A-LİNK RUSÇA DERSLERİ
Temel Seviye (A2)

Öğretmen
Albina Yücel

Copyright @ A-Link Rusça
www.alinkrusca.com

A-Link Rusça Dersleri. Temel Seviye (A2).
Copyright © 2019, Albina Yücel
Tüm hakları yazarına aittir. Yazarın izni alınmadan kısmen veya tamamen
çoğaltılması veya farklı biçimlere çevrilmesi yasaktır.

-1-

Copyright @ A-Link Rusça
www.alinkrusca.com

İçerik

Giriş ..................................................................................................... 3
Konu 1 -de Halindeki Tekil Sıfat ve Zamirler ........................................... 4
Ders 1 İsim Hallerinin Önemi. Rusça -de Halinin
Obje ile Kullanım Durumu .............................................................. 4
Ders 2 Gövdesi Yumuşak ve Sert Harflerle Biten Sıfatlar ............................ 10
Ders 3 Чей, свой, самый, весь ve один Sözcüklerinin
-de Hali Çekimleri .................................................................... 13
Ders 4 Alıştırma 1. Sıfatlarla Örnekler .................................................... 17
Ders 5 Alıştırma 2. Sıra Sayılarla Örnekler .............................................. 22
Ders 6 Alıştırma 3. İyelik Zamiri ve ‘Kendi’ Zamiri ile Örnekler ................... 27
Ders 7 Alıştırma 4. İşaret Sıfatları ile Örnekler ......................................... 33
Ders 8 Alıştırma 5. ‘Самый’, ‘один’ ve ‘весь’ Sözcükleri
ile Örnekler ............................................................................ 36
Ders 9 Edtalı Halin Bulunma Durumu. ‘В’, ‘на’ Yer Edatları .......................... 42
Ders 10 В’, ‘на’ Yer Edatları ile Okuma Çalışması ...................................... 46
Ders 11 Alıştırma 7. Edatlı Hal Bulunma Durumundaki
İsimleri Tanıtan Sözcükler .......................................................... 48
Ders 12 Edatlı Hal Bulunma Durumunu Yöneten Fiiller ............................... 51
Ders 13 Alıştırma 8. Bulunma, Bekleme ve Oturma
Fiilleri ile Örnekler .................................................................... 56
Ders 14 Alıştırma 9. Çalışma, Okuma ve Alışveriş (Değiş Tokuş)
Fiilleri ile Örnekler .................................................................... 58
Ders 15 Alıştırma 10. Yemek Yeme, Eğlence
ve Bilgi Edinme Fiilleri ile Örnekler .............................................. 60
Ders 16 Alıştırma 11. Performans Gösterme, Hareket,
Konumlandırma Fiilleri ve ‘Katılmak’ Fiili ile Örnekler ...................... 62

-2-

Copyright @ A-Link Rusça
www.alinkrusca.com

Giriş
Merhaba değerli A-Link Rusça öğrencileri.
Temel Seviye Rusça Derslerine hoş geldiniz.
Sizlerle tekrar birlikte olmak ve sizinle bilgilerimi paylaşmaktan çok mutluyum.
Başlangıç Seviye Eğitim derslerine gösterdiğiniz ilgiden dolayı size çok teşekkür
ederim.
Birbirinden güzel yorumlar, beğeni, teşekkürler, çeşitli sorular, yapıcı eleştiri ve
hata düzeltmeleriniz
çok faydalı oldu ve benim için çok değerli.
Umarım size Rusça gibi zor bir dile sevgi aşıladım ve hep birlikte bu dili
fethetmeye devam edeceğiz.
Hepinize başarılar ve en iyi sonuçları dilerim.

Sevgilerimle,
Yabancı Diller Rusça Öğretmeni
Albina Yücel
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Konu 1 / Тема 1
-de Halindeki Tekil Sıfat ve Zamirler. Obje.
Имена прилагательные и местоимения в предложном падеже.
Объект.

Ders 1 / Урок 1
İsim Hallerinin Önemi. Rusça -de Halinin Obje ile Kullanım Durumu.
Значимость падежей. Предложный падеж в значении объекта.
Youtube’ta izle
Facebook’ta izle
Başlangıç seviye derslerinde isimlerin halleri ile tanıştık ve tekil isimlerin hal
çekimlerini öğrendik. Ama en önemlisi, isim hallerinin kullanım alanlarını gördük
ve ilgili alıştırmaları ile onları pekiştirdik.
İsmin tüm hallerinin özetini Başlangıç Seviyenin 21. dersinde bulabilirsiniz.
Fakat Başlangıç Seviyede isim hallerinin bütün kullanım durumları verilmez, en
yaygın ve öğrenilmesi kolay durumlar öğretilir.
Biz sizinle her halinin 4-5 kullanım durumunu öğrendik ve Temel Seviye’de bazı
diğer kullanım durumları ile tanışacağız.
İsim hallerinin durumları şu başlıkların altında öğrenilir;
- Eylemlerle kullanım;
- İlgeçlerle (edatlarla) kullanım;
- Özel kullanım durumları;
- Sabit kalıplarda kullanım.

Örneğin; -i Halini ele alalım
- Eylemlerle kullanım;
•

любить кого? что? – kimi, ne sevmek

•

видеть кого? что? – kimi, ne görmek

•

идти куда? + в/на + -i halindeki isim – nereye gitmek
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- İlgeçlerle (edatlarla) kullanım;
•

идти куда? в/на + -i halindeki isim – nereye gitmek

•

говорить про кого? что? + -i halindeki isim – kim, ne hakkında
konuşmak

•

смотреть на кого? что? + -i halindeki isim – kime, neye bakmak

•

благодарить за что? + -i halindeki isim – ne için teşekkür etmek

- Özel kullanım durumları;
•

в + -i halindeki день недели – haftanın günleri ile kullanım

•

целую ночь, целый день – tüm gece, tüm gün

•

неделю назад, год назад – bir hafta önce, bir yıl önce

•

каждую пятницу, каждый день – her Cuma, her gün

- Sabit kalıplarda kullanım
Закон вступил в силу – kanun yürürlüğe girdi
Платье на лето – yazlık elbise
Пальто на зиму – kışlık palto
İsim hal çekimi neden bu kadar önemli? Çünkü isimleri çekmeden bırakın
cümleyi bir sözcük öbeğini bile oluşturmayız, yani iki kelime bir araya
getiremeyiz.

Başlangıç seviyenin 21. dersinde köpek, adam ve ısırmak gibi sözcüklerle bir
örnek vardı.
Köpek adamı ısırdı nasıl dersiniz?
‘Собака укусила мужчину’ yoksa ‘Собаку укусил мужчина?’ mı?

Bazı arkadaşlar, Rusça Alfabesini ve 100’den fazla kelime biliyorum, neden hala
konuşamıyorum diye soruyor. Ona nasıl cevap verebiliriz? Tabii ki, cevabımız şu
olacak: ‘Rusça kelime çekim sistemini bilmeden bir cümle oluşturmak
imkansızdır’, değil mi?
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Temel Seviyenin ilk dersini bu konu ile başlayacağız ve bu derste -de halindeki
tekil sıfat, zamir ve sıra sayı sıfatların çekimini öğreneceğiz. Bunun dışında;
чей, cвой, самый, весь ve один sözcüklerinin çekimlerine de bakacağız.
Rusça’da isim ile ilgili bilgi veren sözcükler (sıfat, zamir ve sayılar), birlikte
kullanıldıkları sözcüklerin cinsine, hal ve çoğulluk durumuna göre çekime
uğrarlar, yani onlarla uyum içerisindedirler. Biz bu derste -de Halinin obje ile
kullanım durumunu inceleceğimiz için; ilk önce size bu durum ile bir örneğe
bakalım.
Her hangi bir obje (nesne) veya bir varlık hakkında düşünüyorsanız,
konuşuyorsanız, anlatıyorsanız, yazıyorsanız veya onu aklınıza getiriyorsanız
Rusça - de halinin «О ком? О чём?» sorularına cevap vermiş oluyorsunuz.
Örneğin;
Ду́маю о чём? - О мо́ре.
Ne hakkında düşünüyorum? (Ne düşünüyorum?) - Denizi (deniz hakkında)
düşünüyorum
Говорю́ о ком? - О ма́ме.
Kim hakkında (kimi) konuşuyorum? - Anne hakkında (Annemi).

Şimdi ilk büyük eviniz hakkında düşünelim.
Yalın hal (И.п) – Что? Како́й дом? (Hangi ev?)
Это мой пе́рвый большо́й дом. – Bu benim ilk büyük evim

-de Hali (П.п.) – О чём? О како́м до́ме? (Hangi ev hakkında?)
Я думаю о моём пе́рвом большо́м до́ме. – İlk büyük evim hakkında
düşünüyorum.

Bir de bu ev hakkında konuşalım.
Yalın hal (И.п) – Како́й дом? (Hangi ev?)
Этот дом. - Bu ev.
-de Hali (П.п.) – О како́м до́ме? (Hangi ev hakkında?)
Я говорю об этом доме. – Bu ev hakkında konuşuyorum.
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Gördüğünüz gibi; evi anlatan ‘этот’, ‘мой’, ‘пе́рвый’, ‘большо́й ‘ sözcükleri de
‘ev’ sözcüğü ile uyum içerisindedirler.

Ara Özet

İsim / Имя существительное
▪

Yalın hal (И.п) – Кто? Что?

▪

Edatlı Hal (П.п.) – О ком? О чём?

Sıfat / Прилагательное И.п.
▪

Yalın hal (И.п) – Какой? Какое? Какая? (Hangi? Nasıl bir…? )

▪

Edatlı Hal (П.п.) – О каком? О какой? (Hangi … hakkında? Nasıl bir ....
hakkında?)

Sert

Yumuşak

Eril / Nötr

-ом

-ем (-ём)

Dişil

-ой

-ей

Sıfatlarla Örnekler
И.п. – Како́е не́бо? (Nasıl bir gökyüzü?)
Си́нее не́бо – Koyu mavi gökyüzü
П.п – О како́м не́бе? (Hangi gökyüzü hakkında?)
О си́нем не́бе - Koyu mavi gökyüzü hakkında
Како́е мо́ре? Чёрное мо́ре – Hangi deniz? Karadeniz
О како́м мо́ре? О чёрном мо́ре – Hangi deniz hakkında? Karadeniz hakkında.
Кака́я трава́? Зелёная трава́ - Nasıl bir çim? Yeşil bir çim
О како́й траве́? О зелёной траве́ - Hangi çim hakkında? Yeşil bir çim
hakkında
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Ру́сские поэ́ты и писа́тели ча́сто пи́шут о приро́де, о си́нем не́бе, чёрном
мо́ре, зелёной траве́.
Rus şair ve yazarlar çoğu zaman; doğa, mavi gökyüzü, kara deniz ve yeşil çim
hakkında yazarlar.

İşaret Zamirlerle Örnekler:

И.п. – Какой мужчина? Какое пальто? Какая девушка?
Hangi adam? Hangi palto? Hangi genç kız?
Этот / тот мужчина. Это / то пальто. Эта / та девушка.
Bu adam. Bu palto. Bu genç kız.
П.п. – О каком мужчине? О каком пальто? О какой девушке?
Hangi adam hakkında? Hangi palto hakkında? Hangi genç kız hakkında?
Об этом / о том мужчине. Об этом / о том пальто. Об этой / о той
девушке.
Bu adam hakkında. Bu palto hakkında. Bu genç kız hakkında.

1.Ders
-8-

Copyright @ A-Link Rusça
www.alinkrusca.com

Sıra Sayı Sıfatlarının -de Hali

Какой / ое / ая?

О каком? О какой?

1.

первый / ое / ая

о первом / ой

2.

второй / ое / ая

о втором / ой

3.

третий / третье / третья

о третьем / третьей

4.

четвёртый / ое / ая

о четвёртом / ой

5.

пятый / ое / ая

о пятом / ой

6.

шестой / ое / ая

о шестом / ой

7.

седьмой / ое / ая

о седьмом / ой

8.

восьмой / ое / ая

о восьмом / ой

9.

девятый / ое / ая

о девятом / ой

10.

десятый / ое / ая

о десятом / ой

1.Ders
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Ders 4 / Урок 4
Alıştırma 1 / Упражнение 1
Sıfatlarla Örnekler / Примеры с прилагательными
Youtube’ta izle
Facebook’ta izle
Hazırlık
İlk önce ‘о ком? о чём?’ sorularuları ile kullanılan bildiğimiz fiilleri hatırlayalım
говори́ть о ком? о чём?
ду́мать / поду́мать о ком? о чём?
расска́зывать / рассказа́ть о ком? о чём?

- kim, ne hakkında konuşmak
- kim ne hakkında düşünmek
- kim, ne hakkında anlatmak

Alıştırma 1
Parantezin içindeki sözcükleri -de halinde çekin
(cevap anahtarı alıştırmadan hemen sonra bulabilirsiniz)

1. Они́ горячо́ бесе́довали (вне́шняя поли́тика).
Onlar hararetli bir şekilde dış politika hakkında sohbet ediyorlardı.
2. Друзья́ спо́рили (после́дний альбо́м «The Beatles»).
Arkadaşlar The Beatles’in son albümünü tartışıyorlardı.
3. Ири́на лю́бит забо́титься (сосе́дняя ко́шка).
İrina komşu kediye bakmayı seviyor.

Cevap Anahtarı
1. Они́ горячо́ бесе́довали (вне́шняя поли́тика).
Onlar hararetli bir şekilde dış politika hakkında sohbet ediyorlardı.
Они́ горячо́ бесе́довали о вне́шней поли́тике.
2. Друзья́ спо́рили (после́дний альбо́м «The Beatles»).
Arkadaşlar The Beatles’in son albümünü tartışıyorlardı.
Друзья́ спо́рили о после́днем альбо́ме «The Beatles».
3. Ири́на лю́бит забо́титься (сосе́дняя ко́шка).
İrina komşu kediye bakmayı seviyor.
Ири́на лю́бит забо́титься о сосе́дней ко́шке.
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