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TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk millî eğitiminin genel amaçları: 

 

1. Genel Amaçlar 

 

Madde 2.  

Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;  

1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı; Türk milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, 
koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan 
haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 
bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan 
haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,  

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;  

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu 
artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, 
seçkin bir ortağı yapmaktır.  
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1. GİRİŞ 

Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan temel unsurlardan biridir. İnsanlar arası 
ilişkilerde aracılığı üstlenen dil, sosyal hayatın vazgeçilmezidir.  Bilim ve teknolojide hızına 
yetişilemeyen gelişmeler, iletişim araçlarının yaygınlaşması, kültürel, ticari ilişkilerin ve 
uluslararası turizmin artması, globalleşen dünyada insanların kendi dillerinden başka dilleri 
öğrenmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Dil başka coğrafyalara açılan bir penceredir. Bu pencereden bakan insanlar başka 
coğrafyaların insanlarının yaşantılarını ve kültürlerini tanıma, sorgulama ve farklılıkları 
kabullenebilme imkânı bulurlar. Farklı kültürleri tanıyarak deneyimlerini arttıran bireyler, 
kişisel yeteneklerini geliştirebildiği gibi sahip olduğu kültürü de daha yukarılara taşıyacaktır. 

22 ülkede yaklaşık 350 milyon nüfusun ana dil olarak konuştuğu Arapça, Birleşmiş 
Milletlerin kabul ettiği altı resmî dilden biridir. İslam ülkelerinde dinî açıdan da önemli olan 
Arapçanın öğrenilmesi için başta tarihî ve kültürel sebepler vardır. Arapça konuşan 
coğrafyanın jeopolitik ve stratejik önemi nedeniyle gün geçtikçe önem kazanması, Arapçanın 
dinî sebeplerin yanı sıra ekonomik, turistik, siyasi ve ticari sebeplerle de öğrenilmesini 
zorunlu kılmaktadır.  

Tarihî süreçte farklı kültürlerden Arapçaya yapılan çevirilerle farklı zenginlikleri 
bünyesine katan Arapça, Arapçadan Latinceye yapılan çevirilerle de birçok dili etkilemiştir. 
Türkçe de bu etkilenmeden nasiplenmiş ve Arapçadan birçok kelime almıştır. Kültür 
mirasımızda birçok Arapça eserin bulunması, bu dili kültür tarihimiz açısından da önemli 
kılmaktadır. Gerek Türk-Arap ve gerekse Türk İslam tarihine ışık tutan dillerden biri yine 
Arapçadır. Ayrıca Arap dünyasıyla artan ilişkilerimiz yetişmiş elemana olan ihtiyacı ortaya 
çıkarmıştır.  

Söz konusu nedenlerle Arapça ilk defa ilkokul 2. Sınıftan itibaren bir yabancı dil 
olarak iletişimsel yaklaşımla, yakından uzağa, basitten karmaşığa, sarmal ve öğrenci merkezli 
olarak ele alınmaktadır. 

2. PROGRAMIN VİZYONU 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programının vizyonu, Arapça öğrenmeye istekli, 
Arapça bilgi düzeyini geliştirmeye gayretli,  Arapça öğrenirken başkalarıyla işbirliği 
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yapabilen ve Arapçayı günlük yaşantısında hata yapma korkusunu yenerek cesaretle 
kullanabilen bireyler yetiştirmektir. 

3. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı, dilin kurallarını öğretmek yerine dilin 
kullanımını önceleyen iletişimsel yaklaşım temel alınarak hazırlanmıştır. Dil iletişimi 
sağlayan sosyal bir olgudur. O halde dil öğretimi iletişimi sağlamak üzere  "ne? ne 
zaman? nerede? nasıl? neden? kim?" sorularını cevaplayacak bir yaklaşımla planlanmalıdır. 

Programın diğer bir yaklaşımı sarmal olma özelliğidir. Öğrenilenlerin tekrarına ve her 
seferinde üzerine yeni bilgilerin aşamalı olarak ilave edilmesine dayanan bu yaklaşım 
bilinenlerin üzerine bilinmeyenlerin belli bir süreçte aşama aşama verilmesini öngörmektedir.   

Yukarda bahsi geçen iki temel yaklaşıma ek olarak programda, ilkokul düzeyindeki 
çocuklara yönelik olduğu bilinciyle basitten karmaşığa, yakından uzağa, somuttan soyuta 
olmak üzere dinleme-anlama, konuşma ve kısıtlı yazma becerisine odaklanılmış, öğrenci 
merkezli olması hedeflenmiş ve Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nden (OBM) 
yararlanılmıştır. 

Programın yukarıda özetlenen temel yaklaşımı aşağıda detaylandırılmıştır. 

3.1 İletişimsel Yaklaşımın Temel Alınması 

İletişimsel yaklaşıma göre dil öğrenmenin temel amacı, dilin asıl işlevi olan yazılı 
ve sözlü iletişimin sağlanmasıdır. Bu görüşe göre dilin kurallarından çok, bir iletişim aracı 
olarak kullanılması önemlidir. 

İletişimsel yaklaşıma göre dilin öğrenme sürecinde öğrencinin geçirdiği zihinsel 
süreç önemli bir yer tutar. Buna göre öğrenciler, kalıpları ezberlemek yerine öğrendiklerini 
anlamaya ve kavramaya, kavradıklarını da bulundukları ortamlarda kullanmaya 
yönlendirilir. Öğrenciler için iletişim, bireysel ihtiyaçların karşılanması, yeteneklerin 
geliştirilmesi ve toplumsal hayatın oluşması ve sürdürülmesi için gerekli bir süreçtir. 
Kuralların öğrenciye doğrudan verilmesi değil dilin kullanımı sürecinde öğrenci tarafından 
araştırılıp bulunması ve anlaşılması esastır. İletişimsel yaklaşımda konu ya da işlev 
belirlenerek her fırsatta sınıf içinde ve dışında üretime ilişkin etkinlikler yapılmalıdır. 

3.2 Programın Sarmal Özelliği 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı, sarmal yapıyı benimsemiştir. Sarmal yapı 
öğrencilerin ve öğretmenlerin belirli bir konuyu, daha sonraki konular içinde tekrar etmelerine 
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olanak tanır. Bu şekilde bir konunun bir defa ele alınıp sonra unutulmaya terk edilmesi 
önlenmiş olur ve aynı konu değişik zamanlarda değişik görünümlerle tekrar edilerek 
pekiştirilir. 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nın sarmal yapısı, Arapça öğretimi sırasında 
konuların basitten karmaşığa, kolaydan zora, somuttan soyuta, yakından uzağa, genişleyerek 
ve derinleşerek ilerlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle programdaki açıklamalar sütununda 
belirtilen uyarılar dikkate alınmalıdır. 

3.3 Dinleme Anlama ve Konuşma Becerisine Odaklanma 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar, öğrenme alanları 
çerçevesinde yapılandırılan dört temel dil becerisinden dinleme, anlama, konuşma ve kısıtlı 
olarak ta yazma becerileriyle öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri 
dinleme-anlama ve konuşma becerilerini kazanmaları amaçlanmıştır. Bu becerileri kullanarak 
öğrencilerin kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim 
kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak gelecekte 
okuma-yazma alışkanlığı edinmeleri beklenmektedir. 

3.4 Öğrenci Merkezlilik 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda yer alan kazanımlar, öğrenme alanı 
çerçevesinde yapılandırılan iki dil becerisi olan dinleme-anlama ve konuşma çok kısıtlı 
yazma ile öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşımla hazırlanmıştır. 

Öğrenci merkezli eğitim, öğrenmeyi öğrenmenin esas olduğu, her öğrencinin farklı 
zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesine dayalı, düşünme becerilerini geliştirmenin 
yaratıcı düşünceyi de geliştirdiğini kabul eden bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre 
öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmeleri ve iş birliğine yatkın olmaları beklenmektedir. Bu 
yaklaşımda öğretmen, öğrenci farklılıklarını ortaya çıkaran, ilgi ve ihtiyaçlarını tespit eden, 
çalışmaları planlayan veya organize eden, gerekli ortamı hazırlayan, rolleri belirleyen, 
çalışmaları başlatıp yürüten, sonuçlandırıp değerlendiren bir rehber durumundadır. Bu 
nedenle öğretmen merkezli anlatım doğrulatma ve uygulatma gibi geleneksel öğretim 
uygulamaları yerine, öğrenci merkezli iletişimci bir öğretim esas alınmalıdır. 

3.5 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 

Çocukların yabancı dil öğrenme şekli diğer yaş gruplarından farklıdır. Çocuklara 
yabancı dil öğretirken onların şu özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir: 
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Çocuklar anlamı hızlı kavrarlar. Çocuklar yabancı dilde duydukları kelimeyi 
anlamadan önce iletişimin taşıdığı genel anlamı anlayabilirler. Bu nedenle çocuklar görsel 
araç-gereçler, jest, mimik ve gösterme yoluyla daha iyi kavrarlar. 

Çocuklar sınırlı dil kaynaklarını başarılı bir şekilde kullanabilirler. Çocuklar az da 
olsa hedef dilden bildiklerini başarılı bir şekilde iletişim amacıyla kullanabilirler. Bunu 
yaparken çeşitli iletişim stratejilerini, jest ve mimiklerini kullanarak daha önce bildiklerini 
yeni öğrendikleriyle ilişkilendirirler. 

Çocuklar dolaylı öğrenme kapasitesine sahiptirler. Çocuklar ana dillerini birtakım 
problemleri çözmek ve birçok görevi yerine getirmek için dolaylı bir şekilde öğrenirler. 
Çocuklar bu deneyimlerini yabancı dil öğrenirken de kullanabilirler. 

Çocuklar doğaları gereği oyun ve eğlenceye eğilim gösterirler. Çocuklar erken 
yaşlarda muhtemelen bir yabancı dili öğrenme ihtiyacı duymazlar. Buna karşın, doğası gereği 
oyuna ilgi gösterirler. Hedef dilin konuşulduğu ortamda yaşamadıkları takdirde yabancı dilde 
konuşma ihtiyacı duymayabilirler. Bu nedenle çocukların yabancı dilde iletişim kurma 
ihtiyacı, oyunlara katılım ve diğer eğlenceli etkinliklerle meydana getirilmelidir. 

Çocukların hayal güçleri canlıdır. Çocukların güçlü hayal güçleri, sınıfta hayattan 
kopuk olmayan gerçek dili kullanma olanağı verir. Rol yapma ve drama etkinlikleri 
aracılığıyla hayal güçleri başka ülkelere seyahat etmelerini, başka insanlarla tanışmalarını ve 
bu insanlarla etkileşim içinde olmalarını sağlayabilir. 

Çocuklar etkileşim ve başkalarıyla konuşma yetisine sahiptirler. Çocuklar da herkes 
gibi kişilerarası iletişime geçebilmek için dili kullanmak zorundadırlar. Öte yandan kendileri 
ve ilgi alanları hakkında konuşmayı da severler. 

Çocuklar bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere ilgi gösterirler. 
Öğrencilerin yabancı dile karşı tutumları oldukça önem arz etmektedir. Onların yabancı dille 
ilgili gelecekteki kariyerlerini etkileyecek olan, bu tutumları olacaktır. Öğrencinin belli dil 
yapılarını veya kelime hazinesini edinmemeleri ileride telafi edilebilir ancak yabancı dile 
karşı olumsuz tutumları telafi edilemeyebilir. 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı, çocukların yukarıdaki özellikleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır. 

4. PROGRAMIN YAPISI 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır. 
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4.1 Genel Amaçlar 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı, Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel 
ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; 

• Arapça öğrenmeye istekli olmalarını, 

• Arapça konuşulan coğrafyadaki çeşitli kültürleri tanımalarını, 

• Seviyelerine uygun bir şekilde kendi kültürel değerlerini fark ederek farklı olana 
hoşgörü ve saygı göstermelerini, 

• Hedef dilde dinleme-anlama konuşma çok kısıtlı yazma dil becerilerini 
geliştirmelerini,  

• Seviyelerine uygun görsel, işitsel ve yazılı kaynakları takip etmelerini, 

• Bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliştirmelerini 

amaçlamaktadır. 

4.2 Programın Kapsamı 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nın kapsamı öğrencilerin;  

• İletişim becerilerine, 

• Zihinsel ve psikomotor gelişim düzeylerine, 

• Duyuşsal alanlara (kültürler arası hoşgörülü olma, dil öğrenmeye karşı ilgi duyma 
vb.), 

• Psikomotor becerilere (sesli okuma, şarkı söyleme, drama, konuşma gibi zihin ve 
kas koordinasyonu ile ilgili beceriler), 

• Üç dil becerisini yani dinleme-anlama, konuşma ve 4. Sınıfta Arapça yazıya giriş 
becerilerini dengeli biçimde geliştirmeye, 

• Hedef dilin yaşadığı kültürü tanıma yetileri geliştirmeye yönelik iş birliği 
yapacakları ve birlikte sorumlulukları paylaşacakları öğrenme ortamlarına, 

• Kendi yeteneklerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına, 

• Dil becerilerini geliştirirken özellikle üretime dayalı beceriler aracılığıyla 
kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye, 

• Kendi kendine öğrenme için materyal oluşturma ve kullanma yeteneği gibi çalışma 
becerilerini geliştirmeye yönelik kazanımlarla düzenlenmiştir. 
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4.3 Öğrenme Alanları 

Öğrenme alanları, dinleme-anlama, konuşma ve çok kısıtlı yazma becerilerinden 
oluşmaktadır. İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı hazırlanırken bu dil becerileri temel 
alınmıştır. Programda dinleme-anlama, konuşma ve çok kısıtlı yazma becerilerini doğal 
iletişim ortamlarında olduğu gibi birbiriyle etkileşim içerisinde ele alınması hedeflenmiştir. 
Bu etkileşim öğrencinin dili öğrenme, etkili kullanma ve bilgileri yapılandırma sürecini 
kolaylaştıracaktır.  

Dil becerilerinin birlikte ve etkileşim içerisinde kullanılmasıyla öğrencilerin anlama ve 
anlatma becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Programın öğrenme alanlarını oluşturan 
beceriler aşağıda özetlenmiştir. 

4.3.1 Dinleme 

Dinleme, günlük yaşamda iletişimin gerçekleşebilmesi, aynı zamanda eğitim 
ortamında öğrenmenin sağlanabilmesi için gereksinim duyulan dil becerisidir. Dinleme 
edilgen bir işlem olarak değil tam tersine bireyin etkin katılımı ile gerçekleşir. Dinleme aynı 
zamanda konuşma esnasında aktarılan duygu ve düşünceleri anlamak, bağlam içerisinde 
değerlendirmek, düzenlemek, aralarındaki ilişkiyi saptamak, yorumlamak ve belleğinde 
saklamaya değer bulduklarını seçip ayırmak gibi farklı zihinsel süreçleri gerektirmektedir. 

Dinleme tek taraflı gerçekleşen bir beceri olarak ele alınmamalıdır. Diğer bir deyişle 
dili kullanabilmek için önce dinleyerek anlamak gerekmektedir. Yabancı dil öğrenme 
sürecinde öğrencinin hedef dili duymasını sağlamak dinleme becerisinin gelişmesi için tek 
başına yeterli değildir. Bu doğrultuda dil sınıflarında dinleme becerisinin geliştirilmesi için 
farklı amaçlara yönelik olarak farklı dinlemelere yer verilmesi önem taşımaktadır.  

 Öğrenme-öğretme sürecinde, öğretmen farklı dinleme türleri ile sınıfının ilgi ve 
ihtiyaçları doğrultusunda dinleme etkinlikleri düzenlerken seçiminde uzman kişilerce 
hazırlanmış sözcük ve tümce vurgusu içeren CD’lerin kullanımına özen göstermelidir.  

Dinleme becerisi içsel bir süreç olduğundan dinleme etkinliklerinin sonucunda 
anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini çözümleyebilmek için dinleme sonrası konuşma 
gibi, üretime yönelik becerilerin kullanımına da ders ortamında yer verilmelidir. Dinleme 
etkinliklerinde dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası aşamaları gerçekleştirmek, 
öğrenciyi dinleme stratejilerini kullanmaya özendirmek, etkileşimsel öğrenmeye olanak 
tanımak ve anlamlı öğrenmeyi desteklemek için önemlidir. Aşağıda farklı amaçlar 
doğrultusunda farklı dinlemelerle gerçekleştirilecek bazı dinleme etkinlikleri öneri şeklinde 
verilmiştir. Bu etkinlikler dinleme etkinliklerinin farklı aşamalarında kullanılabilir: 
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• Kayıtlı bir metnin veya öğretmenin dinlenmesiyle metinde yer alan yönergelerin 
uygulanması 

• Kayıtlı bir metinde yer alan betimlemelerin dinlenmesiyle uygun resmin, grafiğin, 
tablonun seçilmesi 

Öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirebilmeleri için yukarıda belirtilen sınıf içi 
çalışmaların yanı sıra sınıf dışı ortamlarda da dinlemenin sürdürülebilmesi amacıyla 
öğrencilerin Internet, CD, DVD, hedef dilde yayın yapan kanalları dinlemeleri doğrultusunda 
yönlendirilmeleri de gerekmektedir. Bu durum öğrencileri gerçek iletişim ortamlarına 
hazırlamada yarar sağlayacaktır. Öğretmen, öğrencilerin dinleme becerilerinin gelişmesinde 
en temel kaynaktır. Bu nedenle öğretmen sınıf içinde olabildiğince hedef dili kullanarak 
model olmalı ve öğrencilerini hedef dili kullanmaya özendirmelidir. 

4.3.2 Konuşma 

Yabancı dil öğretiminde önemli amaçlardan biri öğrencinin hedef dilde kendisini sözlü 
olarak ifade edebilmesidir. Bir dili bilip bilmediğimiz çoğu zaman o dili ne ölçüde 
konuşabildiğimize bağlıdır. Konuşma bilişsel becerilerin yanı sıra psikomotor becerilere de 
paralel olarak gerçekleşir. Aynı zamanda öğrencinin kendine güvenerek konuşması gibi 
duyuşsal beceriler de konuşmayı etkilemektedir. Bunun yanı sıra sesletim kurallarını doğru 
uygulamak, mimik, jest gibi sözel olmayan iletişimi etkili olarak kullanmak da konuşmayı 
destekleyen önemli ögelerdendir. Doğal iletişimde kısa yanıtların hatta bazen sözel olmayan 
yanıtların da çok geçerli olduğu düşünülürse başlangıç düzeyinde olan bir öğrencinin bile 
anlamlı iletişim kurması onu yüreklendirebilir. Özellikle başlangıç düzeyinde çoğu söz ve 
eylem kalıplar hâlinde öğretilebilir.  

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda konuşma öğrenme alanı, sözlü anlatım ve 
karşılıklı konuşmayı içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Sözlü anlatım görüş bildirme gibi 
karşıdaki kişiden cevap beklentisi olmaksızın kesintisiz gerçekleştirilebilir. Karşılıklı 
konuşma daha çok yüz yüze gerçekleşir. Öğrencilerin sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma 
becerilerini kazanabilmesi için etkinliklerin farklı konuşma türlerini gözeterek hazırlanması 
gerekmektedir. Sınıf ortamında yer alan konuşma türlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

• Modelleme: Anlamdan daha çok belirli bir sesletimi gerçekleştirmek amacıyla 
yapılan tekrarlar. 

• Yoğun: Dilsel bir yapının doğru olarak kullanımı için bireysel veya ikili çalışma ile 
gerçekleştirilen sınırlı konuşmalar. 

• Aktarımsal: Belirli bir bilginin paylaşımı için gerçekleştirilen, soru-cevap 
düzeneğinde ilerleyen konuşmalar. 
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Yukarıda açıklanan konuşma türlerine göre sınıf içi ortamlarda gerçekleştirilebilecek 
bazı konuşma etkinliklerine ilişkin öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

• Diyaloglar  

• Rol yapma  

• İletişim oyunları 

Konuşma becerisini geliştirmeye yönelik olan bu etkinliklerden öğrencilerin 
düzeylerine uygun olanlar seçilmeli ve bunlar sınıf içinde kullanılmalıdır. Ayrıca ikili 
çalışmalar ve grup çalışmaları gibi etkinlikler de konuşma fırsatları oluşturmak için sınıf içi 
çalışmalar da tercih edilmelidir.  

4.3.3 Yazma 

Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisinin en son gelişeni yazma 
becerisidir.  Yazma becerisi farklı amaçlarla kullanılabilecek etkili bir araçtır.  

Öğretmenler, öğrencilere her aşamada yardım etmeli, yol gösterici olmalı ve onlara 

yönlendirmeler yaparak hatalarını kendilerinin düzeltmeleri için fırsat tanımalıdır. 

          Öğretmenler öğrencilerde yazma alışkanlığını geliştirmek, onları yazmaya motive 

etmek ve yazmaya karşı olumlu tutum edinmelerini sağlamak amacıyla uygun etkinlik 

örnekleri vermelidir. 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda yazma etkinlikleri Arapça yazıya 

hazırlamak amaçlı çizgi çalışmaları, gördüğünü resmetme, yazının üzerine çizgi çalışması, 

yazıyı boyama ve seviyeye uygun basit ifadeleri kurgulama şeklinde planlanmaktadır. Çok 

kısıtlı olarak öngörülen yazma çalışmaları kesinlikle bıktırıcı ve Arapçadan soğutucu 

düzeylerde olmamalıdır. Yazma etkinlikleri görsellerle desteklenerek boyama çalışmalarıyla 

eğlenceli hale getirilmelidir. Böylece bu seviyede öğrencinin Arapçaya hoşgörüyle bakması 

sağlanmalıdır. Zira programın en başta gelen hedefi Arapçayı öğrenciye sevdirmektedir. 

4.4 Kazanımlar 

Kazanım, öğrenen için eğitim yoluyla planlanarak öğrenme-öğretme süreci sonunda 
ulaşılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler bütünüdür. Bu nedenle öğrencilerin 
öğrenme alanlarındaki gelişimleri, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Kazanımların bir 
kez ele alınma zorunluluğu yoktur. Programda yer alan kazanımlar farklı temalarda birkaç 
kez ele alınabilir. Örneğin, 2. sınıfta ele alınan bir kazanım aynı sınıfın farklı bir temasında 
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yeniden ele alınabilir. Bu durum diğer sınıflar için de söz konusudur. 2. sınıfta ele alınan 
bir kazanım 3 ve 4. sınıflarda da etkinliğin düzeyi değiştirilerek yeniden ele alınabilecektir. 

Kazanımlar bölümünde ilgili düzey boyunca kullanılabilecek örnek görevlere yer 
verilmiştir. Bu görevler aynen kullanılabileceği gibi farklı görevler de belirlenebilir. 
Kazanımlarla ilgili etkinliklerin uygulanmasında tüm fiziksel tepki metodu (total physical 
response (TPR)) kullanılması yararlı olacaktır. 

4.5 Açıklamalar 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda kazanımlarla birlikte verilen açıklamalar; 
hangi dil yapılarına yer verileceği, kazanımların hangi kapsamda, ne kadar verileceği ve nasıl 
uygulanabileceği ile ilgili bilgilerden oluşmaktadır. 

4.6 Dil Yapıları 

Dil yapıları, kazanımların gerçekleştirilmesi için kullanılması önerilen yapılardır. 
Programda öngörülen tüm dil yapıları (A1.1) düzeyine geçiş düzeyindedir.  

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda kullanılması hedeflenen yapılar, mutlaka 
gerçek iletişim durumları dikkate alınarak “örtük” olarak verilmelidir. Programın öngördüğü 
yapılar amaç değil programın hedeflediği kazanımları gerçekleştirmek için birer araçtır.  Bu 
nedenle öğrenme-öğretme süreci asla “gramer öğretimine” dönüştürülmemelidir. Bu amaçla 
programda aşağıdaki adımların takip edilmesi öngörülmektedir: 

• 2. ve 4.sınıflar arasında dinleme-anlama ve konuşma becerileri üzerinde 
durulacaktır. Ancak 4. Sınıfın ikinci döneminde kısıtlı olarak okuma ve yazma 
becerilerine yer verilecektir.  

• Öğretmenler konu anlatırken gramer ayrıntısına girmeyeceklerdir.  

• Ünitelerde kelime sayısı sekiz kelimeyi geçmeyecek fakat bazı ünitelerde kelime 
sayısı kısıtlanacaktır.  

• Kitap hazırlanırken seslendirme CD’sinde yer alan kısımlara hareke 
verilmeyecektir. 

• Kelimeler tek olarak verildiğinde nekra (belirsiz) olarak verilecektir.  

• Kelime seçimlerinde öğrencilere yakın tanıdığı ve sevdiği kelimelere öncelik 
verilecektir.  

• 2. ve 4. Sınıflar arasında ismi mensublara girilmeyecek örneğin  أنا ِمن أنـَْقرة  

vurgusu yapılacaktır.  
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• Kısa Ayetler,  Hadisler ve güzel sözler örnek olarak verilecektir. 

• Sayılar ve renkler eril (müzekker) olarak verilecektir.  

• Her ünitenin sonunda oyun ya da etkinlik olacaktır.  

• Selamlaşma ve tanışma v.b ibareler kılavuz kitapta yer alacaktır. 

• 2. ve 4. Sınıflarda oyun ve şarkılara yer verilecektir.  

• Programın sonunda her sınıfa örnek bir ders yapılacaktır. 

• Temalar sarmal yapı dikkate alınarak düzenlenecektir.  

• Programın sonunda sözlük yer alacaktır. 
 

5. ÖĞRETİM MATERYALLERİ 
 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Materyallerinin Öğrenci Ders Kitabı, Öğretmen Kılavuz 

Kitabı, Dinleme CD veya DVD’si şeklinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıca Öğrenci 

Çalışma Kitabı düzenlenmeyip daha önceki programlarda öğrenci çalışma kitabı için 

planlanan pekiştirme etkinlikleri Öğrenci Ders Kitabı ünite sonlarına yerleştirilecektir.  

 

6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Ölçme ve değerlendirme öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak, 

başarılarını, gelişim durumlarını belirlemek, öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak için 

yapılır. Öğretmenler çeşitli ölçme ve değerlendirme araçlarıyla öğrencilerin gelişim sürecini, 

öğrenme ve dil gelişim düzeylerini belirlemelidirler. Ölçme ve değerlendirme sürecinde 

öğrencilerde sınav kaygısı yaratılmamalı, bu sürecin öğrencinin gelişimine ilişkin bilgi 

toplama çalışması olduğu unutulmamalıdır. 

 İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda, ölçme ve değerlendirme ile sadece ürün 

değil öğrenme süreçleri de değerlendirilerek gerektiğinde kullanılan etkinlikler, yöntem ve 

teknikler değiştirilir.  

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda, bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci 

merkezli öğrenme modeli benimsenmiştir. Programın bu anlayışı öğrencilerin bilgi ve 

becerilerini ölçme ve değerlendirmede farklı değerlendirme yöntemleri kullanılmasını 

gerektirmektedir. 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı’nda ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin 

öğrenme süreci içerisinde gelişimini izlemeye önem vermektedir. Bu amaçla, 2 ve 3. 

Sınıflarda öğrencilerin Arapçayı diğer dillerden ayırt edebilmesi, ünite ile ilgili kelimeleri 

seslendirebilmesi, görsellerle eşleştirebilmesi, duyduğunda anlayabilmesi ve basit yönergeleri 

uygulayabilmesi durumları izlenerek değerlendirilir. Yapılacak çalışmalarda öğrencilerin 
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öğrenme,  belirlenen kazanımları edinme ve günlük yaşamda kullanma durumları belirlenerek 

sonraki çalışmaların içeriği ve seviyesi buna göre düzenlenmelidir. 

İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programı'nda 4. Sınıf seviyesinde bilgi ve becerilerin 

değerlendirilmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, 

doğru / yanlışı seçmeli gibi sorulardan oluşan testlerin yanında, süreci değerlendirmeye 

yönelik gözlem formları, kontrol listeleri, öz değerlendirme formları, akran değerlendirme, 

grup değerlendirme, öğrenci ürün dosyaları vb. araç ve yöntemlerin kullanılması 

öngörülmektedir.  

Örneğin 4. Sınıf 1. Ünite kazanımlarından, “Arap harflerini tanır.” kazanımını ölçmek 

üzere 1. Ünitede yer alan ث/-ت-ب-/ أ  harflerini öğrencinin seslendirmesi veya öğrenciden 

seslendirilen harfi göstermesi istenir. Öğrencilere tek tek uygulama yapılır. Başarı durumları 
forma işlenir. Kazanımı sağlanamamış harflerin sebebi araştırılıp tekrar ele alınarak 
kazanımın sağlanması yoluna gidilir. 

Yine 4. Sınıf 1. Ünite kazanımlarından “Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun 
telaffuzla seslendirir.” kazanımını ölçmek üzere 1. Ünitede yer alan selamlaşma ifadelerini 
öğretmen seslendirir ve öğrencinin doğru telaffuzla uygun karşılığı vermesini bekler. Bu 
uygulamayı öğrencilere tek tek uygular ve başarı durumlarını forma işler. Kazanımı 
sağlanamamış selamlaşma ifadelerinin sebebi araştırılıp tekrar ele alınarak kazanımın 
sağlanması yoluna gidilir. 
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7. TABLOLAR 

7.1 İlkokul Arapça Dersi Üniteleri ve Süreleri 

İlkokul 2. Sınıf Arapça Dersi Üniteleri ve Süreleri 

 

 

 

 

 

 

 

İlkokul 3. Sınıf Arapça Dersi Üniteleri ve Süreleri 

 

 

 

 

 

İlkokul 4. Sınıf Arapça Dersi Üniteleri ve Süreleri 

ÜNİTELER  KAZANIM SAYILARI  SÜRE/DERS SAATİ  

AİLEM 8  10 

OKUL VE ARKADAŞLAR 9 10 
SAYILAR 8  9 

SEBZELER ve MEYVELER 9  9 
RENKLER 9  8  

HAYVANLAR 9  9 
MEVSİMLER 9 8 

VÜCUT ORGANLARI 9 9 
Toplam 70 72 DERS SAATİ 

ÜNİTELER  KAZANIM SAYILARI  SÜRE/DERS SAATİ  

SELAMLAŞMA ve 
TANIŞMA 

8  10 

AİLEM 7  9 
EVİM 7  9 

KAHVALTI 6  10 
SAYILAR 6  9  
RENKLER 6  8 

DOĞA 7 8 
SPOR 6 9 

Toplam 53 72 DERS SAATİ 

ÜNİTELER  KAZANIM SAYILARI  SÜRE/DERS SAATİ  

SELAMLAŞMA ve 
VEDALAŞMA 

8  10 

KENDİNİ TANITMA 8  10 
HOBİLER 7  9 
GİYSİLER 7  9 
SAYILAR 7  8  
PEYGAMBERİM 7  9 
TAŞITLAR 7 9 
ÜLKEM 7 8 

Toplam 58 72 DERS SAATİ 
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7.2 İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programının İçerikleri 

2.SINIF ARAPÇA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

 

NO TEMA ADI İÇERİK 

1.TEMA AİLEM Aile bireyleri (Anne, baba, kız kardeş, erkek kardeş)  

2.TEMA OKUL VE 
ARKADAŞLAR 

Okul içinde kullanılan araç ve gereçler ve arkadaş kavramı 

3.TEMA SAYILAR 1-5 arası sayma sayıları (müzekker) 

4.TEMA SEBZELER ve 
MEYVELER 

Domates, patates, limon, muz, kiraz, portakal vb. 

5.TEMA RENKLER Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi ve yeşil renkleri (müzekker) 

6.TEMA HAYVANLAR Kedi, köpek, deve, fare, eşek, fil, inek, ördek vb. 

7.TEMA MEVSİMLER Mevsimler, sıcak, soğuk, vb. 

8. TEMA VÜCUT ORGANLARI El, yüz, baş, göz, ayak, ağız, kulak, burun vb. 
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3.SINIF ARAPÇA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

 

NO TEMA ADI İÇERİK  

1.TEMA SELAMLAŞMA ve 
TANIŞMA 

Merhaba, Günaydın, iyi akşamlar vb. Adın ne? Benim adım… , Memnun oldum vb. 

2.TEMA AİLEM Anne, baba, erkek kardeş, kız kardeş, büyükanne, dede vb. 

3.TEMA EVİM Evin bölümleri, ev eşyaları vb. 

4.TEMA KAHVALTI Kahvaltılıklar   

5.TEMA SAYILAR 1-10 arası sayma sayıları (müzekker) 

6.TEMA RENKLER Siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi, yeşil, pembe, kahverengi, mor ve turuncu renkleri (müzekker) 

7.TEMA DOĞA Çiçek, ağaç, dağ, deniz, nehir, güneş, ay, yıldız 

8.TEMA SPOR Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, top vb. 
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4.SINIF ARAPÇA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİ 

 

NO TEMA ADI İÇERİK 

1.TEMA SELAMLAŞMA ve 
VEDALAŞMA 

Selamun aleyküm,  aleyküm selam,  hoşçakal,   görüşmek üzere vb. 

2.TEMA KENDİNİ TANITMA Nasılsın?, iyiyim,  sen kimsin?, ben öğrenciyim, nerelisin?, Ankaralıyım vb. 

3.TEMA HOBİLER Kitap okuma, müzik dinleme, resim yapma, bisiklete binme vb. 

4.TEMA GİYSİLER Gömlek, ayakkabı, pantolon,  çorap, terlik vb. 

5.TEMA SAYILAR 1-12 arası sayma sayıları (müzekker) 

6.TEMA PEYGAMBERİM Hz. Peygamber’in ailesi, soy ağacı vb. 

7.TEMA TAŞITLAR Otomobil, otobüs, uçak, tren, metro, gemi vb. 

8.TEMA ÜLKEM Şehirler, tarihi ve turistik yerler, bayramlarımız vb. 

 

 

 

 

 

 

7.3 İlkokul Arapça Dersi Öğretim Programının Kazanım ve Açıklamaları 
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2.SINIF 1.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AİLEM 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Dinlediği yabancı dillerden Arapçayı ayırt eder. 

2. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri uygular. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri bulur. 

5. Aile ile ilgili sözcükleri yavaş ve net konuşulduğunda anlar. 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit kelimelerle kendisini ve ailesini tanıtır. 

2. Aile fertleriyle ilgili resim ve görselleri basit sözcük ve ifadelerle 
tanıtır. 

3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Farklı yabancı dillerden bölümler dinletilerek öğrencinin Arapçayı diğer 
dillerden ayırmaları sağlanacaktır. 
 

2. Arapça sözcükleri, duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır. 
 

 (أّم، أب، أخ، أخت)
3. Sınıf ortamında karşılaşılan  اخرجي -/ اخرجادخلي  -ادخل/  

تعالي -تعال /قومي -قم /اجلسي -اجلس  ve benzeri basit yönergeleri uygulaması 
beklenir. Deve-cüce ve daire oyunu vb. oyunlar oynanabilir. 
 
5.Öğrencilere aile bireylerini oluşturan anne, baba, kız kardeş ve erkek kardeş 
kelimeleri verilmelidir. 
 

 
KONUŞMA 
 
1. أختي) أخي، أنا، أّمي، أبي، ) kelimeleri ile aile fertlerini tanıtacaktır. 

! Derslerde konuyla ilgili ھو أبي، ھي أّمي، ھو أخي، ھي أختي  vb. ibarelere 
yer verilecektir ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilmelidir. 
  

 

 

 

 

2.SINIF 2.ÜNİTE 
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ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKUL VE 
ARKADAŞLAR 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş 
söylenen ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip 
eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri 
bulur. 

5. Okul ile ilgili tanıdık sözcük ve basit ifadeleri anlar. 

 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit kelimelerle okulunu ve sınıfını tanıtır. 

2. Okuluyla ilgili resim ve görselleri basit sözcük ve 
ifadelerle tanıtır. 

3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel 
sunu yapar. 

 
DİNLEME 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini  ّكتاب، كرسي، دفتر، قلم، صف( ) vb. sözcükler 
içerisinde duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır. 

3. Öğrencilerin من فضلك/ تعالي - تعال / قومي -قم/ اجلسي -اجلس / قولى  -قل  ve 
benzeri basit yönergeleri uygulaması beklenir. Deve-cüce, daire vb. oyunlar oynanabilir. 

 

KONUŞMA 
 
1. Öğrenciler )،مْدرسة، معلّم ، حدیقة، دفتر، كتاب،معلّمة، قلم  َصّف،  كرسي، 

)صدیقتي صدیقي،  kelimeleriyle sınıfını ve okulunu tanıtabilir. 

! Derslerde konuyla ilgili ھَذا قَلم ھَذا َدْفتر، ھَذا كتاب،   vb. ibarelere yer verilecek ve 

dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
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2.SINIF 3.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYILAR 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş söylenen 
ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri bulur. 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit bir şekilde sayıları tanıtır. 

2. Sayılarla ilgili resim ve görselleri basit sözcük ve ifadelerle tanıtır. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini ( واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة) vb. 
kelimeler içerisinde duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır. 
3. Öğrencilerin Arapçanın seslerini sözcük içerisinde duyup tekrar etmeleri 
sağlanacaktır. 

 

KONUŞMA 
 

1. Öğrencilerin  ) واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، خمسة ( arasındaki sayıları ardışık 
ve ayrı ayrı kullanabilmesi sağlanacaktır. 

! Derslerde konuyla ilgili ،اثنان، ثالثة كتبكتابان  كتاب واحد   vb. ibarelere yer 
verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

3. Öğrencilerin sayıları resim, görsel ve nesnelerle tanıtmaları beklenir. 

 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

21 
 



 

2.SINIF 4.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEBZELER 
VE 

MEYVELER 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş söylenen 
ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri bulur. 

5. Meyveler ve sebzeler ile ilgili tanıdığı sözcükleri yavaş ve net 
konuşulduğunda anlayabilir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit bir şekilde meyveler ve sebzeleri tanıtır. 

2. Meyve ve sebzelerle ilgili resim ve görselleri basit sözcük ve 
ifadelerle tanıtır. 

3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 
yapar. 

 
DİNLEME 
 
2. Öğrencilerin Arapçanın seslerini ،جزر، طماطم، تفاح، برتقال، كرز،  ( موز

)بصل خیار، بطاطا، لیمون،  vb. kelime içerisinde duyup tekrar etmeleri 
sağlanacaktır. 

2. Öğrencilerin Arapçanın seslerini sözcük içerisinde duyup tekrar etmeleri 
sağlanacaktır. 

  

KONUŞMA 
 

1. بصل) ،خیار ،لیمون ا،بطاط ،، طماطمكرز، جزر ،، برتقالتفاح ،(موز  vb. 
meyve ve sebzelere yer verilecektir. 
! Derslerde konuyla ilgili ھَذا َموز، ھَذا تفاح  vb. ibarelere yer verilecek ve 
dilbilgisi verilmeden işlenecektir.  
 ! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

 

 

 

 

2.SINIF 5.ÜNİTE 
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ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENKLER 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş söylenen 
ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri bulur. 

5. Renkler ile ilgili tanıdığı sözcükleri yavaş ve net konuşulduğunda 
anlar. 

 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit bir şekilde renkleri tanıtır. 

2. Renklerle ilgili resim ve görselleri basit sözcük ve ifadelerle tanıtır. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini  ،أبیض ،أسود، أحمر، أصفر، أزرق )
 .vb. kelimeler içerisinde duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır أخضر )
2. Öğrencilerin Arapçanın seslerini sözcük içerisinde duyup tekrar etmeleri 
sağlanacaktır. 

 

KONUŞMA 
 

 siyah, beyaz, kırmızı, mavi ve ( أبیض، أسود، أحمر، أصفر، أزرق، أخضر ).1
yeşil renkleri eril biçimleriyle kullanılacaktır. 

! Derslerde konuyla ilgili َموز أْصفر، تفاح أْحمر  vb. ibarelere yer verilecek ve 
dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

 

 

 

2.SINIF 6.ÜNİTE 
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ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAYVANLAR 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş 
söylenen ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip 
eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri 
bulur. 

5. Hayvanlar ile ilgili tanıdığı sözcükleri yavaş ve net 
konuşulduğunda anlar. 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit bir şekilde hayvanları tanıtır. 

2. Hayvanlarla ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel 

sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini ،فیل، جمل، فأر، حمار، ، ببغاء كلب، (قطة
 .vb. kelime içerisinde duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır بقرة، دیك، دجاجة)

 
 
 
KONUŞMA 

 
 vb. kelimeler  دجاجة) فیل، جمل، فأر، حمار، بقرة، دیك،، ببغاء ،كلب ،قطة ( .1
kullanılacaktır. 
 
! Derslerde konuyla ilgili ھذا َكْلب، ھَذه قِطّة  vb. ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi 
verilmeden işlenecektir. 

! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

2.SINIF 7.ÜNİTE 
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ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEVSİMLER 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş söylenen 
ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri 
bulur. 

5. Renkler ile ilgili tanıdığı sözcükleri yavaş ve net 
konuşulduğunda anlar. 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit bir şekilde renkleri tanıtır. 

2. Mevsimlerle ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini  ،خریف، شتاء)(ربیع، صیف  vb. kelime 
içerisinde duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır. 
2. Öğrencilerin Arapça sözcükleri cümle içerisinde duyup tekrar etmeleri 
sağlanacaktır. 

  

KONUŞMA 
 

1.  .kelimeleri kullanılacaktır  شتاء) خریف، صیف، (ربیع، 

! Derslerde konuyla ilgili ،الخریف ُمْعتدل، الّشتاء  الّربیع ُمْمطر، الّصیف حار
 .vb. ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir  بارد
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

 

 

 

2.SINIF 8.ÜNİTE 
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ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÜCUT 
ORGANLARI 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 

1. Duyduğu basit sözcükleri uygun telaffuzla seslendirir. 

2. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve oldukça yavaş söylenen 
ifadeleri takip eder. 

3. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

4. Dinlediği somut, basit sözcük ve ifadelerle ilgili görselleri 
bulur. 

5. Vücut ile ilgili tanıdığı sözcükleri yavaş ve net konuşulduğunda 
anlar. 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit bir şekilde vücudunu tanıtır. 

2. Vücutla ilgili resim ve görselleri basit sözcük ve ifadelerle 
tanıtır. 

3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 
yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini ،عین، قدم، ید، وجھ، أذن، أنف، ِسّن) (رأس  
vb. kelime içerisinde duyup tekrar etmeleri sağlanacaktır. 
2. Öğrencilerin Arapça sözcükleri cümle içerisinde duyup tekrar etmeleri 
sağlanacaktır. 

 

KONUŞMA 
 

1. Öğrenciler  ،نّ سِ  ،أنف أذن، فم، وجھ، ید، قدم، عین، (رأس(  kelimeleriyle 
vücudunu tanıtır. 

! Derslerde konuyla ilgili ھَذا َرأس، ھَذه َعین  vb. ibarelere yer verilecek ve 
dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

 

 

3.SINIF 1.ÜNİTE 
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ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELAMLAŞMA 
ve  

TANIŞMA 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla 

seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip 

eder. 
4. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip 

eder. 
5. Birbirleriyle sıkı bir şekilde ilişkili olan kelime ve 

ifadeleri tahmin eder.  

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Selamlaşma ve tanışma ile ilgili resim ve görselleri 

açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve 

görsel sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde seslendirmeleri 
sağlanacaktır. 

2. Öğrencilerin ،أنت؟ صباح الخیرو ..اسمي. ، تشرفتاسمك؟ اسمي... ما  
صباح النور، مساء الخیر، مساء النور، مرحباً، أھالً    vb. basit sözcük öbeklerini ve 

durumları görseller (gerçek nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi ve 
canlandırması beklenmektedir. 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip etmeleri 
beklenmektedir. 

4. Öğrencilerin sınıf ortamında karşılaşılan ،اجلس/ اجلسي،قم/ قومي،تعال/تعالي  ve 
benzeri basit yönergeleri uygulaması beklenir. 
 
5. Öğrencilerden aşağıdaki eşleştirme çalışması gibi uygulamalar yapmaları istenebilir: 
 

 علیكم         صباح   ( الّسالم علیكم)  
الّسالم     مع السالمة) (   السالمة  

( صباح الخیر)     مع    الخیر  
KONUŞMA 

1.   .bağlacı üzerinde durulacaktır  و 

! Derslerde konuyla ilgili ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

! Bu ünite işlenirken sevgi, saygı ve dostluk değerlerine (أحب صدیقي/معلمي) vb. basit 

cümlelerle yer verilecektir. 

 

27 
 



3.SINIF 2.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AİLEM 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 
4. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Aile ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde seslendirmeleri 
sağlanacaktır. 
 

2. جدة) أخت، َجد، أخ، أب،، ( أمّ   kelimeleri üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin basit 
sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne, resim, afiş ve poster vb.) 
üzerinde göstermesi, canlandırması beklenmektedir. 
 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip etmeleri 
beklenmektedir. 
 
ر / .4 ر -كرِّ يبیأج - / أجب ئياِقر -/ اِقرأ يكرِّ يقول - قل    ve benzeri basit sınıf 

içi yönergelerin uygulanması beklenir. 
 
KONUŞMA 
 
 (و) şeklinde (جدي وجدتي) bağlacı üzerinde durulacak ve öğrencilerin و .1

bağlacını kullanması beklenir. 
! Derslerde konuyla ilgili  vb. ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi  ھَذا أبي، ھَذه أّمي 
verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
 ! Bu ünite işlenirken sevgi, saygı, güven, sorumluluk ve paylaşma değerlerine  

( صدیقك والدك،أكرمْ  ساعدْ  ) vb. basit cümlelerle yer verilecektir. 
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3.SINIF 3.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVİM 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 
4. Sınıf ortamında duyduğu kısa ve basit yönergeleri takip eder. 

 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Evle ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde 
seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 vb. kelimeleri üzerinde (غرفة الجلوس، غرفة النوم، حمام، مطبخ، بیت).2
durulacaktır. Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek 
nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip 
etmeleri beklenmektedir. 
 

4. ر ر -/ كرِّ يبیأج – / أجب ئياِقر -/ اِقرأ يكرِّ يقول - قل    ve benzeri basit sınıf 
içi yönergelerin uygulanması beklenir. 
 
KONUŞMA 

)غرفة النوم(غرفة الجلوس و  bağlacı üzerinde durulacak ve öğrencilerin  و  şeklinde 

 .bağlacını kullanması beklenir (و)

! Derslerde konuyla ilgili  vb. ibarelere yer verilecek  ُغرفة الجلوس ھَذا َحمام، ھَذه 
ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 

! Bu ünite işlenirken sevgi ve paylaşma değerlerine  ( كألعابَ  مْ تقاسَ أحب بیتي،  ) vb. 
basit cümlelerle yer verilecektir. 
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3.SINIF 4.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAHVALTI 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Kahvaltılıklarla ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde 
seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 

2. جبن وزیتون وعسل)(  kahvaltı ile ilgili kelimeler üzerinde durulmalıdır. 
Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne, resim, afiş 
ve poster vb.) üzerinde göstermesi, canlandırması beklenmektedir. 
 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip 
etmeleri beklenmektedir. 
 
 
KONUŞMA 
 .vb (جبن وزیتون وعسل) bağlacı üzerinde durulacak ve öğrencilerin  و .1

şekilde (و) bağlacını kullanması beklenir. 
 
2. Öğrenciler kahvaltılıklarla ilgili resim ve görselleri tanıtan ifadeleri kullanabilir. 

! Derslerde konuyla ilgili  vb. ibarelere yer verilecektir ve   َعسل ھَذا ُجبن، ھَذا
dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

   
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
! Bu ünite işlenirken tutumluluk değerine ( ال یحب اإلسرافهللا  ) vb. basit 

cümlelerle yer verilecektir. 
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3.SINIF 5.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYILAR 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 

 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. 1’den 10’a kadar sayma sayılarıyla ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde 
seslendirmeleri sağlanacaktır. 
2. 1’den 10’a kadar sayma sayıları üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin basit sözcük 
öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde 
göstermesi, canlandırması beklenmektedir. 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip 
etmeleri beklenmektedir. 
 

 
KONUŞMA 
 
1.  .bağlacı üzerinde durulacaktır  و 
! Derslerde konuyla ilgili  أقالم ةقلم واحد، قلمان اثنان، ثالث  vb. ibarelere yer 
verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
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3.SINIF 6.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENKLER 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 

 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Renkler ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde 
seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
2.  ) ، بنفسجيّ ، برتقاليّ ورديّ  أخضر، ،أصفر، أزرق أسود، أحمر، ،( أبیض 

  
kelimeleri üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları 
görseller (gerçek nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde 
göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip 
etmeleri beklenmektedir. 
 
 

 
KONUŞMA 
 
1.  .bağlacı üzerinde durulacaktır  و 

Derslerde konuyla ilgili  الموز أصفر، التفاح أحمر  vb. ibarelere yer verilecek ve 
dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
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3.SINIF 7.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOĞA 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 
4. Ders esnasında açıklayıcı ibarelere yer verilir. 

 

 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Doğa ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde seslendirmeleri 
sağlanacaktır. 
 

2. زھرة)  نجم، شمس، قمر، نھر، جبل، بحر، (شجرة،  vb. kelimeler üzerinde 
durulmalıdır. Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek 
nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip 
etmeleri beklenmektedir. 
 
 
 

KONUŞMA 
 
1  .bağlacı üzerinde durulacaktır  و 

Derslerde konuyla ilgili  ھَذه شجرة، ھَذا جبل  vb. ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi 
verilmeden işlenecektir. 

! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
! Bu ünite işlenirken doğa sevgisi ve duyarlılık değerlerine 
 .vb. basit cümlelerle yer verilecektir (نظّْف بیئتك، أحب الحدیقة) 
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3.SINIF 8.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOR 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit, açık, yavaş ve anlaşılır günlük konuşmaları takip eder. 

 

 

 

KONUŞMA 
 
1. Sözcük öbeklerini basit bağlaçlarla bağlar. 
2. Sporla ilgili resim ve görselleri açıklar. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel 

sunu yapar. 

 
DİNLEME 
 
1. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde seslendirmeleri 
sağlanacaktır. 

2 .  vb. kelimeler üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin basit  س)كرة القدم، كرة السلّة، تن(
sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne,  resim, afiş ve poster vb.) üzerinde 
göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
3. Öğrencilerin basit günlük hayat ifadelerini konuşma akışı içinde anlayıp takip etmeleri 
beklenmektedir. 
  

 
KONUŞMA 
 
 .bağlacı üzerinde durulacaktır  و .1

! Derslerde konuyla ilgili  لُعبة كرة القَدم، لُْعبة ُكرة الَسلّة     vb. ibarelere yer verilecek ve 
dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
! Bu ünite işlenirken saygı ve sabır değerlerine (الصبر جمیل، احترْم مدّربك) vb. basit 
cümlelerle yer verilecektir. 
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4.SINIF 1.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELAMLAŞMA 
VE VEDA 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Basit selamlaşma ifadelerini ayırt eder. 
4. Duyduğu Arapça sesleri iletişimi sağlayabilecek derecede 

seslendirir. 
5. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 
1. Selamlaşma ve veda ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 
 

YAZMA 
 
1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
 

 

 
DİNLEME 
 
ث/ -ت -ب -/ أ .1  harfleri üzerinde durulacaktır. 
2. Öğrencilerin   ،صباح الخیر، صباح النور، مساء الخیر، مساء النور
 ,vb. basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne مرحباً، أھالً 
resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
 
3. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan selamlaşma, hal hatır sorma, vedalaşma, 
özür dileme, kabul etme vb. kalıplar üzerinde durulacaktır. 
4. Öğrencilerin Arapçaya özgü olan ve ana dilde bulunmayan seslerin 
sesletiminin iletişimdeki önemini anlamaları ve bu sesleri dinledikten sonra 
telaffuz etmeleri sağlanacaktır. 
5. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, 
iletişimi sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili یا فاطمة، صباح النوریاَعلي صباح الخیر  vb. 
 ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya 
yönlendirilecektir. 
 
YAZMA 
 
1. Harflerin yalın halde yazımı üzerinde durulacaktır. 
 
! Bu ünite işlenirken hoşgörü, dostluk ve kardeşlik değerlerine  
 .vb. basit cümlelerle yer verilecektir (المؤمن أخو المؤمن)
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4.SINIF 2.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KENDİNİ 
TANITMA 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Basit selamlaşma ifadelerini ayırt eder. 
3. Duyduğu Arapça sesleri iletişimi sağlayabilecek derecede 

seslendirir. 
4. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Kendini tanıtma ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 
yapar. 
3. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan basit sözcükleri ve söz 
öbeklerini tanır. 
 

YAZMA 
 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
 

 

 
DİNLEME 
 
خ/ -ح -/ ج .1  harfleri üzerinde durulacaktır. 
من إزمیر بتدائیة/ أناالدرسة االم .2  vb. selamlaşma, vedalaşma, hâl hatır sorma, 

kendini tanıtma ifadeleri kullanılacaktır. 

3. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan selamlaşma, hal hatır sorma, vedalaşma, özür 

dileme, kabul etme, kendini tanıtma vb. kalıplar üzerinde durulacaktır. 

4. Öğrencilerin Arapçaya özgü olan ve ana dilde bulunmayan seslerin sesletiminin 

iletişimdeki önemini anlamaları ve bu sesleri dinledikten sonra telaffuz etmeleri 

sağlanacaktır. Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, iletişimi 

sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 

KONUŞMA 
! Derslerde konuyla ilgili    أنقرة،من  أنااسمي...، من أین أنت؟  مرحبا  

/ أنا مسلم    من إزمیر / أنا درسة االبتدائیةالم/  / مرحبا صباح الخیر!          
vb. selamlaşma, vedalaşma, hâl hatır sorma, kendini tanıtma ifadelerine yer verilecek 

ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 

YAZMA 
 
1. Harflerin yalın halde yazımı üzerinde durulacaktır. 
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4.SINIF 3.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOBİLER 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Hobiler ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Basit cümlelerle hobilerini anlatır. 
3. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel 

sunu yapar. 
 

 
YAZMA 
 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
 

 

 
DİNLEME 
 
ز/ -ر -ذ -/د .1  harfleri üzerinde durulacaktır. 
2.  vb. ibareler üzerinde  ركوب الدّراجة) الكتب، استماع الموسیقى، اءةقر(
durulmalıdır. Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek 
nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
3. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, iletişimi 
sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili  ّمشاھدة التلفاز أنا ال أحب  .vb  راءة ،قالأنا أحّب  
ibarelere yer verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
YAZMA 
 
1. Bu kazanımda Arap harflerinin yazma sistemine göre bağımsız, kelimenin başında, 
ortasında ve sonunda yazılış biçimleri üzerinde durulması beklenmektedir. Aynı 
harfin farklı kullanımlarını çok tanıdık sözcükler içerisinde sunarak öğrencinin biçim 
değişimlerini fark etmesi sağlanacaktır. 
 
! Bu ünite işlenirken sevgi değerine ( /تربیة الحیواناتالریاضةأحب  ) vb. basit 
cümlelerle yer verilecektir. 
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4.SINIF 4.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GİYSİLER 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Giysilerle ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 
yapar. 

 

 
YAZMA 
 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
2. Oldukça basit, açık ve anlaşılır evet-hayır sorularına yazılı olarak 

cevap verir. 
 

 

 
DİNLEME 
 
ض/-ص -ش -/س .1 harfleri üzerinde durulacaktır. 

2. شبشب)، معطف، حذاء، جورب، (قمیص   vb. kelimeler üzerinde durulmalıdır. 
Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne, resim, 
afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
3. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, iletişimi 
sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili ھَذا قَمیص، ھَذا َجورب vb. ibarelere yer verilecek ve 
dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
YAZMA 
 
1. Bu kazanımda Arap harflerinin yazma sistemine göre bağımsız, kelimenin 
başında, ortasında ve sonunda yazılış biçimleri üzerinde durulması beklenmektedir. 
Aynı harfin farklı kullanımlarını çok tanıdık sözcükler içerisinde sunarak 
öğrencinin biçim değişimlerini fark etmesi sağlanacaktır. 
 
! Bu ünite işlenirken estetik ve sadelik değerlerine 
 ( ةمتواضعقمیصي جمیل، مالبسي  ) vb. basit cümlelerle yer verilecektir. 
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4.SINIF 5.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYILAR 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Duyduğu/dinlediği ifadelerde/metinlerde geçen sayıları gösterir. 
4. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Sayılar ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 
 

 
YAZMA 
 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
 

 

 
DİNLEME 
 
غ/ - ع– ظ -/ط .1  harfleri üzerinde durulacaktır. 
2. 1-12 arası sayma sayıları üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin basit 
sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne, resim, afiş ve 
poster vb.) üzerinde göstermesi, canlandırması beklenmektedir. 
3. 1-12 arası sayıların öğrenciler tarafından resim, afiş, sayı çubukları 
vb. üzerinde gösterilmesi sağlanacaktır. 
4. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, 
iletişimi sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili اثنا عشر طفًال حد عشرطفًال أ ،  vb. ibarelere 
yer verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 

   
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya 
yönlendirilecektir. 
 
YAZMA 
 
1. Bu kazanımda Arap harflerinin yazma sistemine göre bağımsız, 
kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılış biçimleri üzerinde 
durulması beklenmektedir. Aynı harfin farklı kullanımlarını çok tanıdık 
sözcükler içerisinde sunarak öğrencinin biçim değişimlerini fark etmesi 
sağlanacaktır. 
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4.SINIF 6.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEYGAMBERİM 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Arapçanın harekeleme sistemini tanır. 
3. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 
4. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 

 

 

KONUŞMA 
 

1. Basit cümlelerle peygamberimiz ve ailesini tanıtır. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel 

sunu yapar. 
 

YAZMA 
 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
 

 

 
DİNLEME 
 
ك / -ق -/ ف .1  harfleri üzerinde durulacaktır.                               
2. Kısa ünlüler ortografik olarak yazıda görünmediğinden ünsüzlerin üstüne ve 
altına eklenen yardımcı işaretlerle simgelenen “harekeler” ile sözcükler öğretilir. 
Ancak ileriki düzeylerde kelimelere aşinalık arttıkça bu işaretler olmaksızın okuma-
anlama gerçekleştirilir. Bu aşamada damme, üzerinde durulacaktır. 
3. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, iletişimi 
sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
4. خال، خالة، عم،عمة) جدة، أخت، َجد، أخ، أب،، ( أمّ   kelimeleri üzerinde 
durulmalıdır. Basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek nesne, resim, 
afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması beklenmektedir. 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili  أّمھ آمنةهللاْسمھ محمد (ص)، أبوه عبد ،  vb. ibarelere 
yer verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilmelidir. 
 
YAZMA 
 
1. Bu kazanımda Arap harflerinin yazma sistemine göre bağımsız, kelimenin 
başında, ortasında ve sonunda yazılış biçimleri üzerinde durulması beklenmektedir. 
Aynı harfin farklı kullanımlarını çok tanıdık sözcükler içerisinde sunarak 
öğrencinin biçim değişimlerini fark etmesi sağlanacaktır. 
! Bu ünite işlenirken sevgi ve güvenirlik değerlerine ( ، هللاأحب رسول   

ادق وأمینمحمد ص ) vb. basit cümlelerle yer verilecektir. 
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4.SINIF 7.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAŞITLAR  

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
  
1. Arap harflerini tanır. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Taşıtlarla ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel sunu 

yapar. 
 

 
YAZMA 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
2. Oldukça basit, açık ve anlaşılır evet-hayır sorularına yazılı olarak 

cevap verir. 
 

 

 
DİNLEME 
 
ن / -م -/ل .1  harfleri üzerinde durulacaktır.                                        
 .vb. kelimeler üzerinde durulmalıdır (حافلة، سیارة، قطار، طائرة )
Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller (gerçek 
nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi, canlandırması 
beklenmektedir. 
2. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, 
iletişimi sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili ھَذه حافِلة، ھَذا قِطار vb. ibarelere yer 
verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya 
yönlendirilecektir. 
 
YAZMA 
 
1. Bu kazanımda Arap harflerinin yazma sistemine göre bağımsız, 
kelimenin başında, ortasında ve sonunda yazılış biçimleri üzerinde 
durulması beklenmektedir. Aynı harfin farklı kullanımlarını çok tanıdık 
sözcükler içerisinde sunarak öğrencinin biçim değişimlerini fark etmesi 
sağlanacaktır. 
 
! Bu ünite işlenirken saygı, nezaket,  merhamet ve yardımseverlik 
değerlerine ( ریالصغ أْعِطْف على اْحتَِرم الكبیر، ساِعد الكبار، ) vb. 
basit cümlelerle yer verilecektir. 
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4.SINIF 8.ÜNİTE 

ÜNİTE KAZANIMLAR AÇIKLAMALAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÜLKEM 

 
Bu ünite sonunda öğrenciler; 
 
DİNLEME 
 
1. Arap harflerini tanır. 
2. Dinlediği basit sözcük öbekleri ile ilgili görselleri bulur. 
3. Duyduğu basit sözcük öbeklerini uygun telaffuzla seslendirir. 

 

KONUŞMA 
 

1. Ülkesi ile ilgili resim ve görselleri açıklar. 
2. Derste öğrendiği kelimelerle ilgili görsel okuma ve görsel 

sunu yapar. 
 

 
YAZMA 
 

1. Arapçanın seslerini ortografik şekilleriyle yazar.  
2. Oldukça basit, açık ve anlaşılır evet-hayır sorularına yazılı 

olarak cevap verir. 
 

 

 
DİNLEME 
 
ي/ - و – ھـ/ .1  harfleri üzerinde durulacaktır.                                          
Şehirler, bayrak, başkent, harita, denizler, dini ve milli bayramlar vb. kelimeler 
üzerinde durulmalıdır. Öğrencilerin basit sözcük öbeklerini ve durumları görseller 
(gerçek nesne, resim, afiş ve poster vb.) üzerinde göstermesi/canlandırması 
beklenmektedir. 
2. Öğrencilerin Arapçanın seslerini anlamlı sözcük öbekleri düzeyinde, iletişimi 
sekteye uğratmayacak akıcılıkta seslendirmeleri sağlanacaktır. 
 
 
KONUŞMA 
 
! Derslerde konuyla ilgili ھَذا َعلمي، ھَذا َوطني، أنا أحب وطني vb. ibarelere yer 
verilecek ve dilbilgisi verilmeden işlenecektir. 
 
! Öğrenciler, iletişimi desteklemek için beden dilini kullanmaya yönlendirilecektir. 
 
YAZMA 
 
1. Bu kazanımda Arap harflerinin yazma sistemine göre bağımsız, kelimenin başında, 
ortasında ve sonunda yazılış biçimleri üzerinde durulması beklenmektedir. Aynı harfin 
farklı kullanımlarını çok tanıdık sözcükler içerisinde sunarak öğrencinin biçim 
değişimlerini fark etmesi sağlanacaktır. 
 
! Bu ünite işlenirken vatan sevgisi, dostluk, kardeşlik değerlerine 
 ( مانیحب الوطن من اإل ) vb. basit cümlelerle yer verilecektir. 
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