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Küreselleşmenin sonucu olarak her geçen gün 
küçülen dünyada ülkemizi 2053 ve 2071 hedefleri-
ne taşıyacak olan gençlerimizin bilgi, beceri,  de-
neyim ve iyi bir meslek sahibi olmaları tek başına 
yeterli olmayıp 21. yüzyıl becerileri bağlamında 
yeni kazanımlar edinmeleri gerekmektedir. Bu 
bağlamda bir veya bir kaç yabancı dil bilen genç-
lerimizin yetişmesine büyük ihtiyaç vardır. Öte 
yandan eğitim, kültür, ticaret, siyaset, teknoloji ve 
bilişim alanındaki gelişmeler de iyi bir yabancı dil 
eğitimini zorunlu hâle getirmektedir.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak yaban-
cı dil eğitiminin istenen düzeyde öğrencilerimize 
verilmesi amacıyla bazı Anadolu imam hatip li-
selerinde hazırlık sınıfları açılarak yoğun bir dil 
eğitimi verilmektedir.  Arapça, İngilizce, Alman-
ca, İspanyolca, Çince, Fransızca, Farsça, Japonca 
veya Rusça’dan birinin okutulduğu bu okulları-
mızda aracı dilsiz eğitim uygulamasıyla öğren-
cilerimize Okuma, Dinleme (Anlama Becerileri), 
Konuşma, Yazma (Anlatma Becerileri) kazandı-
rılmaktadır. 

Anadolu imam hatip liselerimizde verilen ya-

bancı dil seviyesini ölçmek, öğrencilerimizin dil 
becerilerindeki gelişimi izlemek ve değerlendirmek 
amacıyla her dönem sonunda merkezi ortak sınav 
yapılmaktadır. Öte yandan konuşma ve günlük 
hayata dair pratik dil eğitimi yanı sıra akademik 
ve mesleki kariyer hedeflerine yönelik Münazara 
Yarışmaları, Ulusal ve Uluslararası Model Birleş-
miş Milletler (MUN) Uluslararası Model İslam İş-
birliği (BEYIMOIC) uygulamaları, gerçekleştirilen 
dünya liderleri ve delegeleri zirveleri ile öğretilen/
öğrenilen yabancı dilin öğrencilerimiz tarafından 
hayatlarına etkin olarak kullanılması sağlanmak-
tadır.

Anadolu imam hatip liseleri Genel Müdürlüğü-
müzün koordinesinde bir çok alanda öncülük yap-
tığı gibi yabancı dil öğretiminde de özgün çalışma-
lara ve başarılara imza atmaktadır.  Yabancı dil 
öğretimindeki örnek çalışmalarımızın bir kısmını, 
dil öğretimindeki metotlarımızı içeren “Teoriden 
Pratiğe Yabancı Dil Öğretimi” kitabımızın 
hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşla-
rımıza, gerçekleştirilen uygulamalarla başarılara 
imza atan okullarımıza, öğretmenlerimize ve öğ-
rencilerimize çok teşekkür ediyorum. 

Takdim
Nazif YILMAZ

Din Ögretimi Genel Müdürü
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Tarih boyunca dil en önemli iletişim aracı olmuştur. Geçmişteki kapalı 
toplumlarda iletişim için bireylerin aynı ve tek dili konuşmaları yeterliyken 
bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da iletişim kurmak 
zorunlu hale gelmiştir. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilmek, diğer 
ülkelerle her alanda bilgi alışverişinde bulunabilmek, ekonomik ilişkilerimizi 
yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için ana dilimizden 
başka en az bir yabancı dili bilmek gerekmektedir.

Dil öğrenmek bazı zorlukları beraberinde getirir. Ancak farklı coğrafyalarda 
yaşayan insanların kullandığı diller, üslup ve ifade çeşitliliği medeniyetimizin 
teşekkülünde temel unsur olup bu günkü medeniyetlerin varlığını sürdürüşünde 
bu farklılıkların yattığı unutulmamalıdır. Çok iyi bilinmelidir ki konuştuğumuz dillerin 
farklı olması iletişim engeli değil, bir zenginliktir. Bu zenginlik Kur’an’da “Göklerin ve 
yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması O’nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir” şeklinde ifade edilir. (Rûm suresi, 22.ayet)

Sevgili Peygamberimiz Medine’ye gittiklerinde farklı milletlerden heyetler ve mektuplar geliyordu. 
Peygamber Efendimiz, heyetlerin konuştuğunu anlamak, gelen mektuplara aynı dilden cevap 
vermek üzere vahiy kâtibi Zeyd bin Sâbit’ten (r.a.) İbranice ve Süryanice’yi öğrenmesini istedi. Ayrıca 
Peygamberimiz (s.a.v.) diğer sahabilere yabancı dil öğrenilmelerini ve başka medeniyetleri araştırıp 
tanınmalarını sahabilere tavsiye etmişti. Hz. Muhammed dil öğrenmenin, farklı medeniyetlere açılmanın 
önemini daha 7. yüzyılda vurguladı. 

İslam coğrafyalarında tercüme ve dil öğretimi erken dönemlerde başlandı. Batıda yabancı dil öğrenimi ile 
ilgili ilk çalışmalara 18. yüzyılda, öğrenilen yabancı dilin kurallarını saptayıp biçimlendirmekle başlandı.  Bu 
dönemde dil öğretiminde amaç, yabancı dil kurallarının öğrenilmesi ve bunların çeviride uygulanması ile 
sınırlı kaldı, yeni bir yöntem geliştirilmedi. Ancak 20. yüzyılın ilk yarısında yapılan çalışmalarda bu yöntemin 
yetersiz olduğu vurgulanıp, Bloomfield (1933) ve Sapir (1921) gibi dilbilimciler yeni teknikler geliştirdiler. 
Son yıllarda bu çalışmaların içlem ve kapsamı da genişletilerek pek çok farklı yöntem, teknik geliştirilmiş 
ve geliştirilmeye de devam edilmektedir.

Ülkemizde lise öğrencilerine yönelik ilk kapsamlı (veya planlı) yabancı dil öğretimi uygulaması, 1955 
yılında açılan ve daha sonra “Anadolu Lisesi” ismini alacak olan Maarif Okulları’dır. O dönemdeki 
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Anadolu Liseleri beş yıllık ilkokuldan sonra “hazırlık” adı altında bir yıllık 
yoğun İngilizce müfredatı olan okullardı. Hazırlık eğitimi verilen Anadolu 
Liselerinde İngilizce öğretimindeki amaç, öğrencileri İngilizce işlenecek 
olan matematik ve fen bilgisi gibi dersleri anlayabilecek bir kapasiteye 
ulaştırmaktı.

1972 yılında MEB Talim Terbiye Dairesi’ne bağlı olarak “Yabancı Diller 
Öğretimi Geliştirme Merkezi” kuruldu. Ardından oluşturulan yabancı dil 

programı 1972-1973 yılında otuz iki okulda uygulanmaya başlandı. 1973-
1977 yıllarında da devam eden bu çalışma tüm orta öğretim kurumlarına 

yaygınlaştırıldı. 1983 yılında Anadolu Liseleri için İngilizce programı hazırlanarak 
1984 yılında uygulanmaya başlandı.

Anadolu İmam Hatip Liselerindeki yabancı dil öğretimine gelince; 1924 yılında Millî Eğitim 
Bakanlığının ortaokul seviyesinde 29 ilde imam hatip okulları açılması kararı sonrası Arapça dil 

öğretimine başlandı. Yabancı dil öğretimi zaman içerisinde bazı farklılıklar göstermişse de 17 Ekim 
1951 tarihinde, ülkemizin ilk imam hatip lisesi olan İstanbul İmam-Hatip Okulu Mahmud Celâleddin 
Ökten’in gayretleri ile açıldı.

İlk yabancı dil ağırlıklı imam hatip liseleri ise 1985-1986 öğretim yılında yurt dışındaki işçi çocuklarının 
eğitimi için Almanca öğretim veren Beykoz’daki Anadolu İmam Hatip Lisesi’dir. O dönemde bazı 
derslerin öğretimini yabancı dilde yapan ve ilkokul sonrası yabancı dil hazırlık sınıfı olan okullar 
“Anadolu Lisesi” yaygın ifade ile “Süper Lise” olarak adlandırılıyordu.

Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi 1989-1990 öğretim yılında İngilizce bölümünü de açarak Kartal 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne taşındı. 16 Ağustos 1997 tarihinde çıkarılan sekiz yıllık zorunlu kesintisiz 
eğitim yasası imam hatip liselerinin orta kısımlarının kapanmasına yol açtı. Daha sonra 174 sayılı MEB 
Talim ve Terbiye Kurulunun kararı ile imam hatip liseleri; bir yılı hazırlık, üç yılı normal eğitim olmak 
üzere dört yıllık liseler hâline dönüştürüldü. 

1996-1997 öğretim yılından önce imam hatip liselerindeki program çeşitliliği şu şekildeydi:
İmam-Hatip Lisesi, Anadolu İmam-Hatip Lisesi (yedisi müstakil), Yabancı Dil Ağırlıklı İmam-Hatip 
Lisesi(2), çok programlı lise içinde İmam-Hatip Lisesi(37) şeklindeydi. 2015 yılından itibaren İmam 
Hatip Liselerinde uygulanan program çeşitliliğinde ciddi yenilikler ortaya çıkmıştır.
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Mevcut İmam Hatip okullarının ana programına ilave olarak çeşitli programlarda İmam Hatip Liseleri açılmıştır:

Hazırladığımız “Anadolu İmam Hatip Liselerinde Teoriden Pratiğe Yabancı Dil Öğretimi Arapça, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, 
İspanyolca Uygulama Örnekleri” kitapçığı ile Hazırlık Dil Sınıfı Programı Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerimizin temel özellikleri, 
bu okulların müfredatı ve dil öğretimi, kullanılan yöntem/teknikler ve Arapça, İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, İspanyolca, Farsça, 
Fransızca ve Japonca pek çok etkinlik örneklerine yer verilmiştir.  Etkinlikler her okulda kolaylıkla uygulanabilecek, öğrencilerde 
kalıcı öğrenmeyi pekiştirecek nitelikte dinleme, okuma, konuşma, yazma (dört temel dil becerisi) becerilerine yönelik hazırlanmıştır. 
Öğrencilerimizden gelen özgün çalışmalara “Hünerli Kalemler” adı altında yer verilmiştir.
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GENEL MÜDÜRLÜĞÜHAZIRLIK DİL SINIFI PROGRAMI UYGULAYAN 

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİMİZ 

BİRİNCİ BÖLÜM

FRANSIZCA, FARSÇA,  
JAPONCA

ÖĞRETİLEN  DİLLER
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OKULLARIMIZDA;

Arapça ile birlikte İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, 
Farsça ve Japonca’dan birini en iyi şekilde öğrenme imkânı

Hızla değişen ve küreselleşen dünyada yabancı dil becerisiyle uluslararası 
düzeyde akranları ile rekabet edebilecek seviyede yetişen öğrenciler

Küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişmeleri fark eden, İslam ülkeleri, 
Müslüman toplumlar ve dünya ile iletişim kurabilen gençler 

Kaliteli bir yabancı dil eğitimiyle başta gönül coğrafyamız olmak üzere yeni 
kültürleri ve düşünceleri tanıma imkânı 

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisini 
kazandıran “aracı dilsiz” yabancı dil öğretimi yaklaşımı

Hazırlık sınıfı uygulaması ile erken yaşta yabancı dil sorununu çözerek kariyer 
planlaması yapan özgüven sahibi bireyler

1

2

3

4

5

6
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Yabancı dil öğrenimi kolaylaştıran özgün tasarlanmış eğitim ortamları, sadece öğrenilen 

dilin konuşulduğu etkinlik odaları, dil laboratuvarları ve yabancı dil kütüphaneleri

Okul içi etkinliklerde yabancı dilde öğrenci kulüpleri, dergiler, röportajlar, 
tiyatrolar, söyleşiler ve öğrenci panelleri

Yabancı dillerde Türkiye geneli ortak imtihanlar, interaktif ortamda dört 
temel dil becerisinin ölçüldüğü yazılı, sözlü ve kompozisyon sınavları

Öğretilen yabancı dilin anadil olarak kullanıldığı ülkelerden kardeş okullar ile 
karşılıklı ziyaretler ve dil etkinlikleri 

1O Dilde Münazara, Ulusal ve Uluslararası MUN Model Birleşmiş Milletler 
Uygulamaları,  BEYIMOIC Uluslararası Model İslam İşbirliği

Yabancı dillerde yüz yüze veya uzaktan konferanslar, öğrenci sempozyumları, 
paneller, Arapça başta olmak üzere bilgi ve etkinlik yarışmaları

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretilen yabancı dilin anadil olarak kullanıl-
dığı ülkelerden kardeş okullar ile karşılıklı 
ziyaretler ve dil etkinlikleri 

Arapça ile birlikte İngilizce, Almanca, İspan-
yolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve 
Japonca dillerinden birini en iyi şekilde 
öğrenme imkânı

Hızla değişen ve küreselleşen dünyada 
yabancı dil becerisiyle uluslararası düzeyde 
akranları ile rekabet edebilecek seviyede 
yetişen öğrenciler

Küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişme-
leri fark eden, İslam ülkeleri, Müslüman 
toplumlar ve dünya ile iletişim kurabilen 
gençler

Kaliteli bir yabancı dil eğitimiyle başta gönül 
coğrafyamız olmak üzere yeni kültürleri ve 
düşünceleri tanıma imkânı

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak 
üzere dört temel dil becerisini kazandıran 
"aracı dilsiz" yabancı dil öğretimi yaklaşımı

Hazırlık sınıfı uygulaması ile erken yaşta yaban-
cı dil sorununu çözerek kariyer planlaması 
yapan özgüven sahibi bireyler

Yabancı dil öğrenimi kolaylaştıran özgün 
tasarlanmış eğitim ortamları, sadece öğreni-
len dilin konuşulduğu etkinlik odaları, dil labo-
ratuvarları ve yabancı dil kütüphaneleri

Yabancı dillerde Türkiye geneli ortak imtihan-
lar, interaktif ortamda dört temel dil becerisi-
nin ölçüldüğü yazılı, sözlü ve kompozisyon 
sınavları

1O Dilde Münazara, Ulusal ve Uluslararası 
MUN Model Birleşmiş Milletler Uygulamaları, 
BEYOMOIC Uluslararası Model İslam İşbirliği 

Yabancı dillerde yüz yüze veya uzaktan 
konferanslar, öğrenci sempozyumları, panel-
ler, Arapça başta olmak üzere bilgi ve etkinlik 
yarışmaları

Yaz tatillerinde fiziki şartları uygun pansiyonlu 
okullarda yüz yüze veya internet ortamında 
uzaktan eğitimle yabancı dil yaz kampları

Yabancı dil öğretiminde meslektaşlar arasın-
da temayüz eden öğretmenler ve yabancı 
uyruklu eğitimciler

Okullar arasında eşgüdümün sağlanması, 
ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve uygula-
ma birlikteliğinin sağlanmasında rol alan 
yöneticiler ve yabancı dil koordinatörleri

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve 
uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükse-
köğretime hazırlık projeleri ve yükselen 
üniversite başarısı

Temel derslerde Fen ve Sosyal Bilimler liseleri 
ile aynı öğretim programları ve haftalık ders 
saatleri

Okul içi etkinliklerde yabancı dilde öğrenci 
kulüpleri, dergiler, röportajlar, tiyatrolar, söyle-
şiler ve öğrenci panelleri

3. Yabancı Dil Programı (Hazırlık Sınıfı) Uygulayan 
Anadolu İmam Hatip Liseleri 

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem

21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında
Anadolu İmam Hatip Liselerinde

21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında
Anadolu İmam Hatip Liselerinde

Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamın-
da öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Prog-
ram Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen 
ve Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Gele-
neksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık proje ve programları 
uygulanmaktadır.

yetişen öğrenciler

Küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişme
leri fark eden, İslam ülkeleri, Müslüman 

Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükse
köğretime hazırlık projeleri ve yükselen 

ile aynı öğretim programları ve haftalık ders 
saatleri

3. Yabancı Dil Programı (Hazırlık Sınıfı) Uygulayan 

7
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Yaz tatillerinde fiziki şartları uygun pansiyonlu okullarda yüz yüze veya 
internet ortamında uzaktan eğitimle yabancı dil yaz kampları

Yabancı dil öğretiminde meslektaşlar arasında temayüz eden öğretmenler ve 
yabancı uyruklu eğitimciler

Okullar arasında eşgüdümün sağlanması, ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve uygulama 

birlikteliğinin sağlanmasında rol alan yöneticiler ve yabancı dil koordinatörleri

Temel derslerde Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri ile aynı öğretim programları ve 
haftalık ders saatleri

Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükseköğretime  hazırlık projeleri ve 
yükselen üniversite başarısı

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve uzmanların yer aldığı okul 
danışma kurulları

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretilen yabancı dilin anadil olarak kullanıl-
dığı ülkelerden kardeş okullar ile karşılıklı 
ziyaretler ve dil etkinlikleri 

Arapça ile birlikte İngilizce, Almanca, İspan-
yolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve 
Japonca dillerinden birini en iyi şekilde 
öğrenme imkânı

Hızla değişen ve küreselleşen dünyada 
yabancı dil becerisiyle uluslararası düzeyde 
akranları ile rekabet edebilecek seviyede 
yetişen öğrenciler

Küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişme-
leri fark eden, İslam ülkeleri, Müslüman 
toplumlar ve dünya ile iletişim kurabilen 
gençler

Kaliteli bir yabancı dil eğitimiyle başta gönül 
coğrafyamız olmak üzere yeni kültürleri ve 
düşünceleri tanıma imkânı

Dinleme, okuma, konuşma ve yazma olmak 
üzere dört temel dil becerisini kazandıran 
"aracı dilsiz" yabancı dil öğretimi yaklaşımı

Hazırlık sınıfı uygulaması ile erken yaşta yaban-
cı dil sorununu çözerek kariyer planlaması 
yapan özgüven sahibi bireyler

Yabancı dil öğrenimi kolaylaştıran özgün 
tasarlanmış eğitim ortamları, sadece öğreni-
len dilin konuşulduğu etkinlik odaları, dil labo-
ratuvarları ve yabancı dil kütüphaneleri

Yabancı dillerde Türkiye geneli ortak imtihan-
lar, interaktif ortamda dört temel dil becerisi-
nin ölçüldüğü yazılı, sözlü ve kompozisyon 
sınavları

1O Dilde Münazara, Ulusal ve Uluslararası 
MUN Model Birleşmiş Milletler Uygulamaları, 
BEYOMOIC Uluslararası Model İslam İşbirliği 

Yabancı dillerde yüz yüze veya uzaktan 
konferanslar, öğrenci sempozyumları, panel-
ler, Arapça başta olmak üzere bilgi ve etkinlik 
yarışmaları

Yaz tatillerinde fiziki şartları uygun pansiyonlu 
okullarda yüz yüze veya internet ortamında 
uzaktan eğitimle yabancı dil yaz kampları

Yabancı dil öğretiminde meslektaşlar arasın-
da temayüz eden öğretmenler ve yabancı 
uyruklu eğitimciler

Okullar arasında eşgüdümün sağlanması, 
ortak projelerin gerçekleştirilmesi ve uygula-
ma birlikteliğinin sağlanmasında rol alan 
yöneticiler ve yabancı dil koordinatörleri

Üniversitelerle iş birliğinde akademisyenlerin ve 
uzmanların yer aldığı okul danışma kurulları

Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükse-
köğretime hazırlık projeleri ve yükselen 
üniversite başarısı

Temel derslerde Fen ve Sosyal Bilimler liseleri 
ile aynı öğretim programları ve haftalık ders 
saatleri

Okul içi etkinliklerde yabancı dilde öğrenci 
kulüpleri, dergiler, röportajlar, tiyatrolar, söyle-
şiler ve öğrenci panelleri

3. Yabancı Dil Programı (Hazırlık Sınıfı) Uygulayan 
Anadolu İmam Hatip Liseleri 

Anadolu İmam Hatip Liselerinde
Yeni Dönem

21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında
Anadolu İmam Hatip Liselerinde

21.Yüzyıl Becerileri Bağlamında
Anadolu İmam Hatip Liselerinde

Anadolu İmam Hatip Liselerinde 21. yüzyıl becerileri bağlamın-
da öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre “Prog-
ram Çeşitliliği” tasarlanarak Temel İslam Bilimleriyle birlikte Fen 
ve Sosyal Bilimler, Uluslararası, Yabancı Diller, Mûsikî, Spor, Gele-
neksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar, Hafızlık proje ve programları 
uygulanmaktadır.

yetişen öğrenciler

Küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişme
leri fark eden, İslam ülkeleri, Müslüman 

Akademik Destek Programıyla (ADEP) yükse
köğretime hazırlık projeleri ve yükselen 

ile aynı öğretim programları ve haftalık ders 
saatleri

3. Yabancı Dil Programı (Hazırlık Sınıfı) Uygulayan 
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15

HAZIRLIK DİL SINIFI PROGRAMI UYGULAYAN 
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİNDE  

TEMEL İLKELER

15
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Hazırlık sınıfı ile dil programı uygulayan Anadolu İmam 
Hatip Liselerimizde Arapça, İngilizce, Almanca, 
İspanyolca, Çince, Japonca, Fransızca, Farsça veya Rusça 
dillerinden biri, birinci yabancı dil olarak verilmektedir.

16
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Öğrenciler okullarımıza Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş 
Sistemi puan üstünlüğüne göre, merkezi yerleştirme ile gelirler.

Okullarımızın eğitim süresi hazırlık 
sınıfıyla birlikte beş (5) yıldır.

Öğrencilerimize anadilinin 
yanı sıra en az iki yabancı 
dilde okuma, yazma, 
dinleme ve konuşma 
becerileri kazandırılır. 

17



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okullarımızın çoğunda birinci yabancı dil olarak okutulan dilin anadil 
olarak kullanıldığı ülkelerden yabancı uyruklu öğretmenler de görev yapar.

18
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Okullarımızda, akademik danışma kurulu 
oluşturulur, etkinlik ve çalışmalarda 
üniversitelerle işbirliği yapılır.

Zümre odalarının dışında imkânlar dâhilinde “Dil Projesi” odaları vardır. Bu odalarda ilgili 
alan öğretmenleri, dil koordinatörleri ve danışman akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler 
çalışmalar yaparlar. 19
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Öğrencilerimize ara tatillerde ve öğretim yılı sonlarında özel yabancı dil 
programları da uygulanır.

20
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Öğrencilerimizden başarılı olanlar, ilerleyen sınıflarda hazırlıkta eğitimini 
aldıkları dilin ana dil olarak konuşulduğu ülkelere kısa süreli eğitimlere 
gönderilir.

21
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Okullarımızda dil projesine ek olarak 9. sınıftan itibaren fen ve sosyal 
bilimler programı da uygulanmaktadır.

22
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Öğrencilerin fen ve sosyal bilimler ile sanat, spor dallarında ilgi duydukları 
alanlara yönelik ve yeteneklerinin keşfedilmesine imkan veren sosyal 
kültürel etkinlikler gerçekleştirilir.

Okullarımızda ulusal etkinlik ve yarışmalar düzenlenir ve dil alanında 
yapılan uluslararası yarışmalara katılım teşvik edilir.

23



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

M. Emin Saraç AİHL, İstanbulHz.Ayşe Kız AİHL, Antakya

Beyoğlu AİHL, İstanbul

Arapça Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız
OKULLARIMIZ

15 Temmuz Şehitleri AİHL, İstanbul
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Arapça Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 

İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL Erciyes AİHL, Kayseri Prof. Dr. Ömer Dinçer AİHL, Karaman

Tahir Büyükkörükçü AİHL, KonyaMehmet Akif Ersoy Kız AİHL, Kocaeli Ömer Çam AİHL, İstanbul

25
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Arapça Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 

Artuklu AİHL, Mardin

Tenzile Erdoğan Kız AİHL, İstanbul

Atakum AİHL, Samsun

Trabzon Kız AİHL

Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL, Rize

Muhammed Hamdi Yazır AİHL, Ankara

26
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İngilizce Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 

Tevfik İleri AİHL, Ankara

M. Emin Saraç AİHL, İstanbul

Güngören Ticaret Odası Kız AİHL, İstanbul Kadıköy AİHL, İstanbul

İpekçilik AİHL, Bursa
27
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İngilizce Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 

Ahmet Sani Gezici Kız AİHL 
İstanbul

Kartal AİHL, İstanbul

Şehit Mehmet Güder AİHL 
İstanbul

Çamlıca Kız AİHL, İstanbulÖmer Çam AİHL, İstanbul

28
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İngilizce Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 

İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL, İzmir

Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL, RizeMahmut Sami Ramazanoğlu AİHL, Konya Atakum AİHL, Samsun

Mehmet Akif Ersoy AİHL, Kocaeli 29
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İngilizce Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 

Tenzile Erdoğan Kız AİHL 
İstanbul

15 Temmuz Şehitleri AİHL 
İstanbul

Sancaktepe Teknoloji AİHL 
İstanbul

Şehit Hakan Gülşen AİHL, İzmirŞehit Prof Dr. İlhan Varank AİHL, İzmir
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Kadıköy AİHL, İstanbul   Ahmet Sani Gezici Kız AİHL 
İstanbul

Beşiktaş KAİHL, İstanbul İstanbul İTO Marmara AİHL Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL, İzmir

İspanyolca Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız

Almanca Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız 
ve Japonca  Hazırlık Sınıfı Olan Okulumuz
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Bakırköy  AİHL, İstanbul İzmir Kız AİHL

Fransızca Hazırlık Sınıfı Olan Okullarımız

  M. Emin Saraç AİHL, İstanbul

Rusça
Hazırlık Sınıfı Olan Okulumuz

Şehit Mehmet Güder AİHL, İstanbul

Çince
Hazırlık Sınıfı Olan Okulumuz

Van AİHL

Farsça
Hazırlık Sınıfı Olan Okulumuz

32
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Genel Müdürlüğümüz, Anadolu imam hatip liselerindeki yabancı dil eğitimlerini gözden geçirerek model 
uygulamalar gerçekleştirmek üzere ciddi bir çalışma motivasyonu ile hareket etmektedir. İlk etapta ülkemizdeki 
Anadolu imam hatip liselerinin bazılarında Arapça ve İngilizce hazırlık sınıfları açılarak doğrudan pilot 
uygulamalar gerçekleştirilmesi hedeflenmiş ve yeni modeller için dünyadaki farklı yabancı dil eğitim modelleri 
incelenmiştir. 2016-2017 öğretim yılında bu dillerin arasına İspanyolca ve Almanca, 2018’de Rusça, 2019’da ise 
Çince eklenmiştir. 2020-2021eğitm öğretim yılından itibaren bu dillere Fransızca, Farsça, Japonca eklenmiştir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı programı uygulayan tüm okullarımızda kalite birliği sağlamak ve öğrencilerimizde 
kalıcı bir dil eğitimi verebilmek için danışma kurulları oluşturulmuş ve gerek resmi gerekse de özel öğretim 
kuruluşlarındaki yabancı dil eğitim tecrübeleri masaya yatırılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda okullarımız 
için bazı uygulama esasları belirlenmiştir.

UYGULAMA ESASLARIMIZ

33
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Hazırlık sınıfında 20 ders saati birinci yabancı dil, 7 ders saati de ikinci yabancı dil öğretimi yapılır. Ayrıca 3 saat Türkçe, 
3 saat Matematik, 4 saat Kur’an-ı Kerim, 2 saat Beden Eğitimi ve Spor, 1 saat Rehberlik dersleri yer almaktadır.

9,10,11 ve 12. sınıflarda öğrencilerimiz Anadolu liselerinde 
alınan temel derslerin tamamını alırlar. İsteyen okullarımız-
da dil projesine ek olarak 9. sınıfdan itibaren fen ve sosyal 
bilimler programı da uygulanabilir. Böylelikle öğrencilerimi-
ze Fen/Sosyal Proje okullarındaki ders programına devam 
ederler. 

DERSLERİMİZ
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ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

FEN/SOSYAL PROGRAMI

DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11. SINIF 12. SINIF

OR
TA

K 
DE

RS
LE

R

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 5 5 5

TARİH 2 2 2 -

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - - 2

COĞRAFYA 2 2 - -

MATEMATİK 6 6 4 6

FİZİK 2 2 2 2

KİMYA 2 2 2 2

BİYOLOJİ 2 2 2 2

FELSEFE - 2 2 -

YABANCI DİL 5 2 2 2

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR / GÖSEL SANATLAR / MÜZİK 2 1 1 1

SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ 1 - - -

ARAPÇA (*) 2 2 - -

SEÇMELİ BİRİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA/İSPANYOLCA/RUSÇA...) - - 6 6

SEÇMELİ İKİNCİ YABANCI DİL (**) 2 2 2 2

TOPLAM 32 (+2) 28 (+2) 12 (+18) 10 (+20)

(*) (**) Arapça ve İngilizce dışında hazırlık sınıfı olan okullarda 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda “Zorunlu Seçmeli İkinci Yabancı Dil” olarak haftada 2 ders saati İngilizce 
dersi okutulacaktır. Yine bu okullarda Kur’an-ı Kerim dersi 9. sınıflarda 4 ders saati, 10 ve 11. sınıflarda 3 ders saati, Arapça dersi 9. sınıflarda 3 ders saati, 
10. sınıflarda 2 ders saati, Mesleki Arapça dersi 11 ve 12. sınıflarda 2 ders saati, Dinler Tarihi ise 12. sınıflarda 1 ders saati okutulacaktır.
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ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

FEN/SOSYAL PROGRAMI

DERSLER 9. SINIF 10. SINIF 11.SINIF 12.SINIF

M
ES

LE
K 

DE
RS

LE
Rİ

KUR’AN-I KERİM (*) 5 3 3 3

MESLEKİ ARAPÇA (*) - - 2 2

TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 - - -

SİYER - 2 - -

FIKIH - 2 - -

TEFSİR - - 2 -

DİNLER TARİHİ (*) - - - 2

HADİS - 2 - -

AKAİD - - 1 -

KELAM - - - 2

HİTABET MESLEKİ UYGULAMA - - 2 -

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYET - - - 2

OSMANLI TÜRKÇESİ (*) - 1 - -

TOPLAM 5 10 10 10

SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAM 2 2 18 20

REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 1 - - -

TOPLAM DERS SAATİ 40 40 40 40

(*) Sanat veya Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde Yabancı Dil dersi 9. Sınıflarda 2 saati; Matematik dersi 10. Sınıflarda 5 
saati; Arapça dersi 9. Sınıflarda 3, 10. sınıflarda 2 ders saati; Mesleki Arapça 11 ve 12. sınıflarda 2 ders saati; Kur’an-ı Kerim dersi 11. sınıflarda 3 ders saati; 
Dinler Tarihi 12. sınıflarda 1 ders saati okutulacak, zorunlu Osmanlı Türkçesi dersi okutulmayacaktır.

Okullarımızdaki zorunlu imam hatip meslek dersleri normal bir Anadolu imam hatip lisesinden 
farksızdır. Ancak seçmeli dersler ile küçük farklılıklar gösterir.

36



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrencilerimiz, AİHL’de Fen Bilimleri derslerini Fen Liseleri ile eşit alırlar. Sadece Yabancı Dil, Spor-Sanat ve bazı seç-
meli derslerde farklılıklar gösterirler. Fen Bilimleri programı uygulayan okullarımızın 11 ve 12. sınıflarda Fen Bilimleri 
dersleri şöyledir:

11. SINIFLARDA
MATEMATİK

FİZİK

KİMYABİYOLOJİ

6 saat

4 saat

4 saat
4 saat
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12. SINIFLARDA
MATEMATİK

FİZİK

KİMYA

BİYOLOJİ
FEN 

BİLİMLERİ 
TARİHİ VE 

UYGULAMALARI
2 saat

6 saat

4 saat

4 saat

4 saat
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11. SINIFLARDA

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

MATEMATİK

COĞRAFYA

FELSEFE

SOSYOLOJİ
OSMANLI
TÜRKÇESİ

2 saat

5 saat

4 saat

2 saat

2 saat
MANTIK

2 saat

1 saat

Sosyal Bilimler programı uygulayan okullarımızın 11 ve 12. sınıflarda Sosyal Bilimler dersleri şöyledir:
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12. SINIFLARDA

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

MATEMATİK

COĞRAFYA

SOSYOLOJİ

İSLAM BİLİM
 TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE 
DÜNYA TARİHİ 

3 saat

6 saat

4 saat

2 saat

1 saat 4 saat
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DİL DERSLERİMİZİN BAZI ÖZELLİKLERİ

Aracı Dilsiz Eğitim
Günümüzde dünya genelinde yabancı dil eğitimlerine ilişkin farklı modeller geliştirilmekte, bu modellerin 
uygulamalarından elde edilen tecrübeler, akademik çalışmalar ve makaleler aracılığıyla tüm dünyanın ilgisine 
sunulmaktadır. Ülkemizde ve pek çok ülkede gramer eksenli ve yerel dil kullanımı çerçevesinde gerçekleştirilen 
yabancı dil eğitimlerinin, öğrencileri kalıcı bir yabancı dil birikimine ulaştırmadığı bilinmektedir. Belli kelime 
ve kuralların yerel dilde verilen eğitimler ekseninde ezberletilmesi ile oluşturulan bilgi yığını, öğrencileri hem 
zihnen yormakta hem de böylesi geçici bir öğrenim süreci ile yabancı dil eğitimlerine harcanan kaynaklar israf 
edilmektedir. 
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Yeni doğmuş bir bebeğin anadilini öğrenmesi süreci üzerinden modellenen ve “anadili öğretim metodu” olarak 
adlandırılarak aracı/yerel dil kullanımının yabancı dil eğitimlerinden çıkarılmasını merkeze alan güncel yabancı 
dil öğretim teknikleri, daha kalıcı ve daha aktif bir yabancı dil kullanımına ulaşılmasını sağlamaktadır. Dünyada 
eğitim seviyesi ileri durumda olan ve model eğitim kuruluşlarına sahip olan pek çok ülkede de bu model 
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu gerçeklerden yola çıkılarak, proje dâhilinde pratik ve teorik yabancı dil 
derslerinde hedef dilde eğitim verilmesi önem arz etmektedir. 

Yurtdışında yapılan “Immersion” prog-
ramları gibi o dilin konuşulduğu ülke 
olmamasına rağmen bir fanus içinde 
öğrencilerimizi tutarak sanki yabancı bir 
ülkedeymiş gibi sadece hedef dilde ço-
cukların yaşaması sağlanır. 

Alanında yeterli uzun yıllar hedef dilin 
konuşulduğu ülkelerde bulunmuş, 
yabancılara yönelik Arapça, Rusça, 
Çince, İngilizce, İspanyolca ve 
Almanca eğitim metotları konusunda 
tecrübeli, Türk veya yabancı uyruklu 
öğretmenlerden yararlanılmaktadır.
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Yoğun Dil Etkinlikleri ve Uygulamalı Dersler
Derslerimiz, “Okuma, Yazma, Dinleme, Konuşma” becerileri olmak üzere dörde ayrılmıştır. Dersler, uygulama 
ağırlıklı yapılır. Gerçekleştirilen eğitim müfredatıyla uyumlu olarak hedef dilde tiyatrolar, ev ödevleri, tercüme 
faaliyetleri, hikâye ve şiir yazımı, belgesel ve çocuk filmi seyri, turistlerle diyalog, sunum hazırlığı gibi çalışmalarla 
öğrencilerin kazanımlarını aktif bir şekilde kullanmaları sağlanır. 

Yabancı dil eğitimlerinde kalıcılık faktörünün “süreklilik” üzerine inşa edilmesi prensibinden yola çıkılarak, 
öğrenciler mümkün olduğunca hedef dilde yazılı eserler vermeye teşvik edilir. Böylelikle okuma, konuşma, 
anlama ve yazma ekseninde ilerleyen yabancı dil kullanım becerisi, en ileri düzey hedeflenerek güdülenmiş 
olur. 
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Yoğun Dil Etkinlikleri ve Uygulamalı Dersler
Sene başında hazırlanan etkinlik takviminde açıkça belirlenir. Sınıf içi 
ve sınıf dışı aktivitelerin mutlaka müfredatın bir parçası olması gere-
kir. Arapça, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Fransızca, Farsça, 
Japonca ve Çince hazırlık sınıfı olan okullarda önceki süreçte gerçek-
leştirilmiş olan Uluslararası Arapça Yarışmaları gibi bünyesinde tiyatro, 
musiki, şiir okuma, metin canlandırma, hat-kaligrafi gibi branşlar bu-
lunan kapsamlı yarışmalara aktif katılım sağlanır, tüm eğitim-öğretim 
yılı boyunca öğrencilerin böylesi yarışmalara hazırlanması temin edilir. 

İki yılda bir liseler arası düzenlenen Dün-
ya Arapça Münazara Şampiyonası’n-
da Kocaeli Mehmet Akif Ersoy AİHL ül-
kemizi Katar’da temsil etmiş ve 52 ülke 
arasından dünya birincisi olmuştur.
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Ölçme Değerlendirme 
Belirlenen eğitim müfredatına uygun olarak tamamlanan her 
ünitenin sonunda mutlaka bir quiz yapılır; quiz değerlendirmeleri 
derse katılım ve ödevler ayrıntılı bir şekilde yazılıp bölüm 
koordinatörüne verilir. Ara sınavlar mutlaka yazılı ve sözlü olarak 
yapılır. Sözlü sınavlarda bir öğrenciye minimum 15 dakikalık vakit 
ayrılır. 
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Bazı okullarımız uluslararası düzeyde kabul gören İngilizce seviye ölçme “TOEFL Junior” sınavlarına katılır. Bu 
sınavda uluslararası başarılara imza atılmıştır. Bazı okullarımız da  ise öğrencilerine, 14 ile 16 yaş aralığına 
hitap eden, uluslararası akademik yetenek ve yeterliliğin bir kanıtı olarak kabul edilen Cambridge Uluslararası 
Ortaöğrenim Sertifikası (IGCSE) kazandırır. Ülkemizin IGCSE uygulayan ilk devlet okulu olan Kartal AİHL, IB 
(International Baccalaureate) Diploma Programını uygulamak için de yetkinlik almıştır. IB Diploma Programı (IBDP) 
öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönlerini geliştirmek için dünyanın öncü üniversitelerince 
tasarlanmış bir programdır. 

  

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sudenur KAYIŞ; “Top in the World” Dünya birincilik 
ödülüne layık görüldü.
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Yaz Takviye Eğitimleri 
Yaz dönemi içerisinde okul idaresinin uygun gördüğü zaman diliminde 
en az 4 haftalık süre boyunca dil eğitimi alan öğrencilerin destekleme 
ve yetiştirme kursları kapsamında yaz eğitimlerine katılmaları sağlanır. Bu 
süreçte müfredattan kalan kısımlar tamamlanır, hızlı tekrarlar yapılarak 
kalıcı öğrenme gerçekleştirilir. Gelecek eğitim öğretim yılında temel bazı 
derslerin hedef dilde işleneceği göz önüne alınarak eksiklikler giderilir. 
Hazırlık sınıfı, 9. ve 10. sınıf eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin 
yaz programlarına katılmasının zorunluluk derecesinde önem arz ettiği 
öğrenci ve velilere duyurulur. Böylelikle okul yönetimi tarafından eğitim 
planlamasının velilerle etkileşimli bir şekilde sürdürülmesi sağlanmış olur. 
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ÖĞRETMENLERİMİZ
Yabancı dil hazırlık sınıflarının başarılı olabilmesi için ders verecek öğretmenlerin yoğun ve proje mantığı ile 
kurgulanan bu eğitimlere adapte olabilecek yapıda esnek bir çalışma ve eğitim performansı ile hareket 
etmeleri gerekmektedir. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Dil Vizyon Belgesi’nin 8. maddesinde belirtildiği şekilde 
hazırlık sınıfları koordinatör öğretmen görevlendirilir. Koordinatör öğretmen, öğretilen yabancı dili akıcı bir 
şekilde konuşan, yeterli düzeyde ve nitelikli eğitim tecrübesi olan, takım ruhu ile diğer öğretmenlerle uyum 
içinde çalışabilen okulu en güzel şekilde temsil edecek öğretmenler arasından seçilir.

Koordinatör öğretmenler Arapça/İngilizce, İspanyolca/Almanca/
Çince/Rusça/Fransızca/Farsça/Japonca hazırlık sınıflarındaki 
uyum ve koordinasyonu sağlar.  Koordinatör öğretmen zümresi 
ile haftada bir değerlendirme toplantısı yaparak ayda bir okul 
idaresine kapsamlı ve yazılı bir rapor sunar.

Ülkemizdeki tüm hazırlık sınıfı olan okullarımızın dil koordinatörlerinin 
tecrübe ve bilgi paylaşımı yaptıkları online platformları vardır. 
Bunun yanı sıra Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda yılda 
iki kez Okul İdarecileri ve Dil Koordinatörleri Toplantısı yapılır. Bu 
toplantılarda öğretmenlerimiz çeşitli atölye çalışmalarıyla mesleki 
gelişimlerine katkıda bulunurlar. 
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VELİLERLE İŞ BİRLİĞİ
Proje kapsamında velilere sene başında programı anlatan yazılı belgeler sunulur ve veliler sürece dahil 
edilir. Özellikle destekleme ve yetiştirme kursları tanıtılarak, yaz etkinliklerinde, okul döneminde cumartesi 
günleri verilecek takviye eğitimlerine öğrencilerin kurslara devamı sağlanır. Öğrenci velilerine, eğitimlerin 
başlatılmasından önce okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde proje faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde 
açıklayan oryantasyon toplantıları yapılır. 

Bu toplantılarda yabancı dil programının amaç ve hedefleri net bir şekilde belirtilir, zihinlerde oluşabilecek 
tüm sorular cevaplandırılır ve ailelerin bu eğitim toplantılarına katılımları sağlanır. Proje çalışmalarını ve örnek 
uygulamaları içeren broşürler velilere dağıtılır ve böylelikle gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerin daha 
somut bir şekilde velilere aktarılması sağlanır. Ayrıca öğrencilerimize uygulanacak olan dil eğitim ve öğretimi 
noktasında ailelere yönelik rehberlik faaliyetleri de yürütülür. 
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DANIŞMA KURULLARININ OLUŞTURULMASI VE AKADEMİSYENLERLE BULUŞMA
MEB Özel Program ve Proje Uygula-
yan Eğitim Kurumları yönetmeliğinin 17. 
maddesi dikkate alınarak oluşturulan 
akademik danışma kurulu okullarımız-
da  hedeflenen eğitim kalitesine ulaşıl-
ması noktasında önem arz etmektedir. 

Okullarımızın bulunduğu illerde başta 
üniversitelerin dil bölümleri olmak üzere, 
İlahiyat Fakülteleri’nin Arap Dili ve Ede-
biyatı, Arapça Öğretmenliği, Arapça 
Mütercim Tercümanlık bölümlerinden 
projeye katkı sağlayabilecek, aynı şe-
kilde İngilizce/Almanca/Rusça/Çince/
İspanyolca/Fransızca/Farsça/Japonca 
Öğretmenliği ve İngilizce/Almanca/
Rusça/Çince/İspanyolca/Fransızca/
Farsça/Japonca Mütercim Tercüman-
lık bölümlerinden projeye katkı sağla-
yabilecek, danışmanlık yapabilecek 
öğretim üyeleri ve akademisyenlerden 
bir danışma kurulu oluşturulur. 

Danışma kurulu periyodik aralıklarla toplanıp, dil öğretimi alanında yapılacak ortak çalışmaları hazırlar. Bu ça-
lışmalar öğrencilerin dil eğitimi ve dil öğretmenlerinde mesleki gelişimi sağlayacak şekilde olmak üzere ikiye 
ayrılır. 

Bazı okullarımızda öğrencilerimizin dil eğitiminde ufuklarını genişletmek ve farklı dil etkinlikleri ile tanışmalarını 
sağlamak için üniversitelerin hazırlık sınıflarındaki dil derslerine misafir öğrenci olarak katılabilme imkanı sağlanır. 
Bu uygulamalar sayesinde öğrencilerimizin özgüvenlerindeki gelişmenin yanı sıra öğrencilerin geleceğe dair 
hedef belirlemede olumlu etkileri görülmektedir.  
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ORTAK SINAVLAR
Öğrencilerimiz okula başladıkları uyum haftasında öncelikle 
yabancı dil seviye tespit sınavına girer. Sınav sonuçlarına göre 
okullarımız imkanları dahilinde sınıfları oluşturur. Öğrencilerdeki 
seviye farklılıkları dikkate alınarak hafta sonu destekleme ve 
yetiştirme kurslarında destek eğitim verilir. Birinci dönem sonu 
geldiğinde Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça ve 
Çince hazırlık sınıflarındaki hedefimiz A2 seviyesini tamamlamaktır. 

Ülkemiz genelinde hazırlık sınıfı dil projesi uygulayan tüm 
okullarımızda aynı eğitim kalitesini yakalamak, verilen yabancı 
dil seviyesini ölçmek, dil becerilerini artırmak, bu konuda daha 
verimli ve etkili ölçme ve değerlendirme yapabilmek amacıyla 
her iki dönem sonunda merkezi ortak sınav uygulaması yapılır.

Bu uygulamadaki amacımız her öğrencilerimizin dil eğitiminde geldiği seviyeyi takip etmektir. Sene başında 
seviye sınavı ile başlanılan noktadan birinci dönem sonunda gelinen yere, ikinci dönem sonunda ise hazırlık 
sınıfı için belirlenen hedefe yakınlığı ölçülür. 

Bu yüzden ortak sınavlar çok kapsamlı olup, 
öğrencilerimizin dört dil becerisini ölçmek için yapılır. 
Öğrencilerimizin dinleme, anlama, konuşma ve yazma 
becerilerini doğru ölçebilmek için sınavlar; yazılı 
(çoktan seçmeli), kompozisyon ve sözlü olmak üzere üç 
aşamadan oluşur. Tüm sınav soruları titiz ve kapsamlı bir 
çalışma ile hazırlanır. 
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A) Yazılı Sınavlar
Yazılı sınavlar için; her okulun dil koordinatör öğretmenleri komisyon olarak müfredata uygun hazırladıkları 
soruları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nde ilgili birime gönderir. Yabancı dil  öğretmenleri, akademisyenler ve 
ölçme değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip ile sorular seçilip baskıya hazırlanarak sisteme yerleştirilir. 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olarak Türkiye geneli yaptığımız sınav uygulamalarında ve G enel Müdürlüğümüze 
bağlı okullarımızın ölçme değerlendirme uygulamalarında Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme 
Merkezi tarafından geliştirilen “Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi” kullanılır.

Okul Temelli Ölçme Değerlendirme Sistemi; okullarımız ve öğretmenlerimizin ölçme, değerlendirme ve sınav 
uygulamaları konularında yapacakları çalışmaları kolaylaştıran; bu konularda harcanan emek ve maliyeti 
asgari düzeye indiren; öğrencilerimizin başarı durumlarını izlemeye imkân veren ve içinde optik cevap formu 
üretme, okuma, analiz etme ve değerlendirme işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmaya imkân tanıyan 
yazılımların bulunduğu bütünleşik yapıda tasarlanan bir ölçme değerlendirme sistemi tasarımıdır.  

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Rusça, Fransızca, Farsça, 
Japonca ve Çince yazılı sınav öncesi; her okulda kelebek sistemi ile 
sınıf listeleri oluşturulur. Her öğrenci adına düzenlenmiş karekodlu 
cevap formu hazırlanır.
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Yazılı sınav, her okulun kendi bünyesinde, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılır. Sınav sonuçlarını elektronik 
ortamda anında gönderebilme imkanı vardır.  Sınav sonuçları ayrıntılı analiz sistemleri ile çıkarılır.  Öğrenci, ders 
öğretmeni, sınıf öğretmeni ile okul, ilçe, il yöneticileri için soru/madde analiz karneleri okullara bildirilir.

Her öğrenci kendi adına hazırlanan sınav karnesinde sınav puanının yanında cevaplayabildiği veya 
cevaplayamadığı soruların konu içerikleri ve kazanımlarını görebilir. Hangi kazanımda hazırlanmış sorunun kaç 
kişi tarafından doğru cevaplandığını takip edebilir. 
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Öğretmen öğrencilerin daha az yaptığı soruları, öğrencinin sınıf içerisindeki başarı durumunu görebilme imkanına 
sahiptir. Böylelikle öğrencilerine veya sınıfına takviye eğitimler verebilir. Öğretmen aynı zamanda öğrencinin 
yapamadığı soruları arşivleyerek öğrenci sayfasına düşürebilir. Böylelikle öğretmen ve okul idarecileri sınav 
sorularının madde analizi ile ilgili detaylı bilgilere  ulaşması çok kolaylaşır. 
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B) Sözlü Sınavlar
Arapça ve İngilizce sözlü sınavları İstanbul ilinde oluşturulan 
komisyonca yüz yüze diğer illerde aynı komisyon 
tarafından elektronik ortamda yapılır. Almanca, Rusça, 
Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca  sözlü sınavlar ise okul 
ortamlarında kendi öğretmenleri tarafından uygulanır. 
Türkiye geneli tüm kompozisyon sınav kağıtları her dil 
için belirlenen tek bir komisyonca okunarak, adaletli bir 
puanlandırma gerçekleştirilir.

C) Kompozisyon Sınavı
Kompozisyon sınavı  için öğrenciden mevcut üç konu 
arasından birini seçerek konu ile ilgili asgari 100 kelimeden 
oluşan bir metin yazması istenir.
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YURTDIŞI EĞİTİMLERİ 
Öğrencilerimiz için programın ikinci dönemi içerisinde 
veya ikinci dönemin sonunda en az altı haftalık yoğun 
bir dil programının imkanlar dahilinde kendi okulunda 
veya yurt dışında gerçekleştirilmesi sağlanır. Hedeflenen 
dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerden yabancılara 
yönelik dil eğitimleri kaliteli olanlar tercih edilir, önceki 
süreçte gerçekleştirilen projeler model alınarak kardeş okul 
protokolleri imzalanır. 

Öğrencilerimiz kardeş okulların ve yurt dışındaki yabancı 
dil eğitim merkezlerinin imkânlarından faydalanarak 
programlarının bir kısmını yurt dışında tamamlayabilir. 
Belirlenen farklı ülkelerde hedeflenen imkânların bulunması 
durumunda Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün onayı 
alınarak kardeş okul protokolleri imzalanır. 

Öğrencilerimiz   aldıkları   Arapça   eğitiminin bir gereği olarak 
öğretmenleri  gözetiminde iki ay boyunca Sudan, Suudi 
Arabistan, Ürdün gibi anadili Arapça olan ülkelere giderler. 
Burada imam hatip lisesi dengi okullarında eğitimlerine 
devam ederken pek çok bilimsel ve sosyal etkinliğe katılırlar.
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İngilizce ve diğer yabancı diller kapsamında Bosna Hersek, İngiltere, İspanya, Malta, Malezya, Makedonya, 
Kosova gibi ülkelere de yaz okulları ve eğitim gezileri düzenlenir. Bunların yanı sıra yurt dışında yaz okullarını 
tercih etmeyen öğrencilerimizin dil becerilerini geliştirip pratik kazanmalarını sağlama için farklı ülkelerdeki 
kardeş okullarımızdan öğrenciler yaz okullarımıza katılır.

İngiltere’de Leicester’deki Madani Schools; Almanya’da Bergkamen İslam Kız Koleji; Amman Özel Ömeriyye 
Okulu, Medarisün Nuzm el-Hadise, Medarisül Hasad et-Terbevii ve benzeri okulları kardeş/partner okullarımızdır. 
Okullar zaman zaman eğitim amaçlı ziyaretler gerçekleştirir. 
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OKULLAR ARASI EŞGÜDÜM
Aynı tür yabancı dil eğitim programı uygulayan okulların kendi aralarında düzenli ve sürdürülebilir bir uyum 
sağlayabilmek ve gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin eşgüdümlü bir şekilde sürdürebilmek için belirlenen 
gün ve dönemlerde okul müdürleri ve koordinatör öğretmenler, Genel Müdürlüğümüzün belirlediği illerde 
toplantı yaparlar. Toplantıların dışında sürekli ve güncel iletişim sağlanabilmesi açısından okul idarecileri ve dil 
koordinatörlerinin sanal platformları vardır. 

Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Karaman, Mardin, Rize, Van, Samsun, Siirt, 
Trabzon gibi Türkiye’nin dört bir köşesinde bulunan okullarımız kendi aralarında kardeş/partner olarak çalışırlar. 
Bu güzel uygulama ile dil etkinlikleri ve tecrübe paylaşımının yanında okullarımızın bünyesinde yazın yapılan dil 
kurslarında öğrenci değişimleri yapılır. 

Ülkemizde ilk defa yapılan bu uygulama ile Siirt’te Arapça eğitimi alan bir öğrencimiz yazın İstanbul’daki 
okulumuzda yabancı dil yaz okuluna devam edebilir. Bunun yanı sıra daha önce hazırlık sınıfı açan okullarımız 
yeni açılan okullarımıza rehberlik eder.    
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ORTAK ETKİNLİK VE YARIŞMALAR
Okullar arasında ortak tiyatro çalışmaları, hedef dilde 
konuşan misafirlerin ağırlanması, çeşitli yarışma ve 
aktivitelerin düzenlenmesiyle öğrenci ve öğretmenlerin 
ortak ve etkileşimli çalışmalar gerçekleştirmeleri 
sağlanır. 

Münazara Yarışması
Önceki yıllarda “6 Dilde Münazara Yarışması” adıyla 
düzenlediğimiz, bu yıl “Türkiye Münazaraları“ adıyla 
yapacağımız 7 dilde münazara yarışmasına tüm hazırlık 
dil sınıfı programı uygulayan proje Anadolu imam 
hatip liselerimizle uluslararası imam hatip  liselerindeki 
öğrencilerimiz katılır.
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Türkiye Münazaraları Yarışması, hazırlık dil sınıfı olan 
okullarımızda; Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, 
Çince, Rusça, Fransızca, Farsça ve Japonca olarak, 
ayrıca uluslararası Anadolu İHL’lerde öğrenim gören 
yabancı uyruklu öğrencilerimiz için Türkçe olarak yapılır. 
Öğrencilerimizin bu dillerde, okuma, yazma, konuşma, 
dinleme, anlama ve dilbilgisi; farklı dillerde özgün fikir 
üretebilme ve karşılaştıkları problemlere çözüm bulma; 
farklı görüşleri istatistikî bilgilerle savunabilme, mantık 
yürütme, tezler ortaya koyma ve antitezler üretme; 
özgüven duygularını ve toplum içinde kendilerini ifade 
edebilme beceri ve yeteneklerini desteklemek ve 
geliştirmek hedeflenir. 
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Yarışmalara, yabancı dil hazırlık programı uygulayan proje Anadolu imam hatip liseleri ile uluslararası Anadolu 
imam hatip liselerinde örgün eğitime devam eden öğrenciler katılır. 

Yarışma; Okul elemeleri, ve Türkiye finalleri olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Münazara yarışmaları, kur’a yoluyla kendilerine verilen önermeyi savunan “savunma kanadı” ve önermeye muhalefet 
eden “muhalif kanat” olmak üzere iki takım arasında gerçekleştirilir.

Takımlardan birisi önermeyi olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunur. Puan üstünlüğüne göre takımlar çeyrek, yarı 
ve final müsabakalarına ulaşır. Tüm dillerin finalleri aynı gün gerçekleştirilerek Türkiye çapında pek çok kurum ve 
kuruluşun katılımıyla ödül töreni yapılır.
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MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTILARI (MODEL UNITED NATIONS) 
Uluslararası alanda yabancı dil kapsamında öğrencilere yönelik olarak Model Birleşmiş Milletler Toplantıları (MUN; 
Model United Nations) yapılır. Model Birleşmiş Milletler Toplantıları (MUN), Birleşmiş Milletler Toplantıları’nın içerik 
ve şekil olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı konferanslardır. Oturumlar İngilizce, Arapça ve Almanca 
dillerinde  gerçekleştirilir. Katılımcı öğrencilerin BM konsey ve komitelerinde belirli gündem maddeleri ışığında 
fikir paylaşımı yapması hedeflenir. Öğrencilerimiz arasında Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, 
Silahsızlanma Komisyonu gibi komiteler kurulur. Her öğrenci bu komitelerde bir ülke delegesi olur ve temsil 
edeceği ülke hakkında araştırma yapar, konuşmalar hazırlar. Katılımcılar, program sonunda, süreç dahilinde 
hazırladıkları yasa tasarısını BM Genel Kurulu’na sunar. Böylelikle öğrencilerimiz dünya gündemindeki global 
sorunlara çözüm yolları üretir.
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ULUSLARARASI MODEL İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ZİRVESİ ( BEYIMOIC) 

Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi 
ile katılımcı öğrencilerimizin uluslararası siyasi 
tartışmalarda bulunarak, dünyanın ve İslam 
dünyasının sorunlarına olan farkındalıklarının 
artırılması,  öğrencilerimizin  mensubu  olduğu  
kültürü temsil edebilmesi, temsil ettiği ülkenin 
politikası çerçevesinde çözüm önerileri sunabilmesi 
ve yabancı dil hâkimiyetlerinin geliştirmesi 
amaçlanmaktadır. Etkinlik pek çok ülkeden gelen 
lise seviyesindeki öğrencilerin katılımıyla dünyada 
ilk olma özelliği taşır.  
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Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beyoğlu Eğitim Kültür Vakfı 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen etkinliğe 
2019 yılında Türkiye’den 15 Arapça hazırlık sınıfı olan AİHL, 9 
uluslararası öğrenci alan UAİHL,  2 AİHL ile 56 ülkeden çok sayıda 
öğrenci katılmıştır. Eğitim kampına her okuldan IMOIC (Model 
İslam İşbirliği Teşkilatı) kulüplerini temsilen 5 öğrenci katılır. 
Davet edilen akademisyenler tarafından İslam Dünyası’nın 
sorunlarına yönelik bilgilendirme panelleri düzenlenir. “İslam 
Dünyasında Siyasi ve Ekonomik Entegrasyon”, “Uluslararası 
Siyasette İslam Dünyası”gibi pek çok konu tartışılır.
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UMHMUN’19 Konferansı,  Din Öğre-
timi Genel Müdürlüğü , Uluslararası 
Anadolu İmam Hatip Liseleri Vizyon 
Belgesi hedefleri doğrultusunda; Bur-
sa-Osmangazi Belediyesi ve Uludağ 
Üniversitesi işbirliği ile Uluslararası Mu-
rat Hüdavendigar Anadolu İmam 
Hatip Lisesi tarafından  gerçekleştiri-
lir. Türkiye’de ilk defa Türkçe, İngiliz-
ce, Arapça, Fransızca, Rusça 5 dilde 
gerçekleşen UMHMUN Konferansın-
da farklı müzakere usul ve yöntemleri 
kullanılarak; 

• Türkçe dilinde TBMM canlandır-
ması,  

• İngilizce dilinde 
*“Fransız İhtilali 1789” komite-
sinde yakın Avrupa tarihinin 
canlandırması ve yeniden 
yorumlanması,  
**“3. Dünya Savaşı 2023” ko-
mitesinde gelecekte olması 
muhtemel olaylar ve sorunların öngörülmesi ve bunlara çözüm yollarının aranması,   
***“Yazarlar Konseyi”nde Dünya’ya fikirleri ve yazılarıyla yön vermiş kişilerin yeni dünya düzeni hakkında 
tartışması,  
****Afrika Birliği Örgütü’nün canlandırması, 

• Arapça dilinde yakın tarihte imzalanan Nükleer Antlaşmanın sebep ve sonuçlarının tartışılması, 
• Liderler Zirvesi,
• Fransızca dilinde Birleşmiş Milletler’e paralel hareket eden ama farklı bir oluşum olan Avrupa Konseyi’nin 

canlandırması şeklinde yapılır. 

5 DİLDE LİDERLİK PLATFORMU (UMHMUN’19)
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PANSİYON İMKÂNI
Bünyesinde hazırlık sınıfı bulunan Anadolu İmam Hatip Liselerimizin çoğunluğunda şehir dışından veya uzak 
ilçelerden gelen öğrencilerimiz için öğrenci pansiyonları bulunmaktadır. 

Okulda öğrencilerce edinilen dil birikiminin okul dışında sıcağı sıcağına aktif bir şekilde kullanılabilmesi açısından 
yurtlar önemlidir. Pansiyonların okulun hemen yanında/yakınında bulunması kalıcı bir dil eğitimi noktasında 
değerlendirilebilecek imkanlar oluşturur. 

Kız Pansiyonu Erkek Pansiyonu 
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HAZIRLIK SINIFI SONRASI EĞİTİM
Hazırlık sınıflarında elde edilen dil birikiminin pekiştirilmesi ve geliştirilmesi adına Anadolu imam hatip liselerinin 
her sınıf seviyesinde dil eğitimine büyük bir önem ve ağırlık verilir. Bunun için çeşitli dil etkinlikleri yapılır. Örneğin 
belli aralıklarla öğrencilerin yabancı dilde film izlemeleri sağlanır. Filmin konusu ve içeriğine uygun olarak 
öğretmenler tarafından önceden hazırlanan kelime listeleri öğrencilere ezberletilir ve filmin seyri esnasında 
mümkün olduğunca anlaşılması sağlanır. Film sonrasında ve ilerleyen süreçte, bu kelimelerin kalıcılığı sıklıkla 
kontrol edilir.

Öğretilen dili konuşabilen alanında uzman isimlerin okula getirilmesi sağlanır, Öğrenciler için konferanslar 
gerçekleştirilir. Bu konferanslar için öğrenciler yazar ve konu hakkında önceden bilgilendirilir. Konferanslara 
öğrencilerin aktif katılımda bulunmaları ve soru sormaları teşvik edilir. Söyleşiler, sınıf bazında yapılır, tüm 
öğrencilere kalabalık ortamlarda değil; mümkünse yuvarlak masa toplantıları şeklinde de gerçekleştirilir. 

Öğrencilerin gazete okumaları ve öğrendikleri dilde medyayı takip etmeleri sağlanır. Bu derse hazırlık sürecinde 
medya Arapça’sının temel kavramları öğrencilere öğretilir. Sık sık yabancı haber kanalları dinletilerek dile 
aşinalıkları artırılır. Ayrıca öğrencilerimiz öğretmenlerinin rehberliğinde okullarımızda İngilizce, Arapça, Almanca, 
İspanyolca, Rusça, Osmanlıca, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca süreli yayın çıkarırlar.
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UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 TEORİDEN PRATİĞE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ
İKİNCİ BÖLÜM

Arapça İngilizce Almanca Rusça İspanyolca 
Çince Fransızca Farsça Japonca
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DİL ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
Derslerimizin işlenişinde uygulanan dilin özelliklerine göre farklı yöntemler uygulanır.

Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi
Bu yöntemde, öğrenilecek olan dilde seslerin nasıl çıkarılacağı; kelimelerin çekimleri ve ekleri; dilin nasıl telaffuz 
edileceği ve temel dil bilgisi kuralları öğretilmektedir. Temel dil bilgisi konuları verilirken bu yöntemden zaman 
zaman faydalanılır.

Düzvarım Yöntemi
Düzvarım yönteminde nesneler 
öğretmen tarafından tanıtılmakta ve 
tekrar edilmektedir.  Sonraki  süreçte  
kısa  diyaloglara  geçilmektedir.  Öncelik  
tıpkı  ana  dili öğretiminde olduğu gibi 
sözlü öğretimdir. Buna dayalı olarak 
yeni sözcükler ve dil bilgisi yapıları 
sözlü olarak öğretilmektedir. Telaffuzun 
üzerinde önemle durulmaktadır. Kelime 
öğretimi aşamasında bu yönteme yer 
verilmektedir.
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Kulak-Dil Alışkanlığı Yöntemi
Bu yöntemde öğrencilere, işittikleri belirli sorulara belirli yanıtlar verme 
alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bu alışkanlığı geliştirmek 
amacıyla öğrencilere konuşma diyalogları öğretilmekte ve aynı 
yapıdaki cümleler sürekli olarak tekrarlatılmaktadır. Yöntemin amacı, 
öğretilen yabancı dili, ana dili niteliğinde geliştirmektir. Bu nedenle de 
öğrencinin kendi ana dili öğretim aracı olarak kullanılmamaktadır.

Görsel – İşitsel Yöntemi
Derslerde bilgiden çok görüntüye ve işitsel materyallere önem verilen bu 
yöntemin amacı, dili kullanım ortamlarında öğretmektir. Bu yöntemde her 
türlü alıştırma soru- cevap tekniği ile verilmektedir. Soru-cevap tekniği 
ile öğrencinin ilgisi sürekli olarak canlı tutulmakta, öğretimin iletişimine 
yönelik olması sağlanmaktadır. Sınıfta kullanılan resimler ve öğretmenin 
bu resimlerle ilgili sorduğu sorular öğrencinin biçim-anlam bağıntısını 
kurmanın yanı sıra öğrenciyi dil ile iletişim içinde tutmayı amaçlamaktadır. 

• Örnek olay, 

• Problem çözme, 

• Gösterip yaptırma

yöntemlerini de bu başlık altında toplayabiliriz.
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Seçmeci Yöntem
Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemlerin güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. Dil öğretiminde yalnızca bir 
yöntemi kullanmak öğretimde eksikliklere yol açabilmektedir. Bundan dolayı kullanılan yöntemlerin güçlü yanlarını 
kullanmak dil öğretimi için faydalı görülmektedir. Seçmeci yöntem bu düşünce üzerine oluşturulmuştur.

Bu amaçla okullarımızda tek bir yöntem kullanmak yerine konulara ve dilin özelliklerine göre yöntemler tercih edilir. 
Tüm yöntemlerde şu prensipler üzerinde durulur:

 ► Dil öğretimi hedef dille gerçekleştirilmelidir.  Ana dile gerektiğinde yer verilir.

 ► Dil öğretimi doğal, anlamlı ve hayata uygun olmalıdır.

 ► Öğrenme basitten karmaşığa, somuttan soyuta doğru olmalıdır.

 ► Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır. 73
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KULLANILAN TEKNİKLER

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan yöntemin kişiler, yer, zaman, fiziksel şartlar, araç ve gereçlere bağlı olarak 
uygulanış şekline teknik denir. Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemlere bağlı olarak dil öğretim teknikleri 
öğretimi kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

Hedef dilin konuşulduğu bir ortamda öğretimi yerine getirebilmek ve öğrenmeye istekli öğrencilerden gelen soruları 
anlamak, onların anlayabileceği bir şekilde anlatmak zor bir iştir. Bu sebeple öğretim tekniklerinin iyi bilinmesi ve yeri 
geldikçe kullanılması hem eğitim-öğretimin kalitesi hem de öğreticinin, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmesi 
açısından çok gereklidir. 

Anlatım, gösteri, soru-cevap, oyunlaştırma, benzetim, gezi, gözlem, görüşme, sergi ve proje sınıf dışı öğretim tekniklerini 
sayabiliriz.
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KELİME ÖĞRETİMİ
M. Sani Adıgüzel;  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayınlanan Yabancılara Türkçe 
Öğretimi ve Herbert Jansky’nin “Lehrbuch der Türkischen Sprache”adlı makalesinde yabancı dil öğretiminde kelime 
öğrenmenin önemini şöyle ifade ediyor: “Herhangi bir dilin öğrenilmesinde ihtiyaç duyulan gramer kurallarının en 
fazla birkaç yüzü ve buna karşılık kelimelerin sayısının en az birkaç bini bulduğu dikkate alınırsa, dil öğretiminde sürenin 
kısalmasının, kuraldan ziyade öğrenilecek kelimeler arasında seçim yapmak suretiyle gerçekleşebileceği şeklinde bir 
hüküm verilebilir. Esasen yabancı dil öğretimi, dildeki kuralların kelimelere göre daha az olmasından dolayı büyük 
ölçüde kelime öğretimi demektir. Bir çocuğun konuşma denemeleri görüldüğünde onun için “konuşuyor” hükmü 
verilmektedir. O halde konuşma demek evvelinde kelimeleri doğru kullanmak demektir. Bir yabancı dili konuşmak 
için o dilin kelimelerini doğru kullanmak ve anlamak gerekir. Bir dilin ses ve cümle yapısı çok iyi bilinse bile, eğer 
kelimeler bilinmiyorsa, o dilde söyleneni anlamak ve dolayısıyla anlaşmak mümkün değildir.”

 Yabancı dil eğitiminde bu kadar önemli olan kelime eğitimi için pek çok teknik kullanılır. Okullarımızda uygulanan 
tekniklerden bazılarını görelim:

العربية
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EŞLEŞTİRME VE TANIMLAMA
Kelime öğretim çalışmaları arasında yer alan eşleştirme, öğrencilerin yeni bir konuyu algılamalarını sağlamak için 
kullanılabilir. Resim ve kelime eşleştirme, anlamlı bir bütün elde etmek için söz gruplarını eşleştirmeleri başlangıç 
seviyesinde uygulanabilir.

Zıt veya eş anlamlı kelimeleri eşleştirme ise orta seviyeli olup pekiştirme amaçlı kullanılabilir. Kelimeler ve birlikte 
kullanıldıkları eylemleri seçme, verilen kelimeler için tanım yazma; kelime öğretiminde kullanılan eşleştirme 
örneklerindendir.

Etkinlik Örnekleri
Ayakta Kalan Sen Olma
Öğrenciler daire şeklinde sıralanırlar. Bir tema veya kategori 
belirlenir. Örneğin; mutfak aletleri, meslekler vb. öğretmen 
elindeki topu bir öğrenciye atarak oyunu başlatır. Topu tutan 
öğrenci belirlenen konu ile ilgili bir kelime söyler ve topu başka bir 
öğrenciye atar. Topu tutan öğrenci yeni bir kelime söyler. Daha 
önce kullanılmış olan bir kelimeyi söyleyen ya da birkaç saniye 
içinde yeni bir kelime söyleyemeyen öğrenci elenir. 

Oyunun bir başka versiyonu şu şekildedir. Önceden herhangi bir 
tema belirlenmez. Topu atan öğrenci temayı belirler. Örneğin 
“kırmızı ile başlayan bir kelime söyle” der. Her öğrenci yeni bir 
tema belirler. Bu biraz daha düşünme süresi gerektirir. 
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Gözüm Sizde
Sınıf birkaç gruba bölünür. İlk gruptan bir öğrenci sırtı tahtaya dönük oturur. Tahtaya o gün derste öğrendikleri veya 
bir önceki derste öğrendikleri kelimelerden bir kelime yazılır. Gruptaki diğer öğrenciler arkadaşlarına kelimelerle 
anlatmaya çalışırlar. Anlatım yapılırken mimik kullanılmaz. Bilen 10 puan kazanır. 

Unutan Yanar
Bir önceki dersin kelimelerini tekrar etmekte oldukça faydalı bir aktivitedir. Öğrenciler birbirlerine yüzleri dönük şekilde 
karşılıklı sıralanırlar. Öğrencilere konuyla ilgili bir kategori belirlenir. Örneğin; okul eşyaları, karakter özellikleri vb. iki 
öğrenci karşılıklı olarak birbirlerine bu konu kapsamında kelimeleri söylerler. Grubun başından sonuna kadar sırayla 
tekrarlanır. Yeni bir kelime söyleyemeyen veya söylenmiş kelimeyi tekrarlayan grup puan kaybeder. 

Hatırla Kazan
Sınıf iki gruba ayrılır. İşlenilen konulara örnek olabilecek iki resim hazırlanır. Her gruba ayrı ayrı resimler gösterilir. Yine 
işlenen konu ile ilgili olursa tekrar çalışması yapılabilir. Öğrenciler belirlenen süre kadar resmi inceler ve tahtada 
resimde görüp hatırladıkları nesne ve olayların isimlerini liste olarak hazarlar. En fazla kelimeyi hatırlayıp verilen sürede 
tamamlayan grup kazanır. 
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NOT: Bu bölümde özgün öğrenci çalışmalarına “HÜNERLİ KALEMLER” adı altında yer verilmektedir.
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SINIFLANDIRMA
Sınıflandırma, öğrencilerin kelimeler arasındaki anlamsal ve dil bilgisel ilişkileri gözlemlemeleri açısından faydalı bir 
alıştırma çeşididir. Zamanların kavratılması noktasında önemli işleve sahiptir. 

TELAFFUZ VE KELİME ÇALIŞMASI
Bu çalışma sayesinde öğrencilerde kelimelerin doğru telaffuzları 
konusunda farkındalık yaratmak mümkündür. Kelimelerdeki 
ses olaylarının bilincinde olan öğrenci konuşma esnasında 
bu değişikliklere dikkat edecektir. Yazma çalışması olarak 
planlanan bu çalışmada kelimelerin telaffuzları üzerinde özenle 
durulmalıdır. 

VERİLEN KELİMELERLE CÜMLE YAZMA
Bu çalışmada öğrencilerden etkin şekilde kullanmaları 
beklenen kelimelerle cümle yazmaları istenmektedir. Bu şekilde 
öğrenci için cümle içinde kelimenin nasıl kullanabileceğini 
görme imkânı doğmaktadır. Bu çalışma öğrencinin kullanacağı 
kelimenin anlamını bilmesini gerektirmekte ve ona uygun 
cümleler kurmasını sağlamaktadır.
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Etkinlik Örnekleri
Bilen Puanı Alır  
Sessiz sinema oyunu benzeri bir aktivitedir. Sınıf iki gruba ayrılır. Öğretmen kelimeyi belirler ya da daha önce hazırlanıp 
çekilmek üzere bir kavanoza koyar. Kelimeyi çeken öğrenci verilen süre içinde kelimeyi konuşmadan mimiklerle ve 
hareketlerle anlatmaya çalışır. Takım bildiği her kelime için puan alır. 

Kelimeye Git
İsim-şehir oyunu gibi oynanır. Öğrenciler önlerindeki kâğıdı 6 sütuna böler. Öğretmen isterse başlıkları öğrettiği konu 
ile ilgili seçebilir. Örneğin öğretim materyalleri konusunda başlıklar eğitici kitap, bilgisayar vb şekilde belirlenebilir ya 
da isim, şehir, bitki, eşya şeklinde oynatır. 

Listeni Hazırla
Öğrencilerin öğrendiği kelimeler liste yapılır. Tahtaya her seferinde bir kelime ve harflerin yeri değiştirilmek suretiyle 
kelimeler yazılır. Kelimeyi bilen ilk öğrenci kazanır. Ya da öğrenciler birkaç gruba ayrılır. Kelimelerin harflerinin yeri 
değiştirilerek önceden kare kesilmiş kâğıtlara yazılır. Her gruptan bir öğrenci kelime kartı çeker. Bilen öğrenci gruba 
puan kazandırır. 

H
Ü

N
ER

Lİ
 K

A
LE

M
LE

R

79



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BOŞLUK DOLDURMA VE KELİME BULMA
Bu alıştırma türünde öğrencilere cümle veya paragraf verilerek boşlukları doldurmaları istenmektedir. Bu şekilde 
öğrencilerin kelimelerin anlamlarını anlayıp anlamadıklarını görmek mümkün olabilmektedir.

Verilen kelimelerle boşluk doldurma, boşlukları akıldan doldurma gibi etkinlikler yapmak mümkündür.

Etkinlik Örnekleri
Bulmacalar
Kelimeler soldan sağa ve yukarıdan aşağıya numaralandırılarak ve birbirleriyle uyumlu olacak şekilde bulmaca 
kutucukları çizilir. Kutucukların hemen altında da bu kutucukların içine yazılması gereken kelimelerin tanımları veya 
görselleri yer alır. Öğrenciler bu tanımları okuyarak veya görerek doğru kelimeleri doğru sütunlara yerleştirmeye 
çalışır ve kelimeleri bulup yazdıkça ipucu edinirler. 
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Tombala
Pekiştirme maksatlı olarak oynatılabilecek bir oyun olan tombalada öğretmen çalıştırmak istediği en fazla yirmi beş 
kelimeyi tahtaya yazar. Öğrencilerin yaş ve dil seviyelerine göre belirli sayıda kelimenin yer alabileceği bir tombala 
kartı yapmaları konusunda yardımcı olur. Hazırladıkları tombala kartına her kutuya bir kelime denk gelecek şekilde 
kelimeleri yazmalarını ister. Öğretmen, tahtaya yazdığı kelimeleri rastgele seçerek okur. Öğrenciler, hazırladıkları 
tombala kartında öğretmen tarafından söylenen kelimeler varsa kelimenin üzerini çizer. Böylece, tombala kartındaki 
tüm kelimelerin üzerini çizen ilk öğrenci oyunu kazanır ve tombala yapmış olur.

Oyunu daha da zorlaştırmak için, kelimeler cümle içinde kullanılarak da oynanabilir. Bu sayede öğrenciler, seçtikleri 
kelimeleri ayırt edebilmek için daha dikkatli dinlemek durumunda kalacaklardır.

Tabu
Öğretmen, üzerinde anlatılması gereken kelimenin ve o kelime anlatılırken 
kullanılmaması gereken yasak kelimelerin yer aldığı kartlar hazırlamaktadır. 
Yarışma grupları öğretmen tarafından veya öğrencilerin istekleri 
doğrultusunda oluşturulur.

Tabu oyununda her grupta, sırası gelen öğrenci seçtiği karttaki kelimeyi, 
yasak kelimeleri kullanmadan, kendi grubuna anlatmaya ve grubundakiler 
de anlatılan kelimeyi tahmin etmeye çalışmaktadır. Gruplar kelimeleri 
buldukça puan toplamakta ve oyun sonunda, en çok kelime bilen grup 
oyunu kazanmaktadır.
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Adam Asmaca
Öğretmen seçtiği bir kelimenin her harfi için bir 
çizgi çizer ve öğrencilerden, o kelimenin içinde 
geçen harfleri tahmin etmesini ister. Doğru 
tahmin gelirse, tahmin edilen harfi çizginin üzerine 
yazar. Her yanlış tahmin için, asılacak adamın 
bir parçasını çizer. Oyun, çizim tamamlanana 
kadar -diğer bir deyişle adam asılana kadar- 
devam eder. 

Hece Eşleştirme
Kelimelerin ilk heceleri ve son heceleri karışık olarak ayrı ayrı listelenir ve 
öğrencilerden, iki listeyi kullanarak doğru kelimelere ulaşması istenir. Bu 
tarz bir çalışma, metin sonrası alıştırması olarak uygundur. Metinde yer 
alan kelimelerin ilk ve son hecelerinin ayrılarak karışık olarak verildiği 
ve metinden yararlanarak bu kelimelerin doğru bir şekilde yazılmasının 
istendiği alıştırma çeşitleri uygulanabilir. Başlangıç seviyesinde 
kullanılabilecek ve ünlü uyumunun verilebileceği bir oyundur.
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Kelime Ekleyerek Daha Uzun Cümle Oluşturma
Öğretmenin bir kelime söylemesiyle başlayan 
oyunda öğrenciler oluşturulacak cümlenin anlamını 
bozmadan birer kelime ekleyerek uzun cümleler 
meydana getirirler. A1 ve A2 seviyelerinde giysiler, 
meslekler, meyveler ve sebzelerin öğretiminin 
ardından oynanabilmektedir.

• Ben manavdan elma alıyorum.

• Ben manavdan elma ve muz alıyorum.

• Ben manavdan elma, muz ve çilek alıyorum.

• Ben manavdan elma, muz, çilek ve kiraz 
alıyorum.

Harfleri Karışık Olarak Verilmiş Kelimeleri Bulma
Bu oyunda kelimelerin harfleri karışık olarak verilir ve 
öğrencilerden, bu harflerin doğru sıralamasını yaparak 
kelimelerin doğru yazımlarının bulunması istenir. Bu etkinlik, 
grup çalışması ya da ikili çalışmayla  kelimeleri en çabuk 
bulan ya da daha çok doğru kelime üreten takımların puan 
alması şeklinde uygulanmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin 
bireysel olarak neler yapabildiklerini görmek amacıyla takım 
oluşturulmadan da uygulanabilir.
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AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN SOY AĞACI İLE GÖSTERİMİ
Bu çalışma akrabalık ilişkilerini gösteren soyağacındaki kişileri, verilen kelimelerle tanıtmak üzerine kuruludur. Bu 
çalışmadan sonra, kelimelere iyelik ekinin eklenmesiyle ilgili bir tablo verilmektedir. Çalışmanın amacı yeni kelime 
öğretiminin yanında iyelik eklerinin öğretilmesidir.

KELİME TÜRETME
Kelime türetme oyununda öğretmen tahtaya bir kelimenin seslerinin sırasını değiştirerek yazmaktadır. Örneğin; “kitap” 
sözcüğü, “p, a, k, t, i” şeklinde yazılmaktadır. Öğrenciler bu seslerden başka kendilerinin belirleyeceği fazladan bir 
ses daha kullanabilirler ve belirlenen süre içerisinde üretebildikleri kadar kelime yazmaya çalışırlar. Süre sonunda 
bulunan her kelime için bir puan ve en çok harfle oluşturulmuş kelime için beş puan verilmektedir. A1 düzeyinde dil 
öğrenen öğrencilerin kelime öğretimlerinde kullanılabilecek bir etkinlik olarak düzenlenebilir. Bu etkinlik karışık harf 
bulmacası şeklinde de hazırlanabilir.
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Biten Sesle Başlama
Öğretmen öğrencilerden, ilk olarak verilen kelimenin son harfiyle başlayan başka bir kelime bulmalarını istemektedir. 
Yanlış kelime kullanan ve aynı kelimeyi ikinci kez söyleyen öğrencilerin oyun dışı kalacağı söylenir. 

ROL YAPMA VE DRAMA YOLUYLA KELİME ÖĞRETİMİ
Rol yapma tekniği genelde sınıfta işlenen bir diyalogun pekiştirilmesi ya da bir durum oluşturularak öğrencilerin 
konuşma becerilerinin geliştirilmesinde sıkça kullanılabilecek bir tekniktir. 

Bu teknikte hazırlanan etkinliklerin kalıcılığını artırmak için öğrenciler arkadaşlarına ve velilere gösteriler de yapabilirler.
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Etkinlik Örnekleri
Memri̇se Uygulaması – Keli̇me Çalış ve Ezberle
Memrise dünya çapında kullanılan bir dil öğrenme uygulamasıdır. Bu uygulamada kurs hazırlayıp öğrencilerin 
kelime ezberlerine yardımcı olur. Hem bilgisayardan hem de cep telefonundan giriş yapılabilmektedir. İspanyolca 
eğitiminde Kadıköy AİHL ve Ahmet Sani Gezici AİHL okullarında 9. sınıf öğrencileri için bir kurs hazırlanmış ve 
öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 
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Ülkeler ve Diller
Ülkeler ve konuşulan diller İngilizce, Arapça, İspanyolca, Almanca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca 
derslerinde her yıl işlenen bir konudur. Özellikle A1/ A2 düzeyinde ders kitaplarında yer alır.

Uygulamada, yabancı dilde kelime öğrenme sürecinin eğlenceli hale getirilmesi ve bilginin kalıcı olması amaçlanır.

Renkli kartonlar kullanılarak  küçük  ülke bayrakları  hazırlanır,  bayrakların arka yüzüne;  ülkenin adı ve bu ülkede 
konuşulan resmi dil hedef dilde yazılır.      

Örnek:   Brazil/ Portuguese,  Jordan/ Arabic

Karton bayraklarla hazırlanan görsel materyal öğrencilere verilerek  önce bayrakları inceleme ve arkasındaki bilgiyi 
okuma imkanı verilir.

Daha sonra  bir oyun oynatılır. Öğrenciler 4’er kişilik gruplara ayrılır.  Oyunda bayraklar  öğrenciler  arasında eşit 
olarak paylaştırılır.  Birinci öğrenci istediği kartı ortaya koyar fakat yazılı kısmı göstermez.  Ülkenin İngilizce/ Arapça 
/ Almanca/ Çince/Fransızca/Farsça/Japonca adını ve  resmi dilini ilk bilen öğrenci  ( 1 )  puan kazanır.   Sıra ikinci 
öğrenciye geçer.  Oyun kartlar bitene kadar devam eder.  En fazla puanı alan öğrenci oyunu kazanır.
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ATASÖZLERİ VE DEYİMLER ÜZERİNE ÇALIŞMA
Bir toplumun asırlar içerisinde oluşturduğu tecrübesi ve geleneği sonucu duyuş ve düşünüşünün 
ürünü olarak ortaya çıkan atasözleri; fikirlerin ve duyguların özlü olarak ifade edildiği 
sözlerdir. Öncelikle kelimelerin gerçek anlamında kullanıldığı, daha sonra 
seviyesine göre soyut kavramlar içeren ve son olarak kültürel 
öğeleri yasıtan atasözleri verilmelidir. Bu sıralamanın 
yanı sıra atasözleri öğrencilere verilirken yabancı dil 
öğretiminin ilkelerinden sayılan basitten karmaşığa, 
bir seferde tek yapıyı sunma gibi ilkeler de dikkate 
alınmalıdır. 
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Etkinlik Örnekleri
Sayı Yarışması
Derste öğretilen Çince sayma sayılarının pekişmesi için uygulanan bu yöntemde öncelikle yemek çubukları ve renkli 
sayma fasulyeleri hazırlanır. Sınıf dört gruba ayrılır. Yemek çubuğu kullanma şekli anlatılır. Öğrencilere 5 dakika süre 
verilerek kutularda olan renkli fasulyelerin yemek çubuğu kullanarak kutu dışına alınması söylenir. Süre tamamlandıktan 
sonra kutu dışında olan renkli fasulyeleri tekrar yemek çubuğu kullanarak ve Çince sayarak kutu içerisine tekrar 
konulur. Bu etkinlik sayma sayılarını ve sıra sayılarını öğretmek için bütün dillerde eklenebilir.
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Çince sayma sayıları
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Rusça sayma sayıları

Farsça sayma sayıları
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Kayıp Renkler
Sınıf üç gruba ayrılır. Çincesi öğrenilen ana renklerden her 
öğrenci bir rengi sahiplenir.

Oyun sırasında sadece renklerin Çincesi söylenir, diğer 
kelimeler Türkçe telaffuz edilir.

Öğrencilerden bir tanesi kalkıp renklerin:

 — Sarı burada mavi nerede? diye sorar. Maviyi sahiplenen 
öğrenci kalkıp:

 — Mavi burada yeşil nerede? diye devam eder. 

Öğrenciler diğer renklerden istediğini söylemekte serbesttir.

Rengini unutan veya karıştıran öğrenci elenir. Sona kalan 
öğrenci kazanır.

Sağım Solum Sobe
Sınıf 4 gruba ayrılır. Gruplar 
sırayla tahtaya kalkar. Her 
grup kendi arasında ikili sıra 
oluşturur. Sağ, sol, ön, arka 
komutları Çince telaffuz 
edilerek öğrencilerin o 
yöne dönmeleri istenir. 
Dönüşleri koordineli ve 
doğru yapan grup kazanır.

Fransızca renkler Farsça yönler
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Kendini ve Arkadaşını Tanıt
1. Dört kişilik bir grup oluşturun ve grup içinde kendinizi tanıtın.

 A. 我叫大卫，是法国人。

2. Grup üyelerinizi öğretmeninize tanıtın.

 B . 他叫大卫，是法国人。

• Dört kişilik bir grup oluşturun. Grup üyeleri eşyalarını bir araya getirdikten sonra, eşyaların kime ait olduğunu karşılıklı 
olarak sorun ve kime ait olduğunu bulun.

Anahtar Kelimeler: 这是........    的     吗   
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DÖRT DİL BECERİSİ: 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, öğrencilerin bilimsel 
becerilerinin yanı sıra psiko-motor becerilerine de paralel olarak gerçekleşir. Aynı zamanda öğrencinin kendine 
güvenerek konuşması gibi duyuşsal becerilerde konuşmayı etkilemektedir. Bunun yanı sıra mimik, jest gibi sözel olmayan 
iletişimi etkili olarak kullanmak da konuşmayı destekleyen ögeler olarak önemlidir. Konuşma sırasında konuşmanın 
akıcılığını sağlama, anlaşılmayan noktaları tekrarlama, aynı ifadeyi başka kelimeler ve yapı kullanarak ifade etme 
gibi farklı amaçlara uygun iletişim stratejilerinden yararlanılabileceği gibi özür dileme, ricada bulunma, bilgi aktarma, 
reddetme gibi farklı dil işlevleri de kullanılabilir.

• Diyaloglar
• Tartışmalar, münazaralar
• Doğaçlama
• Röportajlar
• Kitap tanıtımları
• Sunumlar
• Rol yapma
• Okuma tiyatrosu
• Öykü anlatımı
• İletişim oyunları, belli başlı konuşma etkinlikleri 

arasında yer alır.

 

Konuşma Dersi Etkinlik Örnekleri
Cevap Arkadaşında
Öğretmen etkinlikte kullanacağı resimleri önceden hazırlar. Öğretmen öğrencilerine herhangi bir açıklama 
yapmadan resim sunar. Bu resim bir ülke/kişi/bina olabilir. Sınıftaki tüm öğrenciler ikili gruplar oluşturur.Öğrenciler tek 
tek, resim hakkında üç tane cevabını öğrenmek istedikleri soru listelerler. Partnerleri ile çalışarak öğrenciler birbirlerinin 
sorularını cevaplamaya veya tahmin etmeye çalışırlar, cevabı bulmak için başka gereken bilgiyi tanımaları gerekir. 
Cevaplanamayan sorulara dönülüp cevabını bulmak için tekrar birer şans tanınabilir.
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Resmi̇ Sorgula
Öğretmen etkinlikte kullanacağı bir doğa resmi belirler. Resmi/
fotoğrafı tahtaya yansıtır. Aşağıdaki soruları hedef dilde öğrencilerine 
yöneltir:

•  Resimde neler görüyorsunuz?

•  Fotoğrafın çekildiği mekan hakkında neler düşünüyorsunuz?

•  Fotoğraf hangi amaç için çekilmiş olabilir?

•  Fotoğraftaki zaman/mevsim nedir?

•  Fotoğraf insanlara bir mesaj verse bu mesaj sence ne olurdu?

•  Fotoğrafta gördüğünüz yeryüzü şekillerinin isimleri neler?
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Di̇l Çadırı 
Okul içerisinde öğrencilerin de rahatça kullanacağı bir bölümünde bir alan oluşturulur. “Dil Çadırı” ismi altında bu alan 
öğrenciler için dil pratiği yapma alanı olacaktır. Çadır temsil edeceği dili hatırlatacak materyaller ile süslenir. Her hafta 
öğrencilerin ilgisini çekebilecek bir konu seçilerek konuya uygun yabancı uyruklu konuklar davet edilir. Konuşmacı 
için belli bir saat aralığı belirlenerek öğrencilerin bu saatler arasında çadırda olmaları sağlanır. Konuşmacının ilgi 
alanına göre genel bir başlık seçilir, bu başlık altında karşılıklı konuşmalar gerçekleştirilir. Öğrencilere bu başlıklar daha 
önceden verilip hazırlanmaları sağlanır. 

Bu uygulama her dile ve öğrencinin günlük hayatta 
karşılaşabileceği her ortama uyarlanabilir. Çadır bir hafta 
havaalanı, bir hafta alış-veriş ortamı, bir hafta hastane, bir 
hafta dil merkezi gibi tasarlanabilir. Gelen yabancı uyruklu 
konuklar bu ortamları kendi uzmanlık bilgilerince öğrencilere 
yaşatır. 
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Arapça Bi̇lgi̇ Yarışmaları 
Arapça’nın heyecanlı ve eğlenceli bir süreçte öğretilmesini hedefleyen etkinlikte, çoktan seçmeli sorular genel kültür, 
tarih, coğrafya ve Arapça ders müfredatı paralelinde hazırlanmakta ve öğrenmeyi oyunlaştırarak kolaylaştıran bir 
platform olan Kahoot uygulamasıyla yarışma eğlenceli hale gelirken, eğitim de daha renkli hale gelmektedir.

Soruların içerisinde öğrencilerin moral ve motivasyonunu sağlamak adına kolaydan zora doğru bir sıralama metodu 
seçilmiş, konular kendi içerisine ayrıştırılarak yirmi soruluk bir yarışma soru grubu kurul (öğretmenler)  tarafından 
hazırlanmaktadır.

 ّةیبرعلا تامولعملا ةقباسم
  
  

ــم ّوــج يــف  ةـّـیبرعلا ةــّغللا میــلعت ىــلإ ُفِدــَھی يذـّـلاٍ عورــشملا يــف  ةــعتُملاو ساــمحلا َنِ
 نــم دــیدعلا  يــف ةـّـیبرعلا ةــّغللا میــلعت جماــنربِل ٍةــیزاوم ةلئــسأ دادــعِاب موــقن سفاــّنتلاو
 .  خلإ ...و ّةیبرعلا ةّغللاو ایفارغجلاو ّةیخیرّاتلا ؛ اھنم عیضاوملا

ـــیبرعلا ةـــّغللا معدـــی ّيناـــجم ّيـــمیلعت جماـــنرب وـــھو ”توھاـــك“ جماـــنرب مدختـــسنو  ةّ
ـــمو ، ةیـــسارّدلا لوـــصفلا يـــفً ةباجتـــسالاو بـــّعللا ماـــظن ىـــلإً ادنتـــسم  نأ ھنأـــش ْنِ
ّلعتملا سِّمَُحیو  طَِّشُنی  . نیمِ
ّلأتم ةئیھ لبق نم ةلئسألا دادعإب موقی  اھددعو ، ّةیبرعلا ةّغللا يسردم نم ةفِ

  بعصألا ىلإ لھسألا َنِم ةجِّردتم و ّىتش تاعوضوم نمً الاؤس  نورشع
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Dünya Arapça Günü Kutlamaları
Okullarımızda geleneksel olarak her yıl Dünya Arapça Günü 18 Aralık’ta coşkuyla kutlanmaktadır.  Arapça skeçler, 
şiirler, şarkılar,  yarışmalar ve çeşitli sunumların ve eğlenceli aktivitelerin yer aldığı program sonunda bazı okullarımızda 
öğrencilere Arap yemekleri ikram edilmektedir.

 

 

 ’ّةیبرعلا ةّغلل ّيملاعلا مویلا ‘ ناجرھم

  
  

 نم ربمسید/لّوألا نوناك نم رشع نمّاثلا يف ّةیبرعلا ةّغلل ّيملاعلا مویلاب  انتسردم لفتحت
 و راعشأو ةثیدح ناغأو ّةیبرع تّایحرسم  نَّمَضتیً اناجرھم میُقت ثیح . ماع ّلك
 . ةعّونتم و ةفلتخم تاطاشنو  تاقباسم
 فویّضلاو ةذتاسألا و تابلاّطلل  ةذیّذللا ّةیبرعلا ةمِعطألا میدقت ُّمتی  ناجرھملا ةیاھن يفو
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Bi̇ Dünya Bilgi
Mehmet Akif Ersoy KAİHL’nın kullandığı bu yöntem ile Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören ve Arap ülkelerinden 
gelen misafirler ile öğrencilerimizin Arapçalarını geliştirmek ve farklı kültürler tanıma imkânı sunulmaktadır. Gelen 
misafirler gerek yöresel yemekleri gerek yöresel kıyafetleriyle öğrencilere Arap dilinin yanı sıra sunumlarıyla da   
gelenek ve görenekleri tanıma fırsatı sunmaktadır. 

 

 
تافاّقثلا ىلع فُّرّعتلا  

  

 يف نوسردی نیّذلا برعلا بالطلا عم ّةیبرعلا ةّغللاب  مالكلا ریوطتل صرف داجیإ عیطتسن
 ىلع فّرعتن كلذ ىلإ ةفاضإ . ّةیبرعلا لّودلا نم نومداقلا فویّضلاو يلاجوك ةعماج
 ّةیدیلّقتلا مھسبالم و برعلا تافاقث ىلع عالّطالا نم تابلاّطلا ُنِّكُمت يّتلا ةفلتخملا تافاّقثلا
. مُّلكتلاو ّملعتلا بناج ىلإ ةذیّذللا ّةیبرعلا ةمعطألا و  
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Kutubee Online Kütüphane
Kutubee çocuklar için Arapça ve İngilizce olarak hazırlanmış içinde resimli kitaplar bulunan interaktif bir online            
kütüphanedir.

Program, tanınmış hikâyeci ve yayıncılardan özenle seçilmiş 1.000’den fazla hikâye içermektedir. Her kitapta 
bulunan “Read to Me ” özelliği, çocukların hikâyeleri dinlemesini sağlar. Ayrıca çocuklar kendi seslerini kaydederek 
hikâyelerin içeriğini  zenginleştirebilirler. Uygulama, öğretmenlerin öğrencilerinin seviyelerine göre kitap okuma ödevi 
atamalarına olanak verir.

Ayrıca öğretmenler,  öğrencilerin okuduğu kitapların sayısı ve türü hakkında detaylı raporlarla ulaşabilmektedirler. 
Tüm hikâyeler İnternet bağlantısı gerektirmeden okunabilir. 

 

  

 ) يُبتُك ( ّةینورتكلإلا ةبتكملا

  
 .ّةیزیلكنإلاو ّةیبرعلا نیتّغللاب ةرّوصملا بتكلا  اھیف ّةیلعافت ّةیمقر ةبتكم ربكأ : يبتك
 .رّشنلا رود رھشأ نم ةاقتنُم ةّصق 1000 نم رثكأ ءاَُّرقلل  ةصرفلا  يطُعی يبتك قیبطت
ّثؤملا نم دیدعلا نعً الضف . ) يل أرقا ( ةّزیم بتكلا ّلك يف  ةمدخ مّدقت ةَّیتوّصلا تارِ
 . ةءورقملا صصقلا ىلإ عامتسالا
 نییعت ةَّیناكمإ ـ يبتك ـ  رِّفوی امك . مھتاوصأ لیجست بالّطلل نكمی كلذ  ىلإ ةفاضإ
 نم ةدافتسالاب كلذو ،مھاوتسم بسانی امب تاعومجملا وأ بَّالطلل صصقلا نم ةعومجم
 . ةجِّردتملا ةءارقلا جمارب
 . تنرتنإلاب لاّصتالا ىلإ ةجاحلا نود اھلیمحتب تمق يّتلا صصقلا ّحفصت نكمی
 تقولاو بتكلا ددع نع ةلَّصفم ةَّیئاصحإ ریراقت  ىلع عالّطالا نم نوسردملا نّكمتی و
 . ىرخأ ةدیفم لیصافت ىلإ ةفاضإلاب ،اھتءارق يف ةبلاّطلا ھتضمأ يذلا
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Senaryonu Canlandır
Drama için gerekli kelimeler ve tema önceden öğrencilere bildirilir. Ana ders kitabi ile eş zamanda ünitedeki kelimeler 
önceden öğrencilere verilerek evde hazırlanıp sınıfta bu kelimeleri kullanarak bir drama yapmaları istenir. Öğrenciler 
gruplara ayrılarak farklı temalar ile farklı senaryoları canlandırmaları sağlanır. Böylelikle günlük hayatta belli durumlara 
özel cümle kalıplarının canlandırma yöntemiyle uygulanması sağlanır.

Bu etkinlik; 

•  Doktor ziyareti, telefon görüşmesi, alış-veriş diyaloğu gibi konular seçilir.

•  Konu bu çalışmanın öncesinde dinleme, yazma, okuma metinleriyle desteklenmiş olmalıdır.

•  Edinilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla öğrenciden çeşitli materyaller yardımıyla kendi taslaklarının oluşturulması 
istenir.

•  Sınıf ya da öğrenme ortamı ele alınan konuyla alakalı düzenlenir. ( örneğin; bir pazar ortamının oluşturulması)

•  Son olarak öğrenciler oluşturdukları taslakları canlandırırlar. 101
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Tez-Antitez
Münazara için gerekli kelimeler ve konu 
önceden öğrencilere bildirilir.

Öğrencilere islenen ünite ile ilgili kelimeler ve bir 
münazara konusu bir hafta önceden verilir ve 
sınıfı ikiye bölüp karşılıklı konuyla ilgili İngilizce/
Arapça/Almanca/İspanyolca/Rusça/Çince 
v.b pratik yaparak konuşmalarını sağlayıp 
münazaranın heyecanını artırmak için sorular 
hazırlanılabilir.
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Mock Tri̇al (Kartal Hukuk)
Kartal AİHL’nin uyguladığı bir etkinliktir. Kartal Hukuk 
Sempozyumu’nu, iki gün boyunca, ağırlıklı olarak kariyerli 
hukukçuların bizzat gelip verecekleri konferanslar ve 
hem ulusal hem uluslararası hem de İslam Hukuku’nda 
önemli bir yere sahip, birçok kişinin mahkeme tecrübesi 
kazanmasını sağlayan dava simülasyonlarının (Mock 
Trial) oluşturması yapılır.

Bu uygulama ile öğrenciler öğrendikleri dilde hızlı 
konuşma, çabuk anlama ve hedef dinde sentez ve 
analiz yapabilme yeteneğini geliştirilir.
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Persuasi̇ve Speech (İkna Edi̇ci̇ Konuşma)
Öğrenciler seçtikleri bir konu ile ilgili hazırlık yaparak sınıfa gelirler ve bu konu hakkında arkadaşlarını ikna etmek 
için konuşma yaparlar. Diğer öğrenciler de önceden hazırlamış oldukları soruları konuşmacıya sorarak bu konuda 
ikna olur ya da olmazlar. Mesela salgın hastalıkların daha önceden alınacak hijyen tedbirleri ile önlenebileceğini 
savunan bir öğrenci arkadaşlarını bu konuya ikna etmeye çalışır.
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Sağlıcakla Kal
Karaman Prof. Dr. Ömer Dinçer AİHL’nin uyguladığı özgün bir yöntemdir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin tamamı mart 
ayının ilk haftasından itibaren, her gün 2 kişi olmak üzere Karaman Devlet Hastanesinde, mülteci aileler ile sağlık 
personeli arasında tercümanlık yapar. 

Uygulamaya gönüllü olarak katılan öğrenciler her şeyden önce öğrendikleri Arapça ile insanların dertlerine derman 
aramalarında aracılık yaparak, Ensar-Muhacir ilişkisinin önemini kavramışlardır. Ayrıca Arapça pratik imkânı bulurlar. 

Expert Panel Speech (Uzman Paneli̇)
Öğrenciler seçtikleri bir kişi veya konu ile ilgili arkadaşlarına bilgi verirler ve bu konuda onların sorularını cevaplarlar.
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Akif Talks
Akif Talks ile öğrenciler hem İngilizce konuşur hem de sunu yapar. Her dönemde iki kez gerçekleştirilen etkinlikde 
öğrenciler belli bir tema etrafında 15-20 dakika İngilizce Powerpoint ve çeşitli sunu materyalleri eşliğinde konferans 
salonunda okulun diğer öğrencilerini bilgilendirip ve bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Her etkinlikte 3 konuşmacı öğrenci, 
bir İngilizce/Arapça/Almanca/İspanyolca/Rusça/Çince v.b şarkı seslendiren öğrenci, İngilizce/Arapça/Almanca/
İspanyolca/Rusça/Çince v.b drama etkinliği yapan bir grup öğrenci ile çerçeve programı oluşturuluyor. 

Yıl sonu etkinliğinde ise AkifTalks a akademisyenlerden ve alanında başarılı olan meslek gruplarından yetişkinler 
davet edilerek onların İngilizce/Arapça/Almanca/İspanyolca/Rusça/Çince v.b dilinde yaptığı konuşmalara ildeki 
diğer okulları da davet ederek hep birlikte gerçekleştiriyor. 
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Üni̇versi̇telere Zi̇yaret
Hedef dilin eğitimi verildiği üniversitelere yapılan 
eğitim gezilerinde öğrenciler üniversitedeki derse 
misafir olarak katılır. Ayrıca öğrenciler yabancı uyruklu 
öğrenciler ile pratik yapma imkanı bulur. Böylelikle 
öğrenciler yaşayarak öğrenme (task and project 
based) imkanı bulur.

Tutorial Sistem
Her öğrencinin, belirlenen plan çerçevesinde sorumlu 
eğitimcisi ile haftalık 20 dakika bire bir eğitim yapması 
hedeflenir. Bu görüşmeler ile öğrencilere okuma, 
yazma, konuşma ve anlama alanlarındaki eksiklikleri 
giderilir. Uygulanan program ile öğrencinin gelişimi 
haftalık ve yakından takip edilebilmektedir.
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Word Matters
 World Matter programı İpekçilik AİHL’nin her ayın son Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediyesi İbrahim Paşa 
Kültür Merkezi’nde tertip edilen İngilizce bir konferans zinciridir. İlki 18 Şubat 2016 tarihinde yapılan Open Up: World 
Matters konferanslar hala devam etmektedir. Programda iki öğrenci İngilizce olarak hazırlandıkları bir konuyu tüm 
görsel ve işitsel öğeleriyle beraber halka açık bir şekilde sunmaktadır. Program 1,5 saatlik anlatımın ardından soru 
cevap bölümüyle sürmektedir. 
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Think Twice Thursdays (T.T.T) 
Öğrencilere güncel bir konu verilir. Öğretmenlerin desteğiyle öğrenciler tartışma konusuna farklı bakışlar katar ve 
paylaşır. Bu tartışma Youtube gibi sosyal medyada paylaşılarak, ilgiyle takip edilir. 
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Arkadaşını Ne Kadar Tanıyorsun?
 “En iyi arkadaşını ne kadar tanıyorsun?“ sorusuyla yola çıkılan eğlenceli bir 
etkinliktir. Öğrenciler partnerleriyle birlikte bir takım olurlar. Bir öğrenciye yarışma 
öncesinden kamera karşısında kendisiyle ilgili sorular sorulur ve onun videosu çekilir. 
Partneri ise salonda seyirci karşısında bu sorulara cevap verir ve soruları doğru 
yanıtlayıp yanıtlamadığı ortaya çıkar. Yarışmayı daha da ilgi çekici kılmak için 
öğretmenlerden de gruplar oluşturulabilir. 
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Şarkı Yöntemi̇yle Öğrenme
Bu etkinlik aşağıdaki aşamalarl ile gerçekleştirilir.

•  Kouyla ilgili bilgilerin tahtaya mindmap şeklinde yazılması.

•  Varsa telaffuz eksikliklerinin giderilmesi.

•  Şarkının kliple beraber akıllı tahtadan dinletilmesi.

•  Şarkı metninin boşluk doldurma yöntemiyle oluşturulması.

•  Şarkının tekrar dinlenmesi ve ardından öğrenciler tarafından söylenmesi.

Örnek şarkı isimleri:  Sieben Wochentage Ralf Zuckowski Die Jahresuhr
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Kinderlied Es war eine Mutter 
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
September, Oktober, November, Dezember
Und dann, und dann
Fängt das Ganze schon wieder von vorne an

Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
Januar, Februar, März, April
Die Jahresuhr steht niemals still
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
Mai, Juni, Juli, August
Weckt in uns allen die Lebenslust
September, Oktober, November, Dezember
Und dann, und dann
Fängt das Ganze schon wieder von vorne an

112



DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yemek Yapıyoruz 
Öğrenciye okul ortamına ve diline zenginlik sağlayacak hayatın içinden bir yöntemle düşündüğümüz bu uygulama 
öğrencinin kendisinin anlatarak yemek hazırlayıp bunu arkadaşlarına sunmasıdır. Pratik ve teoriği birleştirmeyi 
amaçlayan bu uygulama öğrencinin ders üzerinde öğrendiklerini pratiğe dökmesi ve yeni şeyler üretmesini 
amaçlamaktadır.  

Uygulama: Öğrenciler tek olarak çalışabileceği gibi grup halinde de çalışabilirler. Her sınıf ihtiyaç listesine destek 
olması için bir malzeme havuzu oluşturur. Öğrenci yapmak istediği tarifi hocasıyla paylaşır gerekli hazırlıklar yapılır. 
Bunun için öğrencilerin hizmetine sunulmuş bir mutfak var ise orası kullanılır yok ise pişirmeye dayanmayan daha 
kolay tarifler seçilerek bu uygulama sınıf ortamında yapılır. 

Öğrenci öncelikle malzeme listesini ve yapılış yöntemini yazılı olarak öğretmenine sunar.  Akabinde uygun ortamda 
sözlü anlatım ve fiili uygulama ile arkadaşlarına tarifini uygular. Öğrenciler tamamen İngilizce, Arapça, Almanca, 
Rusça, Çince, İspanyolca, Fransızca, Farsça ve Japonca konuştukları bu ortamda okulun genel akışına farklı bir 
yöntemle eğlenceli bir yolla dil eğitimini desteklerler. Pratik ve teorik anlatım esnasında öğrenci videoya çekilerek 
uygulamanın sanal ortamda da kalıcı olması sağlanır. Etkinlik uygulaması bittiğinde ortamın temizliği tüm sınıf 
tarafından yapılarak sorumluluk duygusu geliştirilir.
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DÖRT DİL BECERİSİ: OKUMA-YAZMA
Okuma Ve Yazma Dersi Etkinlik Örnekleri

Yabancı dil öğrenme sürecinde okuma becerisinin geliştirilmesi 
önemlidir. Okuma becerisinin geliştirilmesi, öğrencilerin farklı 
kültürleri tanıyabilmeleri, iletişim teknolojilerini etkin olarak 
kullanarak dünyadaki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri, 
araştırmaları sonucunda elde ettikleri bilgileri tüm yaşamları 
boyunca etkin olarak kullanabilmelerine olanak tanır.

Okuma, sadece metinde yer alan kelime, söz öbeği, cümle 
vb.nin anlamını çözme olarak algılanmamalıdır. Aslında 
okuma, öğrencinin metnin amacını tanımlayabildiği, çıkarım 
ve yorumlarda bulunabildiği, önemli bilgiyi önemsizden ayırt 
edebildiği bir süreç olarak görülmelidir. Öğrencinin kendini 
ifade edebilmesi, değerlendirmelerde bulunması ve öne 
sürülen düşüncelere katılıp katılmadığını belirtebilmesi için 
okuduğunu anlaması ve diğer dil becerileri ile bütünleştirerek 
anlatması gerekmektedir. Okumanın, kelime hazinesini 
geliştirmek, kelimelerin bağlam içerisinde kazandığı anlamları 
ayırt edebilmek ve dilsel üretim için doğal bir bağlam oluşturmak 
gibi önemli işlevleri de bulunmaktadır.

Yabancı dil öğretiminde, dört temel dil becerisinin en son gelişeni “yazma becerisi”dir. Yazma becerisi farklı amaçlarla 
kullanılabilecek etkili bir araçtır.  Bu beceri  gündelik  hayatta; resmi veya özel mektuplar, kartlar, e-posta, kısa metin 
mesajları, bloglara yazma, sosyal paylaşım siteleri duvarlarına yazma veya telgraf yazma, öz geçmiş yazma, form 
doldurma, ödev yapma, alıştırma yapma, not alma vb. etkinliklerle geliştirilmektedir. 
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Parola Avcısı (Geocatching)
Bu oyun istenirse tek sınıfla istenirse tüm okul olarak oynanabilir. Tüm gün boyunca veya belirlenen saatlerde 
oynanabilir. Sınıftaki öğrencilerden 3-4 kişilik bir ekip en az 10 adet ipucu niteliğinde cümle içeren kağıtlar hazırlarlar. 
Diğer öğrenciler kağıtları girmeden bu hazırlayan öğrenciler pusulaları şifrelere uygun olarak saklarlar. İşlem bitince 
avcı öğrenciler saklanılan pusulaları aramaya başlarlar. Kağıtlarda örneğin ; “ En son hangi kitabi okudun?” Seklinde 
yazılan cümleyle avcı öğrenci ortamdaki veya okuldaki kitapla ilgili yerlere yönelnmesi sağlanır. 
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Orada bir başka pusulayı bulması beklenir. Her pusulada şifreli bir cümle olması gerekmektedir. Kâğıtlar sırayla 
bulunur. Her kağıdın alt köşesinde sayı, harf veya rakam yazılır. Avcı öğrenci bu şifreleri sırayla toplar. En son yerde bir 
zarf bulur. Zarfın içindeki bos kağıda şifreyi düzgün şekilde yazıp yanına oyunla ilgili bir yorum yazması gerekmektedir.  
Yorumla birlikte şifreyi ilk defa doğru yazan öğrenci oyunu kazanır. 
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 Kendi Hikâyemin Yazarıyım
Haftanın bir günü hikâye günü olarak duyurulur. Hikâyelerin sergilenmesi için bir pano belirlenir. Hikâyelerini hedef 
dilde yazan öğrenciler bu panoda kendi hikâyelerini sergilerler.
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Digital Hikâye Yazma Seslendirme
Öğrencilerimiz okumuş oldukları 
hikâye kitaplarının özetlerini dijital 
olarak hazırlayıp sunarlar. 

Benim Projem 
Her ay yeni bir proje belirlenir ve 
afiş çalışmalarını yapıp, projelerini 
hazırlarlar. 
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Back Wall
Sınıflarda öğrenmiş oldukları 
kelimelerin görselleri 2 boyutlu 
olarak duvara yapıştırılır. Öğrenciler 
öncelikle resimlere bakarak hikâye 
oluştururlar ve sonra bunları 
kullanarak arkadaşlarının önünde 
kısa hikâyeler anlatırlar. 

Bookworm Köşesi
Öğrenciler her hafta seviyeleri öğretmenleri 
tarafından belirlenmiş bir İngilizce hikâye 
kitabı okurlar. Kitaplar hakkında 20 adet 
soru hazırlarlar ve kitabın özetini çıkarıp 
kendilerine ait olan ceplere koyarlar. Daha 
sonra konuşma derslerinden kitaplarının 
özetlerini sözlü olarak aktarırlar. 
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Görsel Sözlük 
Öğrenciler öğrenmiş oldukları kelimelerin görselini bulup kendi hazırlamış oldukları görsel sözlük defterine yapıştırırlar. 
Bu kelimelerle ilgili cümleler kurarlar. 
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Kapa Gözlerini
•  Sınıfta bulunan öğrenciler ikili gruplara ayrılır.

•  İkili gruplarda yer alan öğrencilerin biri gözlerini kapatırken diğer öğrenci tahtaya doğru bakar.

•  Öğretmen tahtaya metinde yer alan ve öğrencinin metin ile ilgili tahminde bulunmasına yardımcı olacak en az 5 
tane kelime yazar. 

•  Öğretmen öğrencilere kelimeleri hafızalarında tutmalarını ve yazmamalarını söyler.

•  10-15 saniye sonra öğretmen tahtaya yazdığı kelimeleri siler.

•  Öğretmen bu defa gruplarda yer alan ikinci öğrencilerin gözlerini açmalarını, birinci öğrencilerin ise kapamasını 
söyler.

•  Gruplarda yer alan ikinci öğrencilere de metin ile ilgili farklı 5 kelime yazar ve bu kelimeleri hafızalarında tutmalarını 
ve yazmamalarını söyler.

•  10-15 saniye sonra tahtada yer alan kelimeleri siler.

•  Gruplarda yer alan ikinci öğrencilerin de gözlerini açmalarını ister. 

•  Öğretmen öğrencilere kısa bir süre verir ve iki arkadaşın hatırladıkları kelimeleri beraberce yazmalarını ister.

•  Öğretmen en fazla kelime hatırlayan grubu güçlü bir hafızaya sahip oldukları için tebrik eder.

•  Sonrasında öğretmen yazılan kelimelerden yola çıkarak öğrencilerin metin ile ilgili tahminde bulunmalarını ister.

•  Öğretmen öğrencilerin ilgisini metine yoğunlaştırmak için farklı sorular sormaya çalışır.

•  Yapılan soru cevap çalışmalarında öğretmen mümkün olduğunca metinde yer alan bilinmeyen kelimelere de atıf 
yaparak öğrencileri metni okumaya hazır hale getirir.

•  Öğrenciler metni okur ve anlamaya çalışırlar.

•  Öğretmen öğrencilerin anlama seviyelerini ölçmek için metinle ilgili detaylı sorular sorar etkinliği sona erdirir. 
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Cümle Bi̇lmece Etki̇nli̇kleri
Tahtaya sırayla cümle yazılır, sınıfı ikiye ayırıp birer öğrenciyi tah-
taya arkasını dönük olarak her iki öğrenci de kendi takımı ta-
rafında tahtadaki yazılan cümleyi anlatılarak, tam ve ilk olarak 
cümleyi söyleyen öğrenci takımına bir puan kazandırır, sonra öğ-
renci sırayla değişir ve farklı bir cümle ile tekrar yarışılır. Bu aktivite 
çok heyecanlı ve öğrencilerin hızlı düşünüp İngilizce/Arapça/
Almanca/İspanyolca/Rusça/Çince/Fransızca/Farsça/Japonca 
pratiğini geliştirme yönünde çok güzel bir aktivitedir. 

Hi̇kaye Tombalası

• Zaman, mekan ve kişi başlıklarından oluşan üç 
farklı kutu hazırlanır.

• Her öğrenci farklı küçük kağıtlara bir yer, bir zaman 
ve iki farklı kişi yazar ve kutulara atar.

• Kutulardaki kağıtlar karıştırılır.

• Her öğrenci kutulardan bir yer, bir zaman ve iki kişi 
kağıdı seçer.

• Bu unsurlara yönelik bir hikâye oluşturulur.

• Hikâyeler sınıfta değerlendirilir.
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Ki̇tap Okuma Yarışması
Okul genelinde hedef dilde kitap okuma yarışması başlatılır. Okunan 
sayfa sayısı hesaplanırken kitabın sayfasının tamamında veya 
sadece bir kısmında resim olması durumunda resimli kısımlar hesaba 
katılmayacaktır veya büyük puntolu kitaplarda sayfa sayısı öğrenci 
tarafından hakkaniyete uygun bir şekilde hesaplanacaktır. Yarışma 
sonunda okunan sayfa sayısında beraberlik olması durumunda 
okunan kitapların seviyesine bakılacaktır. Daha çok üst seviye kitap 
okumuş olan öğrenciler dereceye girecektir. 

W- Soru Kalıplarıyla Şi̇i̇r Çalışması
Bir gramer konusunun şiir vasıtasıyla öğrenimi için uygulanır.

• Önce W- soru kalıplarının nasıl kullanıldığı işlenir.

• Konu dinleme, okuma ve çalışma kağıtlarıyla desteklenir.

• Verilen şiirin içinde geçen W-soru kalıplarının doğru yerlere 
yerleştirilmesi sağlanır. (Boşluk doldurma)

• Öğrencilerin W-soru kalıplarıyla 
başlayan kendi şiirlerini yazarlar.

• Bu şiirlerin sınıfta sergilenip 
değerlendirilmesi yapılır.
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Beni̇m Fi̇krim
Okul ortamlarında hedef dil için bir koridor belirlenir. Bu koridora duvar panosu yerleştirilir. Arapça, Çince, İngilizce 
Bölümü koridoruna büyük bir panoya öğrenciler görüşlerini I think/…………. ile başlayan cümlelerle özgürce ifade 
edebildikleri bir ortam oluşturulur. Öğrenciler okul, dersler, öğretmenler gibi konular hakkında olduğu gibi din, felsefe, 
sanat gibi konularda da fikirlerini yazmaları için teşvik edilir.
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Karaoke Yarışması
Öğrenciler bireysel veya gruplar halinde hedef dilde şarkılar seslendirirler. Şarkıyı müzik, ses ve söz uyumu ile en iyi 
okuyan kazanır.
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Di̇a De Has Tapas ‘Tapas Günü
İspanyolca öğretiminde kullanılan bir yöntemdir. Yemek konusuyla bağlantılı olarak her yıl  Kadıköy AİHL ve Ahmet 
Sani Geizi KAİHL ‘de Tapas Günü yapılmaktadır. Her sene geleneksel olarak yapılan bugün de öğrenciler İspanyol 
yemek kültürünü öğrenmekte ve ünite bilgilerini pekiştirmektedir. Etkinliğimizde öğrencilerimiz İspanyolca konuşarak 
aynı zamanda dillerini geliştirmektedir.

Penpal  (Mektup Arkadaşlığı)
Beşiktaş Kız AİHL’nin uyguladığı bir etkinliktir. Bütün dillerde uygulanabilir. Örneğin  İngiltere’deki kardeş okulumuz 
Manchester Islamic High School for Girls (Manchester İslami Kız Lisesi)’deki öğrencilerle okulumuzdaki öğrencilerin 
akran yaşlara göre eşleştirilip mektuplaştığı projedir. Bu projede birden fazla amaç bulunmaktadır. Öncelikle 
kaybolmaya yüz tutan mektup ilişkisini yeniden başlatmak, sonrasında ise öğrencilerimizin dışarıda bulunan dünyayla 
bağlantı kurup ufuklarını ve vizyonlarını genişletmesidir.

Ani̇masyon Seslendi̇rme (Arapça) 
Öğrenciler kendi hazırladıkları veya daha 
önce hazırlanmış animasyonları hedef 
dilde seslendirerek kaydeder. Konya Tahir 
Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Arapça öğretmenlerinin rehberliğinde 
öğrenciler pek çok animasyonu Arapça 
olarak seslendirmişdir.
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Chain Story
İkinci dil eğitiminde bireysel çalışmanın önemi üzerinde durulmasına rağmen, öğrencilerin birlikte yapabilecekleri 
birçok çalışma vardır. Her bir öğrencinin birer cümle eklediği zincirleme hikâyeler, işbirliği ile öğrenmenin teşvik 
edileceği ve sınıflarda oyunun etkili bir şekilde kullanılacağı bir aktivitedir. Bu aktivite, öğrencilere gramer bilgisini 
daha iyi öğretmek, işbirliği ve karşılıklı etkileşimin arttırmak için hazırlanmıştır. Bu etkinlikte, koşul cümlelerinin ikinci türü 
olan ve hayal ürünü ya da yaşadığımız anda gerçekleşmesi mümkün olmayan olayları anlatmak amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda, konunun teorik anlatımından sonra konuyu tekrar etmek için iyi bir fırsattır. 

Aktivite şu şekilde başlar. Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Bir kâğıda, öğretmen  “Eğer dünyayı değiştirme imkanım olsa, 
...” Yazar ve devamını boş bırakır. Her öğrenci cevabını yazar ve kâğıdı katlar. Bu şekilde aktivite devam eder ve 
baştaki öğrenciye gelindiğinde, tüm cümleler bu öğrenci tarafından okunur. Ortaya çıkan cevaplarla, konu tekrar 
edilmiş olur ve çıkan cevaplarla öğrenme eğlenceli bir hale getirilmiş olur. 
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Tasvir ve Çizim
Bu etkinlik herhangi bir durum, resim, hayal ve benzeri şeylerin sözlü olarak belli kalıplar eşliğinde ifade edilmesi ve 
karşı tarafın bunu anlayıp resmetmesidir.

Uygulama süreci:

1. İşlenilen konuya yönelik soru kalıplarıyla bir anket çalışmasının yapılması.

2. Anketteki soruya yönelik öğrencinin kendi taslağını oluşturması ve bunu sözlü ifade etmesi.

3. Karşıdaki kişinin tasvir edilen durumu resmetmesi.

4. Anlatılan ve çizilen arasında fark varsa sözlü iletişim vasıtasıyla farkların ortadan kaldırılması.

5. Resim çizen kişinin çizimini görsel ve sözel olarak sunması.

6. Sınıf genelinde çizimlerin değerlendirilmesi ile etkinlik tamamlanır.
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DÖRT DİL BECERİSİ: DİNLEME ve İZLEME

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

Dinleme becerisi  içsel bir süreç olduğundan dinleme etkinliklerinin sonucunda anlamanın gerçekleşip gerçekleme-
diğini çözümleyebilmek için dinleme sonrası konuma, yazma gibi üretime yönelik becerilerin kullanımına da ders or-
tamında yer verilmelidir. Dinleme etkinliklerinde dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası aşamaları gerçek-
leştirmek, 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.

• Kayıtlı  bir  metnin  veya  öğretmenin  dinlenmesiyle  metinde  yer  alan  yönergelerin uygulanması
• Kayıtlı  bir  metinde  yer  alan  betimlemelerin  dinlenmesiyle  uygun  resmin,  grafiğin, tablonun seçilmesi
• Dinlenilen metinle ilgili soruların cevaplanması
• Dinlenilen bir öykünün sonunun yazılması
• Dinlenilen bir öyküde yer alan olayların zamansal sıralama ile  şemalaştırılması
• Karşılıklı konuşmanın (örneğin, doktor sekreteri ve hasta arasındaki telefon görüşmesi) dinlenerek seçilen bilginin 
(yer, zaman, kişi, durum) randevu defteri, haftalık plan, form gibi farklı bir metne işlenmesi
• Dinleme sonrasında doğru- yanlış etkinliklerinin tamamlanması
• Karşılıklı bir konuşmanın dinlenerek, bağlama (kimler arasında, nerede, ne zaman, kim vb) ilişkin tahminde 
bulunulması 
• Karşılıklı konuşmayı dinlemeden önce resimlere bakarak tahminde bulunulması, dinleme sonrasında tahminler 
ile metinde yer alan olayların karşılaştırılması, benzer bir karşılıklı konuşmanın sınıf ortamında canlandırılması
• Telefonda bırakılmış  mesajların dinlenmesi, bu mesajların içerdiği bilginin aynı kişilere iletilmek üzere yazılı nota 
dönüştürülmesi
• Küçük bir sunuda yer alan ana düşüncelerin not edilmesi.
• Metinde açık bir  şekilde ifade edilmeyen duygu, düşünce ve anlamları çıkarım yoluyla bulunması.  Örneğin, 
karşılıklı konuşmanın dinlenmesi sonucunda iletişimde bulunanların ne tür bir duygu (kızgın, mutlu, tedirgin) 
içerisinde olduğunun saptanması.
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Dinleme ve İzleme Dersi Etkinlik Örnekleri
Di̇nle ve Anla (İngilizce)

•   Öğretmen giriş için sağlıkla ilgili sorular sorar. Kendisini biraz yorgun hissettiğini sebebin ne olabileceğini 
öğrencilerden tahmin etmelerini ister. Sağlıklı kalmak için neler yaptıklarını sorar. 

•   Ses kaydında geçen kelimelere yönlendirerek sugary driks, blood sugar glucose, diabetes, stroke, heaart 
attack, obesity kelimelerini tahtaya yazar. 

•   Öğretmen öğrencilere www.bbclearningenglish.com sitesinden indirilmiş Diabetes isimli ses kaydını 
dinleyeceklerini, dikkatlerini vererek neden bahsedildiğini anlamalarını, gerekli gördükleri yerleri not almalarını 
istediğini söyler.

•   Ses kaydı bittikten sonra soruları tahtaya yansıtır. Dörderli gruplar halinde soruların cevaplarını tartışmalarını 
notlarını kullanarak cevapları grupça tartışmalarını ister.

 ►  Why are people taking less exercise than they used to?

 ►  Why are the children less active than they used to be?

 ►  Why do people have too much sugar in their blood?

 ►  How can we stop people drinking sugary drinks?

•   Öğretmen önceden hazırlamış olduğu fotokopiyi dağıtır ve ses kaydını tekrar dinleyerek boşluklara gelecek 
kelimeleri yazmalarını ve sonraki kelimelerin anlamlarıyla eşleştirmeleri istediğini söyler.

•   İkinci kez dinledikten sonra cevap anahtarı akıllı tahtaya yansıtılır. 

•   Öğrencilerden hatalarının sebeplerini anlamadıkları bölümleri sormaları kafalarındaki soru işaretlerini gidermeleri 
için süre verilir ve sorular öğretmen tarafından cevaplanır.

•   Öğretmen ders sonunda bu ses kaydını tekrar dinleyip metni tam olarak gösteren pdf dosyasından takip 
etmeleri ve önceden öğrendikleri imitatiton (taklit) tekniğini kullanarak pratik yapmaları ve tahtaya yansıtılan ve 
fotokopinin en son etkinliğinde yer alan soruları yapmaları için ödevlendirir. 
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Kısa Filmler Yoluyla Kelime Öğretimi
Kısa metrajlı filmler ile pandomim filmleri kelime öğretiminde çok yararlıdır. Özellikle hedef dili yeni öğrenmeye 
başlayanlar için pandomim filmleri, isim ve fiil öğretiminde kullanılan çok önemli materyallerdir. Çünkü kelime 
öğretimi, doğrudan yönteme  dayalı  olarak  gerçekleştirilmelidir.  Film  kareleri  de  anlatılmak  isteneni doğrudan 
verebilme özelliğine sahiptir.

Kısa filmler 3 ila 20 dakika arasında uzunluğa sahip olabilir. Uzun filmler sık gösterilmez; çünkü film öğretimin 
önüne geçebilir. Bu tip filmlerde izleme öncesi, izleme sırası ve sonrasında çeşitli etkinlikler yaptırılabilir. Etkinliğin 
uygulanabilmesi için öğrencilerin fiilleri ve şimdiki zamanı bilmeleri gereklidir. Etkinlik bu sebepten dolayı A1 düzeyinin 
sonundan itibaren yabancı dil öğrenen öğrencilere yönelik olarak düzenlenebilir.

Konuşma Kulübünde okul sonrası yapılan film saati etkinliği
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A) Film izlenmeden önce yapılacak etkinlikler
Gösterilecek filmler ve filmlerin uzunlukları seviyelere uygun olarak seçilmelidir. Filmin konusuyla ilgili ön çalışma 
yapılmalıdır. Örneğin, filmden birkaç karenin yer aldığı fotokopiler öğrencilere dağıtılarak öğrencilerde film hakkında 
fikir oluşması sağlanabilir.

Öğrencilere doğru-yanlış, çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorular verilebilir. Öğrencilerin filmden önce bu soruları 
iki kez okumaları ve anlamadıkları soru varsa öğretmenlerinden yardım almaları gerekir. İzleme etkinliği öncesi bu tür 
hazırlıklar, öğrencilerin hem filmi daha rahat anlamaları hem de filmi bir amaç için izlediklerinin bilincine varmalarını 
sağlamak açısından önem taşımaktadır.

B) İzleme sırasında yapılacak etkinlikler
Film izleme esnasında öğrencilerin kendi çalışma kâğıtlarını 
hazırlamak için verdikleri mücadele büyük bir zevk olduğu gibi 
öğrenmede de önemli gelişmeler sağlamaktadır.

Karakterlerin diyaloglarının tekrar ya da taklit edilmesi 
öğrencilerin telaffuz, tonlama ve konuşma hızı gibi unsurlara 
yoğunlaşmalarını sağlayacaktır.

Film izlenirken bir noktada durup öğrencilerden filmin kalanını 
tahmin etmelerini istemek öğrencilerin hayal güçlerini 
kullanmalarını ve hikâye anlatma becerilerini geliştirecektir.

c) İzleme sonrası yapılacak etkinlikler
Filmle ilgili konuşma etkinlikleri yapılabilir. Kısa filmler doğru kullanıldığında zaman içinde öğrencinin telaffuzu düzelip 
kelime bilgisi zenginleşmektedir.

Kısa filmler sayesinde deyim ve atasözü öğretimi de yapılabilir. Filmlerdeki durumlar ve hareketler sayesinde kalıp 
yapıları öğretebiliriz.
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Si̇rac Tv
Sirac Tv Mehmet Emin Sarac AİHL’nin youtube üzerinden yayın yaptığı bir tv kanalıdır. Bu kanalda öğrencilerin 
kendi seslerini duyurmak, benliklerini keşfetmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla drama, şiir gibi sanatsal 
dil becerileri ve birçok faaliyeti sergileme imkanı buldukları bir platformdur.

Sirac Tv, dünyada farklı türde benzerleri olan ancak sanal gerçeklik ortamında, senaryosunun tamamen özgün 
olduğu online Arapça içerik üretmektedir. 
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Arapça Sanal Gerçekli̇k Sınıfları
Karaman Prof. Dr. Ömer Dinçer AİHL’nin uyguladığı bir yöntemdir.  Etkinlik kapsamında özgün online Arapça içeriklerini 
barındıran sanal gerçeklik atölyesi kuruluştur. Bir adet sanal gerçeklik sistemi ve bu sistemleri kullanan öğrencilerin 
yaptıkları davranışları arkadaşlarının ve öğretmenin analiz edebilmesi için yansıtıcı bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem 
sanal gerçeklik gözlüğünün içindekileri kullanıcıdan başka kişilere de gösterebilecek şekilde tasarlandı. Bu şekilde 
yalnız kullanan öğrencinin değil diğer öğrencilerinde etkinliğe katılarak toplu öğrenme gerçekleştirmeleri sağlandı. 
Sanal gerçeklik sistemi için öğrencinin Arapça dilini  rahatlıkla algılayabilmeleri için çeşitli senaryolar hazırlanarak 
öğrencilerin bu senaryoların içinde dolaşması mümkün hale geldi ( okul, çarşı, Pazar, şehrin çeşitli sokakları vs.) Bu 
içerikler Arapça öğretmenlerinin danışmanlığında yapıldı.

Aynı sistem içerik olarak fizik, kimya, matematik ve coğrafya dersiyle de desteklenir hale getirilmiştir. 
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Ti̇yatroyla İngi̇li̇zce Öğreni̇yorum
Öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı skeçler doğrultusunda, Türkçe skeçler İngilizce’ye çevrilip dönem boyunca 
çalışılıp bahar şenliklerinde tüm okula sergilenir. Öğrencinin kendi oluşturduğu skeçlerle yaratıcılığı artıp, özgüveni 
oluşur. İngilizce araştırmalar ,çeviriler yapar ve sosyal ilişkileri daha da ilerler. İngilizceye karşı ilgisi artar ve İngilizce’yi 
daha da sever hale gelir.
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Oyunlarla Tari̇hi̇miz 
Eğitsel oyunlar, dersi pekiştirmeye yardımcı olurken aynı zamanda eğlenceli hale getirmektedir. Farklı İngilizce 
gramer konuları için tarihten hikâyeler veya kısa sorular bulmak yeterlidir.

Örneğin; Bu oyun için İngilizce “Present Simple ” ve  “Türk denizcilik tarihi”  konuları seçilmiştir.  

Türk denizcilik tarihiyle ilgili aynı (on) soru İngilizce “Present Simple” konusu soru kalıplarıyla İngilizce olarak yazılacaktır. 
Öğrenciler zar atarak kutucuklar arasında ilerler.  Öğrenciler oyunu oynarken eğlenerek “Present Simple” konusunu 
tekrar edecektir.

Öğrenciler gramer konularının anlamlı örneklerle kullanıldığını görecek,  soruları cevaplamak için ise tarih bilgisini 
kullanmak zorunda kalacaktır.

 Sorular:

• İlk Türk denizci kimdir? /  Who is the first Turkish sailor?

     a) Hızır Reis   b) Çaka Bey           

• Osmanlı deniz erlerine………………..denir.  /  An Ottoman soldier at sea is called…………………..  .

     a) Levent  b) Kaptan-ı Derya
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OKULLARIMIZDAN TANITIMLAR
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Bazı Okullarımızın Tanıtım Videoları
https://www.youtube.com/watch?v=kAQh3AsLrvs 
https://www.youtube.com/watch?v=eOSRBLTM3a0
https://www.youtube.com/channel/UCtWtmyUg-FmrXpSbNrez
https://www.youtube.com/watch?v=RBy1oNsh57Y
https://www.youtube.com/watch?v=ujUq88B2CS8
https://www.youtube.com/watch?v=JMqFicHFZsI 
https://www.youtube.com/watch?v=BNnjyJZ3GlI
https://www.youtube.com/watch?v=LjpaHhCM3V8
https://www.youtube.com/watch?v=4KsyUp6h7jY
https://www.youtube.com/watch?v=KHE1lXT5OLM
https://www.youtube.com/watch?v=vCpqScK2vzw
https://www.youtube.com/watch?v=qIRA5uqlLDo
http://gungorenitokizanadoluihl.meb.k12.tr/icerikler/okulumuz-tani-
tim-filmi_5292838.html 
http://muhammedhamdiyaziraihl.meb.k12.tr/meb_iys_do-
syalar/06/26/762620/dosyalar/2019_06/19204536_okul-tanitimi.mp4
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