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Dersin Amacı
Avrupa Birliği Dil Kriterleri çerçevesinde A1.2 düzeyinde konuşabilme, yazabilme, okuduğunu anlayabilme ve
konuşulanı anlayabilme becerilerini geliştirmektir.
Hedefler







Kendisi, ailesi ve yakın çevresiyle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve
net konuşulduğunda anlayabilme.
Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bilindik adları, sözcükleri ve çok basit
tümceleri anlayabilme.
Karşı tarafın söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi koşuluyla, basit
yoldan iletişim kurabilme; bilindik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilme ve
cevap verebilme.
Basit cümle kalıplarıyla kendisi ve çevresi hakkında konuşabilme; yaşadığı yeri ve
çevresini betimleyebilme.
Kısa ve basit cümle kalıplarıyla kendi ve çevresi hakkında bilgi verebilme; kişisel bilgi
formları doldurabilme.

Ders Kitabı



Menschen A1.2 Kursbuch
Menschen A1.2 Arbeitsbuch

Değerlendirme
Ara Sınav: %35 (17.11.2016)

Okuduğunu anlama, yazma, duyulanı anlama, dil bilgisi

Final Sınavı: %35

Okuduğunu anlama, yazma, duyulanı anlama, dil bilgisi

Sınıf İçi Çalışmalar: %20

Sözel iletişim, konuşma, etkileşimli varoluş

Ödevler: %10

Yazılı anlatım

Beklentiler
Öğrenciler derslere devam etmek, yarıyıl içinde her türlü sınava ve sınıf içi etkinliklerine katılmak,
ödevleri yapmak ve öğretim elemanının uygun gördüğü “öğrenileni tekrarlama ve pekiştirme”
çalışmalarını yürütmekle yükümlüdür. Derslerin en az %80'ine devam etmeyen öğrenci o dersten başarısız
sayılır.
Hastalık nedeniyle ara ya da final sınavlarına katılamayan öğrenci, raporlu olduğu sürenin bitim
tarihinden sonraki -en geç- üç gün içinde TED Üniversitesi'nce verilen ya da onaylanan bir rapor getirdiğinde,
dönem sonunda girmediği sınav ağırlığında tüm dönemi kapsayan bir tamamlama sınavı alabilir. Özrünü
onaylı bir raporla belgeleyemeyen öğrencinin sınav tamamlama hakkı yoktur.

Öngörülen Haftalık Ders Programı
Haftalar

Ünite Hedefleri

Konular

Tanışma, Ders Programı / İzlence Tanıtımı,

01.

29.09.2016

02.

06.10.2016

A1.13 Wege beschreiben

Birinden yardım isteyebilme, yol sorabilme, yol
tarif edebilme;

03.

13.10.2016

A1.14 Wohnen

Konutları betimleyebilme, olumlu olumsuz
yönleriyle değerlendirebilme;

04.

20.10.2016

A1.15 in der Stadt

Bir yeri betimleyebilme, olumlu olumsuz
yönleriyle değerlendirebilme;

05.

27.10.2016

A1.16 Termine

Yardım isteyebilme, ricalara tepki verebilme,
randevulaşabilme;

06.

03.11.2016

A1.17 Pläne und Wünsche

İstek ifade edebilme, geleceği tasarlayabilme;

07.

10.11.2016

A1.18 Gesundheit und Krankheit

Hastalıklar hakkında konuşabilme, ağrıları
betimleyebilme, öneri getirebilme.

08. 17.11.2016

ARA SINAV %35

09.

24.11.2016

A1.19 Aussehen und Charakter

Kişileri tasvir edebilme, geçmiş hakkında
konuşabilme;

10.

01.12.2016

A1.20 Im Haushalt

Rica ve taleplerde bulunabilme;

11.

08.12.2016

A1.21 Regeln

Kurallar hakkında konuşabilme, fikir ifade
edebilme;

12.

15.12.2016

A1.22 Kleidung

Kılık kıyafet hakkında konuşabilme, olumlu
olumsuz yönleriyle değerlendirebilme;

13.

22.12.2016

A1.23 Wetter

Hava durumu hakkında konuşabilme, gerekçe
ileri sürebilme;

14.

29.12.2016

A1.24 Feste und Feiern

İstek ifade edebilme, tebrik ifade edebilme.

Notlandırma
Harf Notu

Ağırlığı

Not Aralığı

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

80-84

CB

2.50

75-79

CC

2.00

70-74

DC

1.50

60-69

DD

1.00

50-59

F

0.00

0-49

FX

0.00

-

P

-

-

