2018 –2019 Bulgarca Hazırlık Sınıfı Haftalık Ders Programı/ Güz Yarıyılı
Tarih:

Ders:

Ekim
1.Hafta

Bulgar alfabesi. El yazısı ve matbaa
harfleri. Bulgarcada ünlü ve ünsüzler.
Kiril alfabesi ile okuma ve yazmaya
başlama. “съм” yardımcı fiilinin şimdiki
zaman çekimi.

2.Hafta

Şahıssız fiiller “има, няма”. Şimdiki zaman
çekimi, “съм ve казвам” fiillerinin şimdiki
zaman kullanımı. Soru cümlesi oluşturmak.
Yer zarfları.

3.Hafta

İsimler. İsimlerde cinsiyet. İsmin belirtme
ekleri. Sıfatlar. Sıfatlarda cinsiyet. 3. çekim
grubu fiillerin şimdiki zamanda kullanımları.
İsim ve sıfatların uyumu. “на, до” edatların
kullanımı.

4.Hafta

İsimlerin çoğul halleri. Sıfatların çoğul
halleri. İşaret zamirleri. Çoğul isimlerin
belirtme ekleri.

Kasım
5.Hafta

3. çekim grubu fillerinin ‘’плащам,
купувам, слагам, бързам, питам, чакам,
отговарям’’ fiillerinin şimdiki zamanı
(devamı); 1. ve 2. Çekim grubu fiillerinin
çekimi (devamı): ‘’ям, пия, мисля,
говоря’’. Asal sayılarla isimlerin uyumu.
Gelecek zaman.
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6.Hafta

7.Hafta
Ara Sınav-1

Şimdiki zamanın 1., 2. ve 3. çekimin ayrıntılı
bir şekilde ele alınacaktır. Aylar ve günlerle
edatların kullanımı. “Съм” yardımcı fiillinin
şimdiki, geçmiş ve gelecek zaman çekimi.
Fiilden sıfat ve isim oluşturan ekler.
“Съм” yardımcı fiilinin gelecek ve geçmiş
zamanı – olumlu ve olumsuz biçimleri.
Bitmemişlik ifade eden fiiller - . Birleşik
fiiller – ve dönüşlü fiiller. Edatla gelen
isimlerde belirli tanımlık. Yer edatları. Sıfat

İçerik:
“съм” yardımcı fiilinin olumlu,
olumsuz çekimi ve soru biçimi.
“Откъде, кой, какъв, как” soru
sözcükleriyle soru cümlesi
oluşturmak. Meslekler, milliyetler ve
ülke isimleri. Selamlama ve tanışma.
“От, в” edatları ve “и,а” bağlaçları
kullanmak. 1’den 10’a kadar sayılar.
Числителни бройни от 10 до 20.
Какво е това? – olumlu ve olumsuz
cevap. “ли” soru sözcüğü ile soru
oluşturmak. “има, няма” fiillerle
cümle kurmak, evindeki eşyaları
tanıtmak.
“Един, една едно.” Eril, dişil ve orta
cins kavramları. “с, със, без, в, във”
edatları. 20’den 100’e kadar sayılar.
İçecek ve yiyecekler. “Вземам,
обичам, искам, закусвам, разбирам,
предпочитам” fiillerinin kullanımı.
Alışveriş ve sipariş vermekle ilgili
kelimeler ve ifadeler.
“Търся, виждам, сменям харесвам,
зная” fiillerinin çekimleri ve kullanımı.
Üniversite ile ilgili sözcük ve terimler.
“Този, тази, това, тези, онзи, онази,
онова, онези” işaret zamirlerinin
kullanımı. İsimlerin ve sıfatların çoğul
belirtme ekleriyle ilgili alıştırmalar.
Kahvaltı ile ilgili sözcükler ve fiiller.
Davetiye hazırlamak. Buluşma
ayarlamak. Bazı fiillerin gelecek
zaman kullanımları. Özür dileme
ifadeleri. “Вземам, давам, плащам,
чакам, идвам, закусвам, обядвам,
вечерям, купувам” fiillerinin
şimdiki ve gelecek zamanda
kullanımları.
Tarih, saat ve zaman. Aylar ve haftanın
günleri. Tatil. Doğum günü.
Bulgaristan’da milli bayramlar (Baba
Marta). Zaman zarfları.
Hava durumu ve mevsimler. Renkler ve
giyselirin tarifi. Mektup ve kartpostal
yazmak. Yer yön tarifler.

8.Hafta
1. Ara
sınav

ve sayılarda belirli tanımlık. İsim – sıfat
uyumu.
“Съм” yardımcı fiilinin gelecek ve geçmiş
zamanı. Bitmemişlik ifade eden fiiller ve
birleşik fiiller.

“Съм” yardımcı fiilinin gelecek ve
geçmiş zamanı – olumlu ve olumsuz
biçimleri. Zaman, mevsim, renk, dış
görünüş tarif etme becerilerini
kazandırmak. Süreklilik ifade eden
fiiller - карам, отивам, говоря,
слушам, танцувам, излизам, ходя,
спортувам. Birleşik yapılar- обичам
да уча, започвам да чета. Dönüşlü
fiiller. „се“nin yeri – аз се
разхождам, разхождам се. Zamirler –
всеки, всяка, всяко, всички. Edatla
gelen isimlerde belirli tanımlık. Yer
edatları – из, до, между. Sıfat ve
sayılarda belirli tanımlık. İsim – sıfat
uyumu. Zaman ve renk sıfatları.
Всичко, навсякъде/ никъде zarfları.

Aralık
9.Hafta

KIŞ TATİLİ

***

10.Hafta

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 yan cümleli birleşik cümle.
Kompozisyon yazımı.

1. fiillerinin çekimi (devam) – ходя,
играя. 2. fiillerinin çekimi (devam) –
пея, свиря.„Мога“ fiilinin çekimi.
Трябва да + глагол от несв.
вид.İsim - sıfat uyumu – вкусен
сандвич, печено пиле.Yemek, davet
ve tercih ifadeleri - Интересувам се
от...Sağlıklı beslenme ve moda ile
ilgili temel terim ve ifadeler.
Kompozisyon yazma.
“Живея” fiilinin şimdiki zamanı. Yer
zamirleri. Renkler – “жълт, кафяв,
червен, зелен.” “Гледам – виждам,
слушам – чувам” – fiilleri. Ev arama/
kiralama ve devlet dairesinde çalışan
memurlarla konuşma esnasında
kullanılan terim ve ifadeleri
kazandırmak.
“Кратки винителни форми. Позиция
на кратките винителни форми.”
Bağlaçlar – “който, която, което,
които”. Dolaysız anlatımdan dolaylı
anlatıma çevirmek – “питам „пита
къде“, казвам „казва, че...”. Soru
sözcüklerin kullanımı – “кой, кога,
кого, какъв, къде, колко, как”.
Akrabalık terimleri. Bağ zamirlerin
birleşik cümlelerde kullanımları.
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11.Hafta

12.Hafta

Sıfatlar – belirli tanımlık, uyum,
karşılaştırma ve üstünlük bildirme. Mülkiyet
zamirlerinin kısa biçimleri.

İsim - sıfat uyumu (devam). Dış görünüşü
sıfat ve isimlerle ifade etmek. Dolaylı ve
dolaysız anlatım.

İsim - sıfat uyumu (devam). Dış görünüşü
sıfat ve isimlerle ifade etmek. İyelik
zamirlerin kısa biçimleri ve kullanımları.
Bağlaçlar – “който, която, което, които”.
Dolaysız anlatımdan dolaylı anlatıma
çevirmek – “питам „пита къде“, казвам
„казва, че...”. Soru sözcüklerin kullanımı –
“кой, кога, кого, какъв, къде, колко, как”.
Fiilde görünüş. Sürekli ve süreksiz fiiller.

Süreksiz – sürekli fiiller – “вземам –
взема, слагам – сложа, плащам –
платя, купувам – купя, помагам –
помогна”. “Често, всеки ден,
обикновено, винаги, никога не,
понякога – вземам, купувам, трябва
да, искам да, мога да – купя” gibi
ifadelerle kullanılan fiilerin sürekli ve
süreksiz görünüşleri. “Пита” ve
“отговаря”, “че” kullanarak dolaysız
anlatımdan dolaylı anlatıma çevirmek.
Bağ (когато, където...) ve işaret
zamirleri.

Ocak
14.Hafta

Günlük hayatta kullanılan fiilleri ve ifadeleri
kullanarak anlatım yapmak. Günlük hayatta
kullanılan dönüşlü fiiller.1., 2., ve 3. grup
fiilleri.

Süreksizlik ifade eden fiillerin “искам
да, мога да, трябва да, няма да” ile
kullanımları. “Отивам ve започвам”
fiillerinin bitmişlik görünümleri –
отида, започна.Dönüşlü fiiler
(devam). Dönüşlü fiilerin çekimi “събуждам се, смея се, тревожа се,
шегувам се”. Zarfların kullanımı.

15.Hafta

Süreksiz fiiller. Süreksiz fiillerin
Bulgarcada zamanlarla birlikte
kullanımları ve taşıdıkları ek anlamlar.
İsim fiiller. “Но” ve “и” bağlaçları ve
birleşik cümle. Bilgisayar terimleri ve
yazılımsal dil öğrenme araçlarındaki
terimler.
Dönüşlü fiiller (devam). Си dönüşlü iyelik
zamiri. “Се - си“ kullanımı. Kıyafet ve
moda terim ve ifadeleri. Dönüşlü fiillerin
birleşik fiillerle kullanımları.

Süreksiz olan – “вляза, изляза,
отворя, затворя, кача се, сваля,
направя, намеря” fiillerin
kullanımları. „искам да“, „мога да“
ve „трябва да“ yapıların görünüş
kategorisindeki yeri ve önemi.
Dönüşlü fiiller ve kullanımları.
Искам да дойда çekimi. Kısa ve uzun
iyelik zamirleri. Zamirler. Edatlardan
sonra iyelik zamirlerin biçimleri.
“Облека се, измия се ve дойда”
fiillerin bitmişlik görünümleri.

13.Hafta
3. Kısa
sınav

16. Hafta
4. Kısa
sınav

17.Hafta
Sözlü sınav
2. Ara sınav

Sınav için hazırlık. Kelime hazinesi.
Dilbilgisi. Dinleme-anlama. Okuma.
Konuşma. Kompozisyon.

1. - 14. Ünite Tekrarı

***

