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

Ders:

Şubat
1.Hafta

Gelecek zaman – sürekli süreksiz fiiller
tekrar. Gelecek zaman – dönüşlü fiil içeren
cümlelerde söz dizimi – devam. Gelecek
zamanda tekrarlılık. „Преди да“, „след
като“dan sonra süreksiz fiil kullanımı.
„Защото“ ve „за да“ ile cümleler. Zamirler.

2.Hafta

Bazı fiillerin geçmiş zamanı. Dönüşlü fiillerde
süreksizlik. Süreksiz fiil içeren yapılar.

3.Hafta

Fiilden isim yapma ekleri –не/ - ние. Edatla
kullanılan fiiller. I., II. ve III. grup fiillerin
geçmiş zamanı. „Ако“, „щом“ ve „докато“
ile cümleler.
„-ОХ“ ile biten geçmiş zaman fiilleri. Zamir
türleri.

4.Hafta

5.Hafta
1.Kısa
Sınav

Saygı biçimleri. Emir kipi – olumlu ve
olumsuz biçimleri ve istisnalar. Meslek
adları.
„Да отидем ли... “ ile sorular.

6.Hafta

Emir kipi ve söz dizimi. Metinlerde isim –
sıfat uyumu ve zamirlerin kullanımı.

7.Hafta

Emir kipi – „нека да...“, „недей...“ ile
başlayan yasaklar. Emir kipi – olumlu ve
olumsuz biçimleri. İzin verme ifadeleri.
Dolaylı – dolaysız anlatım: Emir kipi içeren
cümleler. İsim ve sıfat uyumu.

2. Kısa
Sınav

8.Hafta
1. Ara
sınav

İyelik zamirleri biçimleri ve kullanımları.
Dönüşlü iyelik zamirin kullanımı. Akrabalık
adlarda tanımlık. Dönüşlü fiillerin kullanımı.
„Който“, „където“, „когато“, „колкото“ ve
„когото“ ile cümleler. Akrabalık adları ile
iyelik zamirlerin kullanımı. Sıfatların iyelik

İçerik:
Sürekli – süreksiz fiiller kullanımı.
Sürekli ve süreksiz fiillerin gelecek
zamanda kullanımı. Nasihat, yardım,
istek, dilek, niyet veya endişe
ifadeleri. „Пиша“ fiilinin „запиша“, „
допиша“, „напиша“ ve „препиша“
formları. Amaç ve sebep bildirmek
için kullanılan ifade ve kalıplar.
Kompozisyon yazma – temel
beceriler.
İş ortamında konuşmalar. Ekonomik,
tarihi, ve istatistik bilgiler sunmak.
Şehir tanıtma.
İstek ve niyet ifade etmek. Geçmiş
olayları anlatmak. Hobi, serbest zaman
ve çalışma zamanı, eğlence türleriyle
ilgili kelime ve ifadeler.
Yol tarif etmek. Konum hakkında bilgi
almak ve vermek. Sofiya ile ilgili
bilgiler. Anıt, müze ve turistik yerleri
tanıtma.
Tarihi yerleri tanıtma. İvan Vazov
hakkında bilgiler.

Emir, izin, talep, davet, tercih, istek ve
yasak ifadeleri. Rezervasyon, sipariş,
teslimat ve benzer hizmetlerle ilgili
kullanılan ifadeler. Ulaşım ile ilgili
terimler. Meslek adları.
Çeşitli konularda bilgi verme. Kişiler
hakkında bilgi verme. Olay anlatma.
Soru sorma, cevap verme ve yorum
yapma.
Kesinlik, ihtimal, istek ve teşvik ifade
etmek. Kişiler, olaylar ve haberler ile
ilgili bilgi verme. Yorum ve münazara
yapma.

Akrabalık adları. Dış görünüş ve
karakter tanıtma. Bulgaristan
bayramları – gelenek ve görenekler.
Münazara etme ve görüş paylaşma.
Mektup yazma.

zamirleriyle kullanımları.

Nisan
9.Hafta

BAHAR TATİLİ

10.Hafta

„Боли“ ve „болят“ akuzatif zamirleriyle
kullanımları. Akuzatif ve Datif zamirleri.
„Лошо ми е, боли ме,...“ gibi ifadelerin
dolaysız anlatımdan dolaylı anlatıma
çevirilmesi. „Затова“ ile cümleler. İkili
olumsuzluk içeren cümleler. Edatlar ve
kullanımları.
Geçmiş zaman ortacı. Edilgen çatı – kullanımı
ve söz dizimi. Bileşik fiiller – geçmiş zaman,
şimdiki zaman ve gelecek zaman. İsim
tamlamasına tanımlık getirme.
Bulgarcada „минало свършено деятелно
причастие“. Belirsiz geçmiş zamanın anlamı,
biçimleri ve kullanımı. Belirsiz geçmiş
zamanın akuzatif ve datif zamirleriyle
kullanımı. „Макар че“ ve „въпреки че“ ile
cümleler.
Şimdiki zaman, gelecek zaman ve geçmiş
zamanı kullanarak kompozisyon yazma.
Dolaylı dolaysız anlatım. Tarihi kişiler ve
olaylar hakkında sunum hazırlama. Geçmiş
zamanları arasındaki farklılıkları metin
içerisinde tespit etme.

Kısa Sınav-3

11.Hafta

12.Hafta

13.Hafta
3. Kısa
sınav

Ocak
14.Hafta

15.Hafta

„Минало свършено време“ ve „минало
неопределено време“ arasında
karşılaştırma yapma. Cümlelerdeki fiilleri
„Минало свършено време“den „минало
неопределено време“ye dönüştürme. Bazı
fiillerin şahıssız kullanımları. Zıt anlamlı ve
küçültme kelimelerin yapısı ve kullanımı.
Zarflar.

Belirsiz geçmiş zamanın dönüşlü fiillerle
kullanımı. Belirsiz geçmiş zamanın akuzatif
ve datif zamirleriyle kullanımı. Belirsiz
geçmiş zamanın sürekli ve süreksiz fiillerle
kullanımları arasında karşılaştırma yapma.
16. Hafta
Минало несвършено време – yapısı ve
kullanımı. Минало несвършено време’nin
4. Kısa sınav dönüşlü fiillerle kullanımı. Sebep bildiren

***

İnsan vücudu ve sağlık ile ilgili
terimler. Kalıplaşmış ifadeler. Tıp ve
sağlıklı yaşam.

Banka, finansman, bütçe, döviz vb. ile
ilgili terimler ve ifadeler.

Bulgaristan folkloru – dans, bayram,
festival ve geleneksel türküleri. Tarihi
bir olayı veya kişiyi tanıtma. Dünya
kültür miraslarını tanıtma. Vasil Levski
hakkında bilgi.
Bulgaristan’a özgü yemek ve festivaller
ile ilgili bilgi edinme. Bulgaristan’ın
tarihinde önemli bir yere sahip olan
kişiler ile ilgili bilgi verme. Tarihi
olayları geçmiş ve şimdiki zaman
kullanarak anlatma becerilerini
geliştirmek.
İnternet ve sosyal medya konusunda
konuşma yapma ve görüş açısı
paylaşma ve savunma. İş arama ve
bulma esnasında kullanılan terim ve
ifadeler.

Kiril alfabesinin tarihçesi. Müze ve
teknolojiler. Bulgaristan yazımı.
Bulgaristan edebiyatında önemli
isimler.
Sebep bildiren kelimeler („Трябватрябваше, поради, заради, затова,
тъй като“) ile cümle kurma. Meslek

ifadelerin kullanımı. Sözcüklerin yapısı.
Geçmiş zamanları karşılaştırma.

17.Hafta

Минало предварително време – yapısı ve
kullanımı. Geçmişte gelecek zaman –
kullanımı. Cümlelerde belirsizlik anlamı
taşıyan „Един“ kelimesi. „вместо да“ ve
„без да“ ile cümle kurma.

18. Hafta

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

Sözlü sınav
2. Ara sınav

adları. Çevreyi koruma ve küresel
ısınma ile ilgili terim ve ifadeler.
Ekoloji, enerji ve tarım terimleri. Doğa
afetleri ile ilgili terim ve ifadeler.
Kültür festivalleri. Müzik, mimarlık ve
sanat ile ilgili terim ve ifadeler.
Владимир Димитров Майстора,
Иван Лазаров ve Димчо Дебелянов
hakkında bilgi sunma.
1. - 14. Ünite Tekrarı

***

