çekimleri

2. Hafta

qui/que
-pronoms relatifs simples

Zamirler

-ilgi zamirleri. Cümle uygulamaları

Ünite 1
29.02.2017
Zamirler

Ünite 1
08.03.2017

-çeşitli kaynaklarla konuyu
zenginleştirme

3. Hafta

-pronoms relatifs simples
-pronoms relatifs composés-bileşik ilgi zamirleri.
-cümle uygulamaları

dont/où
-duquel, de la quelle, etc
-örnek cümlelerle konuyu pekiştirme

4. Hafta

-Celui, celle, ceux, celles
-pronoms démonstratifs

Zamirler

-simples et composés
-basit ve bileşik işaret zamirleri

Celui-ci, celle-là, etc.
Örnek cümleler

Ünite 1
15.03.2017
Zamirler

5. Hafta

-Pronoms possessifs
-İyelik zamirleri

Le mien, la mienne, le sien, le nôtre, la
vôtre, le leur, etc..
Örnek cümleler

Ünite 2
22.03.2017

6. Hafta

-style direct et indirect
Direk ve dolaylı
anlatım

-phrases d’exemple
-örnek cümleler
-Dis-moi ......
-il lui demande .....

-dolaylı soru anlatım
-dolaylı anlatım unsurları

Mid-term Week
29.03.2017
Zamirler

7. Hafta

-ilgi zamirleri
-işaret zamirleri
-mülkiyet zamirleri
-dolaylı ve dolaysız anlatım

Ünite 3
05.04.2017

Genel tekrar

8. Hafta

Fiiller

- les verbes: Forme passive

au présent

şimdiki zaman kullanılarak pasif anlatım

- fiiller: Edilgen yapı
-être fiili ile edilgen çatı yapımı
Ünite 3
12.04.2017
Fiillerde pasif çatı

9. Hafta

-fiillerin pasif forma aktarılması
-être fiili ile edilgen çatı yapımı

Ünite 3
19.04.2017
Şart belirten
cümleler

au passé composé et au futur
geçmiş zaman ve gelecek zamanda
kullanılması

10. Hafta

--si ile kurulan cümleler
-les verbes au conditionnel présent et
passé
- şart kipinde şimdiki zaman ve geçmiş
zaman

-

phrases d’exemple
Örnek cümleler
Si tu savais combien .......

Ünite 3
26.04.2017
Dilek-istek kipi

11. Hafta

-

fiilleri dilek ve istek kipinde kullanma
les verbes (au subjonctif)
que ile fiilin şimdiki zaman ve geçmiş
zaman çekimi

Ünite 4
03.05.2017

-aktuel konular eşliğinde
-günlük olaylar

Ünite 4
10.05.2017

17.05.2017
Fınal Exam Week

traduction d’un texte du français au turc
(Fransızcadan Türkçeye metin çevirisi)

13. Hafta

-thème
Türkçe’den
Fransızca’ya çeviri

phrases d’exemple
örnek cümleler
Je veux que……
Subjonctif gerektiren bağlaçlar

12. Hafta

-version
Fransızca’dan
Türkçe’ye çeviri

-

-aktuel konular eşliğinde
- günlük olaylar

-traduction d’un texte du turc au français
-Türkçeden Fransızcaya metin çevirisi

14. Hafta
-haber kipi, dilek istek kipi, şart kipi

- les verbes à la forme passive
-le conditionnel présent et passé
- le subjonctif présent et passé

bütün konular gözönüne alınarak
genel tekrar
final

