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Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Almanca

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Genel Kültür

Dersin Koordinatörü

Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU

Dersi Verenler

ELT.1

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Bu ders, temel Almanca bilgisini tanıtır ve öğrencilerin yalnızca gramer kalıplarını kullanmalarını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda
okuma, yazma, konuşma ve dinleme anlama becerilerini geliştirmeyi de amaçlar. Tabii A1.1'e ve A1 CEFR seviyesinin A1.2 kısmına
ayarlanmıştır.

Dersin İçeriği

Bu ders; ,,,,,,,,,,,,; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Dinleme: İnsanlar yavaş ve net bir şekilde konuşurken, basit ve çok yaygın ifadeleri anlamalarını gösterebilme ve basit bir
görev ve talimatlar, basit sorular, bir nesne hakkında basit bilgiler anladığını gösterebilme. Aşina olduğu konularda kısa
konuşmaları anlayabildiğini gösterebilme (okul, aile, hobiler)Okuma: Okuduğu, bildiği isimleri, kelimeleri ve çok basit
cümleleri, örneğin bildirimlerde ve afişlerde ya da kataloglarda anladığını gösterebilme. Anladığı kısa, basit mesajları, çok
kısa metinleri okuyup gösterebilme.Konuşma: İnsanları selamlayabilme, kendini kısaca özümseyebilme, bir şeyler içip yiyip
içebilme emri verebilme ve nerede yaşadığımı ve tanıdığım insanları tanımlamak için basit cümleler ve cümleler kullanabilme
Anında ihtiyaç duyulan alanlarda veya çok tanıdık konularda basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir.Yazma: Çok basit
cümleler yazabilir, kim olduğunu ve nerede yaşadığını yazabilir, örneğin bir otel kayıt formuna ismini, uyruğu ve adresini
girerek kişisel bilgilerle formları doldurabilir. Diğer insanlar için çok basit mesajlar ve sorular yazabilme (örneğin kısa
mesajlar veya "post-it", kartlar) ve kendisi ile ilgili bazı kişisel bilgileri yazabilir (yaş, adres, hobiler).
Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
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Kaynaklar
Menschen A1 Kursbuch + ArbeitsbuchDeutsche Grammatik von Heike Pahlow
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