Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Programı
Güz Yarıyılı
Tarih:
Ekim
1.Hafta
(03-07)

2.Hafta
(10-14)

Ders:
Rus alfabesi. İsimler. İsimlerde cinsiyet.
Kişi zamirleri.Konuşma türlerini anlama.
İsimlerin cinsleri. Canlı ve cansız isimler.
Tonlama.Vurgulu ve vurgusuz ünlü
harfler. Şahıs ve iyelik zamirleri. Birleşik
cümle. Konuşmada görgü. Olumsuz
cümleler. İstek ve rica ifadeleri için emir
kipinin kullanımı.
Soru cümlelerinin yapısı. İsimlerin ve iyelik
zamirlerinin çoğulları. Özel soru kelimesi
:Чей? Чья? Чьё? Чьи? Fiil çekimleri. Birinci
çekimde «Знать» fiilinin çekimi. Sıfatlar.
İşaret zamirleri. Вirleşik cümlelerde «что» ki bağlacı. Konu metni. Tekrarlama.

3.Hafta
(17-21)

Birleşik cümle. Şimdiki zamanda fiiller.
Zarflar. İsmin halleri. «В» ve «НА»
edatlarıyla ismin –de hali. Şimdiki zamanda
fiil çekimi. İkinci çekimde «говорить»
fiilinin çekimi. İsmin –i halinde tekil isimler.
Konu metni.

4.Hafta
(24-28)

«Учить», «учиться» ve «любить» filleri.
Birleşik cümle. Fillerin geçmiş zamanı.
Zaman zarfları. İsmin i- halinde смотреть
ve видеть fiilleri.Идти – Ехать , Ходить –
Ездить hareket fiilleri İsmin –de halinde taşıt
çeşitleri. Konu metni ve dialoglar.

Kısa
Sınav-1

Kasım
5.Hafta
(31-04)

Filler. Fiillerin tamamlanmış ve
tamamlanmamış durumu. Geçmiş
zamanda fiil türlerinin kullanımı. Zaman
ifadeleri.
Хотеть + mastar
fiili. Пойти – Поехать hareket fiileri.
Мочь + mastar fiili. İsmin –in halinde
tekil isimlerin, şahıs zamirlerinin, ilişki ve
sahiplik ifade eden yapıların kullanımı.
Konu metni.

İçerik:
Alfabe. Кто это? Что это? Когда
урок?Как вас зовут? soru kalıpları
Я ,ты ,он ,она...Мой,моя,моё
«а» (ama,fakat) bağlacı. «Нет ,это
не... ». «Дай, скажи... .».

«Где ?»(Nerede?), что?(Ne), кто?
(Kim?), когда ?»(Ne zaman?). Где
Анна? Soru kalıbı. «Мои, твои,
наши, ваши, их» (Benim, senin,
bizim, sizin, onların). «Чей? Чья?
Чьё ? Чьи?» .(Kimin?). Кто он? soru
kalıbı. «Знаю, знаешь,знает,знаем,
знаете,знают» (Biliyorum, biliyorsun,
…, biliyorlar). «Какой, какая,
какое, какие?» (Hangi?)soruları.
«Этот, эта, это, эти» (İşaret zamiri
«bu»). Beğenmek fiili. Soru cümlesi:
Ne kadar?
«Потому что» (çünkü) bağlacı.
«Делать, работать,гулять…»
(Yapmak,çalışmak, gezmek) fiilleri.
«Хорошо,плохо, быстро,
медленно» zarfları. «Говорить»
fiilinin çekimi.İsmin –i halinde soru
kalıpları: «Кого?» «Что ?»
Öğrenmek, öğrenim görmek ve
sevmek fiillerinin çekimleri ve
kullanımı. Olumsuz zamirler:
«никого,ничего» «Поэтому»
(Çünkü) bağlacı. «Где можно» +
mastar fiil. Geçmiş zamanda «делать,
быть, читать» fiillerinin çekimi.
«Вчера, Вчера вечером, раньше»
zaman zarfları. «На чём?» kalıbı.

Tekrarlanan, süreç bildiren, sonuç
bildiren ve tek seferlik fiiller. Ne
zaman? Ne kadar süredir? ifadeleri.
«У меня, у тебя, у него, у нас, у
вас, у них ...» (Benim senin yapısı).

6.Hafta
(07-11)
Ara Sınav1

7.Hafta
(14-18)

8.Hafta
(21-25)

İsmin –in halinde yokluk ve yer gösterme
ifadelerinin kullanımı. 2-4 sayıları ile
kullanımı. Пойти – Поехать, Прийти –
приехать hareket fiilleri. Где? Куда?
Откуда? soru kalıpları. Zaman ifadeleri.
Gelecek zamanda. tamamlanmış ve
tamamlanmamış fiillerin kullanımı.
Mektup yazımı. Konu metni.
Kime sorusuna yanıt verirken ismin –e hali.
Kendilerinden sonra ismin –e halinde
kullanılan fiiller. İsmin –e halinde yaş sorma
ve «Кому что нравится? » yapısı.Birleşik
cümle. İsmin -ile halinde araç durumundaki
tekil isimler ve birliktelik gösteren ifadeler.

«У меня нет...» (Benim …yok).
«Один, одна, одно, два две...».
«Откуда? (Nereden? ).Зимой(kışın)
В понедельник (Pazartesi günü)В
январе(ocak ayında) Basit ve
karmaşık yapılı gelecek zaman.

İsmin -ile haliyle «Быть» fiilinin kullanımı.
İsmin –de halinin kullanımı. Konu metni.
Önceki konuları tekrarlama.

«Кем ты хочешь быть?»(Ne olmak
istiyorsun? )kalıbı. «О ком?, о чём?»
(Kimin hakkında? Ne hakkında?)
yapısı. İsmin -de halinde şahıs
zamirlerinin çekimi.

Kısa
Sınav-2

«Покупать-купить, (Satın almak)
Давать-дать, (Vermek), Звонитьпозвонить (Aramak), говорить сказать (Konuşmak), помогатьпомочь (Yardım etmek)».. «Сколько
вам лет?» (Kaç yaşındasınız?)
«Когда»(…dığı zaman) «С»(ile)edatı

Aralık
9.Hafta
(28-02)

KIŞ TATİLİ

***

10.Hafta
(05-09)

Sıfatların ve zamirlerin isimlerle uyumu.
İsmin –de halinde nesne. «Свой, своя,
своё» zamirleri. İsmin –de halinde yer
belirtilmesi. İsmin –de halinde sıra sayıları
ve zaman ifadeleri. İsmin –de halinde
açıklayıcı «который» ile yan cümleli
birleşik cümle. Kompozisyon yazımı. Konu
metni.

«О каком? О какой?» soru
kalıpları. İsmin –de halinde «Свой»
kendi zamirinin yapısı ve kullanımı.
«В» ve «НА» edatları ile ismin –de
hali. Sıra sayılarının ismin -de
halinde çekimi ve kullanımı. «В том
году, в прошлом году, в будущем
году» zaman zarfları.

İsmin –i hali. İsmin –i halinde tekil isimler,
zamirler ve sıfatlar. «Свой» zamiri. İsmin –i
halinde zaman. Hareket Fiilleri: Пойтипоехать, прийти- приехать, уйти- уехать.
Konu metni. Önceki konuları tekrarlama.
Dolaylı ve dolaysız anlatım. İsmin –i halinde
«который» sözcüğü ile birleşik cümleler.
İsmin –in halinde zamir ve sıfat ile isim
tamlamaları durumu ve sahiplik. İsmin -in
halinde yokluk bildirimi. İsmin in-halinde
iyelik eki.
İsmin -in halinde zaman ve nicelik durumu.
«Который» yapısı ile ismin –in halinde
birleşik cümle. «Чтобы» bağlacı ile birleşik
cümle. Hedef. Gereklilik ifadeleri. Konu
metni. Önceki konuları tekrarlama.

«Кого? Что? Какого? Какую?
Какой? Какое?» .«Свой» kendi
zamirinin yapısı ve kullanımı.
«Похож на кого?/ на что?»
Kime/neye benziyor? yapısı.
«У меня...(У тебя...)»
«Benim…(senin…) yapısı. «У кого
нет? Чего/кого?

Kısa
Sınav-3

11.Hafta
(12-16)

12.Hafta
(19-23)
Ara Sınav2
13.Hafta
(26-30)

«Сколько» + -in hali çoğul .«Много»
+ -in hali çoğul . «Хотеть + чтобы»
yapısı. «Зачем? С какой целью?
Кому + надо/нужно что сделать?»
Kalıpları.

Ocak
14.Hafta
(02-06)
Kısa
Sınav-4

15.Hafta
(09-13)

16. Hafta
(16-20)
Kısa
Sınav-5
17.Hafta
(23-27)

İsmin –e halinde sıfatlar ve zamirler ile
isimlerde yönelme. - İsmin –e halinde
«Свой» zamiri. Gereklilik ifadeleri. İsmin –
de halinde yönelme durumu. İsmin -e
halinde hal ve duygu ifadeleri. İsmin -e
halinde nesnenin belirtilmesi.

İsmin -e halinde «Свой,своя, своё»
kendi zamirinin yapısı ve kullanımı.
«Весело, приятно, скучно,
холодно, грустно,
жарко,обидно,интересно » kalıpları.
«По-» edatı (по русскому языку).

Dolaysız ve dolaylı anlatım. İsmin –de
halinde «Который» sözcüğü ile birleşik
cümleler. İsmin -ile halinde sıfatlar ve
zamirlerle isimlerde araç durumu,
uyumluluk manası. İsmin -ile halinde
meslekler, meşguliyet, meraklar. İsmin –
ile halinde belirleyici ifadeler ve
kullanımları. İsmin –ile halinde zaman
ifadesi.Dolaysız ve dolaylı anlatıma
(Devam). Konu metni
İsmin –ile halinde «Который» sözcüğü ile
birleşik cümleler.Rusça film gösterimi..
Çoğul şahısta bulunan isimlerin çekimi
Genel-Şahıslı cümle. Birleşik cümleler. Konu
metni.
Niteleyici,koşullu ve ödün yan cümleli
birleşik cümleler. Önceki konuları
tekrarlama.

«С каким? C какой?» soruları.
«Хотеть быть/стать + кем?
Заниматься + чем? Увлекаться +
чем? Интересоваться+ чем?»
fiillerinin kullanımı.
Под,над,перед,за,
Между,рядом. «Перед тем»
(...-den önce )

Ara Sınav3
*1 Şubat Güz yeterlik sınavı
*2 Şubat Güz yeterlik sözlü sınavı

***

***

