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1.ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM
PROGRAMININ VĠZYONU
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programının vizyonu, Arapça
öğrenmeye ilgi duyan, Arapça bilgi düzeyini sürekli geliĢtirmeye istekli, baĢkalarıyla iĢbirliği
yaparak birlikte öğrenen ve özgüvenle günlük yaĢantısında Arapçayı konuĢabilen, bunun yanı
sıra Ġslâmi kaynaklardan da istifade edebilen bireyler yetiĢtirmektir.

2.ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM
PROGRAMININ TEMEL YAKLAġIMI
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı, iletiĢimsel yaklaĢım
temel alınarak hazırlanmıĢtır. Bu, dilin kurallarını öğretmek yerine kullanımını önemsemek
anlamına gelmektedir. Zira dil, iletiĢimi sağlayan sosyal bir olgudur. Bu nedenle dil öğretimi,
iletiĢimi sağlama hedefiyle tüm soruları cevaplayacak bir anlayıĢla kurgulanmalıdır.
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı iletiĢimsel yaklaĢımın
yanı sıra öğrenilenlerin tekrar edilmesine ve aĢamalı olarak yeni bilgilerin öğrenilenlere ilave
edilmesine dayanan “sarmal yaklaĢımı” da temel almaktadır.
ĠletiĢimsel ve sarmal yaklaĢımlara ek olarak programda; yakından uzağa, basitten
karmaĢığa, somuttan soyuta olmak üzere öğrenci merkeze alınarak dinleme-anlama, konuĢma,
okuma ve yazma becerilerine yoğunlaĢılmıĢtır. Ayrıca Avrupa Dil Konseyi tarafından
OBM’nin uygulanması için öngördüğü Avrupa dilleri arasında Arap Dilinin yer almamasına
karĢın, genel geçer dil öğrenme aĢamaları ve dil edinim düzeylerinin evrenselliği göz önünde
bulundurularak, adı geçen bağlamlar bazında Diller Ġçin Avrupa Ortak BaĢvuru Metni’nden
(OBM) yararlanılmıĢtır.

A

B

C

Temel Kullanıcı

Bağımsız Kullanıcı

Deneyimli Kullanıcı

A1
Giriş ya da
Keşif

A2
Ara ya da temel
gereksinim

B1

B2

Eşik düzey

İleri ya da
bağımsız

OBM ÖlçütlendirilmiĢ Düzeyler
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C1

C2

Özerk

Ustalık

2.1. ĠletiĢimsel YaklaĢımın Temel Alınması
ĠletiĢimsel yaklaĢıma göre dilin kuralları değil, iletiĢimi sağlamak üzere
kullanılması önemlidir. Yani dilin asıl iĢlevi sözlü ve yazılı iletiĢimi sağlamasıdır.
ĠletiĢimsel yaklaĢıma göre öğrenciler, kalıpları ezberlemek yerine öğrendiklerini
bulundukları ortamlarda kullanmaya yönlendirilir. Yani öğrenciler için iletiĢim;
ihtiyaçların karĢılanması, toplumsal hayatın oluĢması ve sürdürülmesi sürecidir.
ĠletiĢimsel

yaklaĢıma

göre

öğrenci

iletiĢim

esnasında

dilin

kullanımını

keĢfetmelidir. Bu da her fırsatta öğrencinin iletiĢim ortamında kalmasını sağlamak üzere
sınıf içinde ve dıĢında etkinlikler yapılması anlamına gelmektedir.
Bunun için, oluĢturulacak alıĢtırmalarda konuĢma etkinliklerine yer verilmeli,
öğrencilerin dili yazılı olarak kullanma becerilerini artırmaya yönelik alıĢtırmaların yanı
sıra sözel dil kullanımına yönelik etkinlikler de planlanmalıdır.

2.2.Sarmal Yapının Benimsenmesi
Sarmal yapı, iĢlenen bir konunun ileriki bir süreçte tekrar edilmesi, düzeyi ve kapsamı
arttırılarak geliĢtirilmesi anlamına gelmektedir. Böylece öğrenilen bir konu pekiĢtirilmiĢ,
konunun unutulması önlenmiĢ ve bilinmeyenler bilinenlerin üzerine eklenmiĢ olur.
Programda sarmal yapının benimsenmesi, Arapça öğretimi sırasında konuların
yakından uzağa, kolaydan zora, basitten karmaĢığa, somuttan soyuta geniĢleyerek ve
derinleĢerek ilerlemesini hedeflemektedir.

2.3.Dinleme-Anlama, KonuĢma, Okuma ve Yazma Becerilerine
Odaklanma
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin dinlemeanlama, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini kazanmaları amaçlanmıĢtır. Öğrencilerin bu
becerileri kullanarak kendilerini biliĢsel, sosyal ve duyuĢsal yönden geliĢtirmeleri
hedeflenmektedir. Ayrıca Arapça öğrenimine karĢı olumlu tavır kazanmaları, gelecekte dört
temel dil becerisini de dengeli bir Ģekilde kullanarak etkili iletiĢim kurmaları beklenmektedir.
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2.4. Öğrenci Merkezlilik
Öğrenci merkezli eğitim; her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği
ilkesine dayalı, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini ve iĢ birliğine yatkın olmalarını esas
alan bir yaklaĢımdır. Buna göre öğretmen; öğrencilerin güncel ilgi ve ihtiyaçlarını
belirleyen, farklılıklarını ortaya çıkaran, çalıĢmaları planlayan ve gerekli ortamı
hazırlayarak süreci baĢlatıp yürüten ve sonuçlandırıp değerlendiren bir rehber
durumundadır.
Kazanımlar; dinleme-anlama, konuĢma, okuma ve yazma becerilerini geliĢtirmek
amacıyla öğrenciyi merkeze alan bir yaklaĢımla hazırlanmıĢtır.

3.ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM
PROGRAMININ YAPISI
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı her sınıf düzeyi için 6
tema ve her bir tema için 3 konudan oluĢmaktadır. Ayrıca programda dört temel dil becerisine
yönelik kazanımlar ve bu kazanımlarla ilgili açıklamalar yer almaktadır.

3.1.Genel Amaçlar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı, Türk millî eğitiminin
genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;


Arapça öğrenmeye istekli olmalarını,



Türk kültür ve geleneklerini fak ederek, Arap coğrafyası ve kültürü hakkında bilgi
sahibi olmalarını,



Arap dilinde dinleme-anlama, konuĢma, okuma ve yazma dil becerilerini
geliĢtirmelerini,



Seviyelerine uygun hareketli veya hareketsiz görselleri, iĢitsel ve yazılı kaynakları
takip etmelerini,



Bilgi teknolojilerinden yararlanarak öğrenme becerilerini geliĢtirmelerini,



Arap dilinde kendilerini geliĢtirmeye gayretli olmalarını
amaçlamaktadır.
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3.2.Programın Kapsamı
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı öğrencilerin;


ĠletiĢim becerilerini,



Zihinsel ve psikomotor geliĢim düzeylerini,



Psikomotor becerileri (sesli okuma, Ģarkı söyleme, drama, konuĢma gibi zihin ve
kas koordinasyonu ile ilgili beceriler),



DuyuĢsal becerileri (kültürler arası hoĢgörülü olma, dil öğrenmeye karĢı ilgi duyma
vb.),



Dengeli biçimde dört temel dil becerisini,



Arap kültürünü tanıma yetilerini geliĢtirmeye yönelik iĢ birliği yapacakları ve
birlikte sorumlulukları paylaĢacakları öğrenme ortamlarını,



Kendi yeteneklerini keĢfetmelerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarını,



Dil becerilerini geliĢtirirken özellikle üretime dayalı beceriler aracılığıyla
kendilerini ifade etme becerilerini,



Kendi kendine öğrenme için materyal oluĢturma ve kullanma yeteneği gibi çalıĢma
becerilerini,
geliĢtirmeye yönelik kazanımlarla düzenlenmiĢtir.

3.3.Kazanımlar
Kazanım, öğrenme-öğretme süreci sonunda ulaĢılması beklenen bilgi, beceri, tutum ve
değerler

bütünüdür.

Öğrencilerin

öğrenme

alanlarındaki

geliĢimleri,

kazanımların

edinilmesine bağlıdır. Kazanımların bir kez ele alınma zorunluluğu yoktur. Programda yer
alan kazanımlar farklı temalarda birkaç kez ele alınabilir. Örneğin, 9. sınıfta ele alınan bir
kazanım aynı sınıfın farklı bir temasında yeniden ele alınabilir. 10. sınıf için de aynı durum
geçerlidir. 9. sınıfta ele alınan bir kazanım 10. sınıfta da etkinliğin içeriği ve düzeyi
değiĢtirilerek yeniden ele alınabilir. Kazanımların uygulamasında sıralama bağlayıcı değildir,
sıralama değiĢebilir.
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3.4.Açıklamalar
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programında kazanımlarla birlikte
verilen açıklamalar; hangi dil yapılarına yer verileceği, kazanımların hangi kapsamda, ne
kadar verileceği ve nasıl uygulanabileceği ile ilgili bilgilerden oluĢmaktadır.

3.5.Ġçerik ve Dil Yapıları
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programında kullanılması
hedeflenen gramer temelli yapılar, kazanımların gerçekleĢtirilmesi için kullanılması önerilen
yapılardır ve gerçek iletiĢim ortamlarında “örtük” olarak verilmelidir. Programın öngördüğü
yapılar amaç değil, programın hedeflediği kazanımları gerçekleĢtirmek için birer araçtır. Bu
nedenle öğrenme-öğretme süreci “gramer öğretimine” dönüĢtürülmemelidir. Yabancı dil
öğretiminde öğrencilere dile iliĢkin kuralları aktarmak yerine; onların dinleme-anlama,
konuĢma, okuma ve yazma becerilerini geliĢtirmelerine fırsat verilmelidir.

3.6.Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Açıklamalar


Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı, Ġlköğretim Arapça Dersi (2,
3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) Öğretim Programı’nın devamı niteliğindedir. Arapça ile ilk defa
karĢılaĢacak Anadolu Ġmam Hatip Lisesi öğrencileri için, 9 ve 10. sınıflarda, 9-12.
Sınıflar Ġkinci Yabancı Dil Arapça Programının uygulanması öngörülmektedir. Buna göre,
9-12. Sınıflar Ġkinci Yabancı Dil Arapça Programının 9 ve 10. sınıfları Anadolu Ġmam
Hatip Lisesi 9. sınıfta, 11 ve 12. sınıfları ise Anadolu Ġmam Hatip Lisesi 10. sınıfta
uygulanacaktır. Ayrıca Arapça Zümre Öğretmenlerinin okulun ve öğrencilerin Ģartlarına
uygun olarak farklı bir çözüm belirleme yolu açıktır.



Dört temel dil becerisinin dengeli olarak edinilmesine yoğunlaĢılacaktır.



Harekeleme yapılırken uzatma harfleri öncesindeki harfler, kelime sonları, ta-i marbuta
öncesindeki harfler ve sık sık tekrar edilen iĢaret isimleri, soru edatları, harfi cerler, Ģahıs
zamirleri ve zarflar tekrarı halinde harekelenmeyebilir. Ancak mansub nekra kelimelerin
sonları harekelenecektir.



Programın uygulanmasında, tümevarım yaklaĢımı izlenmelidir. Önce konuyla ilgili
hazırlık alıĢtırmalarına (konuyla ilgili kelime, kalıp ve ifadeler vb.) yer verilmeli, metin ve
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diyaloglar, tüm bu hazırlık alıĢtırmalarında edinilen yeni bilgileri içerecek Ģekilde
kurgulanmalıdır.


Kelime seçimlerinde öğrencilerin bildiği basit kelimelere öncelik verilecektir.



Konu anlatılırken gramer izahı yapılmayıp öngörülen dil yapılarının etkinlikler ve
alıĢtırmalar yoluyla uygulamalı olarak öğretimi sağlanacaktır.



Kitaplarda tema sonlarında oyun; fasih olması, yaĢ ve seviyeye uygun olması ve genel
ahlak ilkelerine ters düĢmemesi koĢuluyla Ģarkı vb. etkinliklere yer verilecektir.



Temalar sarmal yapı dikkate alınarak düzenlenecektir.



Öğrenci ders kitabının sonunda sözlük yer alacaktır.



Temalar iĢlenirken öğrenci seviyesine uygun olarak kısa ayetler, hadisler ve güzel sözler
örnek olarak verilecektir.



Öğrencilere sözlük kullanım becerileri kazandıracak etkinliklere yer verilecektir.

4.ÖĞRETĠM MATERYALLERĠ
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça dersi öğretim materyalleri öğrenci ders kitabı,
öğretmen kılavuz kitabı ve dinleme ve imkanlar ölçüsünde izleme materyali Ģeklinde
düzenlenecektir. Ayrıca bir öğrenci çalıĢma kitabı düzenlenmeyip öğrenci çalıĢma kitabı için
planlanan pekiĢtirme etkinlikleri, öğrenci ders kitabında konu sonlarına yerleĢtirilecektir.
Asgari öğretim materyallerinin sağlanmasının yanı sıra öğretimi destekleyici hareketlihareketsiz her türlü materyalin hazırlanması ve kullanılması yolu açıktır.

5.ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
Ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya çıkarmak,
baĢarılarını, geliĢim durumlarını belirlemek, öğretim yöntemlerinin etkinliğini anlamak için
yapılır. Öğretmenler çeĢitli ölçme ve değerlendirme araçlarıyla öğrencilerin geliĢim sürecini,
öğrenme ve dil geliĢim düzeylerini belirlemelidirler. Ölçme ve değerlendirme sürecinde
öğrencilerde sınav kaygısı yaratılmamalı, bu sürecin öğrencinin geliĢimine iliĢkin bilgi
toplama çalıĢması olduğu unutulmamalıdır.
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programında, ölçme ve
değerlendirme ile sadece ürün değil öğrenme süreçleri de değerlendirilerek kullanılan etkinlik,
yöntem ve teknikler gerektiğinde değiĢtirilmelidir.
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Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programında, bireysel farklılıkları
dikkate alan öğrenci merkezli öğrenme modeli benimsenmiĢtir. Programın bu anlayıĢı
öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirmede farklı yöntemlerin kullanılmasını
gerektirmektedir.
Anadolu

Ġmam

Hatip

Lisesi

Arapça Dersi

Öğretim

Programı

ölçme ve

değerlendirmeye, öğrencilerin öğrenme süreci içerisinde geliĢimini izlemeye önem
vermektedir. Bu amaçla, çoktan seçmeli, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme, kısa cevaplı, açık uçlu,
doğru/yanlıĢ soruları vb. sorulardan oluĢan sınavların yanında, öğrencilerin tema ile ilgili
kelimeleri

uygun

seslendirebilmesi,

telaffuzla

görsellerle

eĢleĢtirebilmesi,

duyduğunu/okuduğunu anlayabilmesi, basit yönergeleri uygulayabilmesi vb. durumları
kapsayan, dört temel dil becerisine eĢit oranda odaklanan bir değerlendirme yaklaĢımı esas
alınacaktır.

Ayrıca

öğrencilerin

bilgi

ve

becerilerinin

değerlendirilmesinde

süreci

değerlendirmeye yönelik portfolyo, süreç gözlem, öz ve akran değerlendirme formları vb.
araç ve yöntemlerin de kullanılması öngörülmektedir. Dinleme ve konuĢma kazanımlarına
yönelik ölçme ve değerlendirmede, sınıf içi performansa dayalı süreç değerlendirmeyi de
içine alan bütüncül bir yaklaĢım izlenecek, ayrıca müstakil bir sözlü sınav yapılmayacaktır.
Örneğin 9. sınıf 1. tema kazanımlarından, “Sınıf içi yönergeleri uygular.” kazanımını
ölçmek üzere 1. temada yer alan  اضزًر، لف، الرأ، اجهص، لىyönergelerini öğrencinin yerine
getirmesi istenir. Öğrencilerle bireysel uygulamalar yapılır. BaĢarı durumları kontrol listesi,
rubrik vb. uygun değerlendirme formuna iĢlenir. Kazanımı sağlanamamıĢ yönergelerin sebebi
araĢtırılıp tekrar ele alınarak kazanımın sağlanması yoluna gidilir.
Yine 10. sınıf 1. tema kazanımlarından “Dinlediği metinde/diyalogda geçen sebepsonuç ifadelerini belirler.” kazanımını ölçmek üzere öğrenciden 1. temada yer alan

ّ /...  لذ ٌؤدّي إنى/... يٍ أه ّى أضجبةvb. ifadeleri belirlemesi istenir. BaĢarı durumları
ٌأل
kontrol listesi, rubrik vb. uygun değerlendirme formuna iĢlenir. Kazanımı sağlanamamıĢ
sebep-sonuç ifadelerinin sebebi araĢtırılıp tekrar ele alınarak kazanımın sağlanması yoluna
gidilir.
6.DĠL YETERLĠLĠK DÜZEYLERĠ
Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programı, toplam 288 ders saatine
göre düzenlenmiĢtir. Ġlgili düzeylerin sınıflara göre kaç ders saatinde iĢleneceği aĢağıda
belirtilmiĢtir:
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Alt Düzeyler

Saat Aralığı

Toplam

9

Küresel
Düzey
A2

A2.2

0-144

144

10

A2

A2.3

144-288

144

Toplam

288

Sınıflar

7.TABLOLAR

7.1. Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Temaları ve Süreleri
9. Sınıf Arapça Dersi Temaları ve Süreleri
TEMA
TEMA
NO
ADI
1
LĠSEYE MERHABA
2
3
4
5
6

AĠLEM VE AKRABALARIM
EVĠM VE ALIġVERĠġ
AKTĠF HAYATIM
ERDEMLĠ TOPLUM
TATĠL VE HOBĠLER
Toplam

KAZANIM
SAYILARI

DERS
SAATĠ

14

24

22
20
19
16
17
108

24
24
24
24
24
144

10. Sınıf Arapça Dersi Temaları ve Süreleri
TEMA
NO
1
2
3
4
5
6

TEMA
ADI
DÜNYAMIZI TANIYALIM
ĠNSAN VE SEVGĠ
ĠBADETLERĠM
SOSYAL HAYATIMIZ
ÖRNEK ġAHSĠYETLER
BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ
Toplam

9

KAZANIM
SAYILARI

DERS
SAATĠ

17
17
18
15
18
21
106

24
24
24
24
24
24
144

7.2.Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programının Ġçerikleri
9. SINIFLAR ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ĠÇERĠĞĠ
ĠÇERĠK VE DĠL YAPISI

KONU ADI

TEMA ADI

TEMA NO

ِ ٟ٘ – ٞل٠وح ئٌـ.
 – ٟأٔذَ ٛبٌت – أٔ ِ
ذ ٛبٌجخ – ِ٘ ٛؼٍُّ ٍٛه ّ
أٔب روو ّ
ِب عَّٕ١زهَ – ِن – ــٗ  -ــٙب
اٌطبٌت ٛ /بٌجخ ّ -
ٛبٌت ّ -
ٖل٠مخ ئٌـ.
ٖل٠ك ٕ /ل٠مخ – اٌ ّ
اٌطبٌجخ ٕ /ل٠ك  -اٌ ّ
٘نا وزبة ٚاؽل ٘ /نٖ ِّؾبح ٚاؽلح  /ماٌه اٌ ّ
 / ٟرٍه إٌّبفنح ِفزٛؽخ ئٌـ.
ْبةّ مو ّ
لو٠ت ِٓ  /ثؼ١ل ػٓ
أوزت ٠ /جلأ  /رغٌٍ ئٌـ.
ال أوزت  /ال ٠جلأ  /ال رغٌٍ ئٌـ.

 -1انٍىْ و األول
فً انً ْذرضخ

ٞ؟ ِ /ز٠ ٝجلأ اٌلّهً؟ ِ /ز ٝرٕز ٟٙاٌلّهاٍخ؟ ئٌـ.
ً٘ أٔ ِ
ذ ِؼٍّّخ ؟  /أٍ٘ٛ ٛه ّ
ٟ؟ ئٌـ.
 ٟأَ ػوال ّ
ً٘ ِ٘ ٛؼٍُّ روو ّ
اٌظٙو – لجً ّ
ثؼل لٍ – ً١لجً لٍ / ً١ثؼل ّ
اٌظٙو ئٌـ.
ذ ئٌـ.
وزت  /ثلأدُ  /عٍَ ِ
اٍزّو ئٌـ.
أظو ئٌ / ...ٝاعٌٍ  /الوأ /
ّ
بً ئَِّٔب َفٍَ ْمَٕب ُو ُْ ِِ ْٓ مَ َوو َٚأُٔضََ َٚ ٝعؼَ ٍَْٕب ُو ُْ ُ
بهفُٛا ئِ َّْ أ َ ْو َو َِ ُى ُْ ِػٕلَ َّ
اّللِ
"َ٠ب أََٙ ُّ٠ب إٌَّ ُ
ّؼُٛثًب َٚلَجَبئِ ًَ ٌِزَؼَ َ
أَرْمَب ُو ُْ ِئ َّْ َّ
ػ ٍَِ ُ١
ف ِج١و" (اٌؾغواد ) 49 -
اّللَ َ
ّ٘ب  /أٔزّب ٔ /ؾٓ
ّ٘ب ِؼٍّّبْ اصٕبْ  /أٔزّب ٔ / ...ؾٓ ٛبٌجزبْ اصٕزبْ ئٌـ.

َ -2زعرف عهى
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يرحجًب نهثّبَىٌخ

1.TEMA

ي ْذرضزُب

٠ىزجبْ  /رْوثبْ ٔ /غٌٍ ئٌـ.
ال ٠ىزجبْ /ال رْوثبْ /ال ٔغٌٍ ئٌـ.
ً٘ ّ٘ب ٕل٠مبْ؟  ً٘ /أٔزّب ٛبٌجزبْ؟ ئٌـ.
ِلهٍزبْ اصٕزبْ ئٌـ.
٘ناْ لٍّبْ اصٕبْ ٘ /بربْ ِ ّ
ِبما رلهٍبْ؟  /أ ٓ٠اٌّقزجو؟ ئٌـ.
ٛ ٞبثك ...؟ ئٌـ.
وُ اٌ ّ
َبػخ اْ٢؟  /ف ٟأ ّ
فّ ٟ
َبػخ اٌضّبٔ١خ ئٌـ.
األٚي  /اٌ ّ
اٌطبثك ّ
اٌو٠بٙخ؟  /أ ٓ٠اٌَّغل؟ ئٌـ.
أ ٓ٠غوفخ اٌّل٠و؟  /إٔ ٓ٠بٌخ ّ
رؾذ  /أِبَ  /فٍف  /ثغبٔت  /فَ٠ ٟبهٕ ٞل٠م ٟأؽّل – ف ..... ٟٕ١ّ٠ ٟئٌـ.
"ِٓ ػٍّّٕ ٟؽوفًب ٕود ٌٗ ػجلًا".

(ػٍ ٟاثٓ أثٛ ٟبٌت هّ ٟٙ
اّلل ػٕٗ)

أٔزٓ ّ / ُ٘ /
أٔزُ ّ /
٘ٓ ٔ /ؾٓ
رْوث / ْٛرلهٍٓ ٠ /لفٍٍ٠ / ْٛؼجٓ ٔ /ىزت ئٌـ.
ال رْوث/ ْٛال رلهٍٓ /ال ٠لفٍ/ ْٛال ٍ٠ؼجٓ /ال ٔىزت ئٌـ.
َ٠زّغ صالصخ ّ
ٛالة ئٌ ٝاٌلّهً  /رٍؼت ػْو ٛبٌجبد ف ٟاٌؾل٠مخ .ئٌـ.
اٌواثغ ف / ... ٟاٌلّهً ف ٟاٌّقزجو اٌؼبّو  ...ئٌـ.
٠جلأ اٌلّهً ّ
اٌّلهٍبد ئٌـ.
ِلهٍ٘ / ْٛإالء
ِّ
٘إالء ِ ّ
األٚي ّ -
ّ
َبػخ اٌؼبّوح رّب ًِب.
َبػخ اٌٛاؽلح  -اٌ ّ
اٌطبٌجخ اٌؼبّوح / .اٌ ّ
اٌطبٌت ّ
اٌو٠بّ١ٙبد  /اٌى١ّ١بء  /اٌٍّغخ اٌؼوثّ١خ  /اٌغغواف١ب  /األكة اٌزّوو ٟئٌـ.
ّ
اٌيٚط ّ /
اٌغلّ  -اٌغلّح  -األة  -اٌٛاٌل  /األَ  -اٌٛاٌلح ّ /
اٌيٚعخ  /األؿ  /األفذ ّ /م١ك – ّم١مخ /
اٌٌٛل  /اٌجٕذ ئٌـ.
ىٚعخ فبٌل /...أ َّ ىٕ٠ت ...ئٌـ.
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 -3و ْلذ انذرْ ش

 -1أ ْفراد األُضْرح

أُضْررً
وألب ِرثً

٘ٚ ٛاٌلٚ ٟ٘ / ٞاٌلرّ٘ / ٟب أفزبْ  ُ٘ /ألبهث ٟئٌـ.

2.TEMA

ٚاٌلِٕٙ ٞلً  /ىٚعزِٕٙ ٟلٍخ ئٌـ.
ٚاٌلن ٘ /نٖ أ ِّهَ ئٌـ.
٘نا ٚاٌلنَ ٘ /نا
ِ
هثّخ اٌج١ذ ِ /ل٠و ِلهٍخ ئٌـ.
ّ
اٌّٛظف اٌغل٠ل ٛ /جّبفخ ِب٘وح ئٌـ.
أىٚه علّ ...ٞئٌـ.
٘نٖ علّر٘ / ٟناْ فبٌٚ ٟػ ّّ٘ / ٟبربْ فبٌزٚ ٟػ ّّزّ٘ / ٟب ػ ّّٚ ٟػ ّّز٘ / ٟإالء ألبهث ٟئٌـ.
ِٓ ٘٘ / ٟ٘ / ٛنا ٘ /نٖ  ِٓ /ىٚعخ فبٌل؟ ئٌـ.

 -2ألب ِرثً

٘نا ٚاٌلٖ ٘ /نا ٚاٌل٘ب ٘ /نٖ أ ِّٗ ئٌـ.
ٌ ٟػ ُّ ٚفبي ٌٚ ٌٗ /ل ٚثٕذ ٌ /هَ فبٌخ ئٌـ.
١ؤَب"
ٌْ َِِّٕب َِ ْٓ ٌَ ُْ ْ َ٠و َؽ ُْ َ
١ؤَبِ َُٛ ٠َٚ ،لّ ْو َوجِ َ
ٕ ِغ َ
"ٌََ ١

(األكة اٌّفوك ،ثبة اٌف ًٚاٌىج١و )354 -

ػبًِ -ػبٍِخ ٛ /ج١ت – ٛج١جخ  /وبرت – وبرجخ ٛ /جّبؿ – ٛجّبفخ  /فالّػ –
ّ -ٟوّ١ٛخ ِ /
ّوّ ٛ
فالّؽخ ئٌـ.
ـه؟ أٔب  ...ئٌـ.
ِب ِٕٙزهَ ِ /
ِلهٍ١ْٔ ْٛط ٌٟ / ْٛأٍوح وج١وح ئٌـ.
ِلهٍبْ ْٔ١طبْ ٠ /ؼًّ ف٘ ٟنٖ اٌّلهٍخ ّ
ف ٟأٍورٕب ّ
اٌّلهً اٌغل٠ل  /ػبًِ عل٠ل ئٌـ.
ِّ
ٌٍّؼٍُّ أؽل ػْو ٛبٌجًب  /ف ٟاٌَّزْف ٝاصٕزب ػْوح ٛج١جخً ئٌـ.
َبثؼخ ٕجب ًؽب ؽزّ ٝاٌضّبٔ١خ ػْوح فّ ٟ
اٌظٙو ئٌـ.
َبػخ اٌ ّ
٠ؼًّ اٌّؼٍُّ ِٓ اٌ ّ
رمو٠جًب ٚ ... /إٌّٖف ئٌـ.
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انًهٍ
ِ -3

غوفخ ِ /طجـ  /ؽ ّّبَ  /غوفخ اٌغٍ / ًٛغوفخ إٌّٕ / َٛبٌخ ّ /وفخ ئٌـ.
 / ٟرٍفيّ ٍ / ْٛ٠غبك ٍ /و٠و ئٌـ.
أه٠ىخ  /ووٍ ّ
أ... ٓ٠؟  /رؾذ  /فٛق  /أِبَ  /فٍف  /ثغبٔت ئٌـ.

 -1ثٍْزً

ف ٟاٌّطجـ  / ...ف ٟغوفخ اٌغٍ ... ًٛئٌـ.
اٌّطجـ ٔظ١ف  /اٌغوفخ ٚاٍؼخ ئٌـ.
األثٛاة ِفزٛؽخ  /غوف ٔظ١فخ  ...ئٌـ.
رفّبػ ِٛ /ى  /ثولٛق  /ثًٖ ئٌـ.
اٌوِبْ ئٌـ.
ِبء  /اٌٍّجٓ  /ؽٍ١ت ّ /ب / ٞػٖ١و اٌجورمبي  /ػٖ١و ّ
لجّؼخ  /لِّ / ٔ١ؼطف ٍ /وٚاي  /رّٕٛهح  /ؽناء ئٌـ.
لّ ٔ١أث / ٘١رّٕٛهح ٍٛكاء ئٌـ.
ثىُ ّ
ثبصٕز ٟػْوح ٌ١وح ئٌـ.
اٌطّبُٛ؟  /ثٍ١ور ٓ١ئصٕز – ٓ١ثزَغ ٌ١واد –
ْ
لٍُ ٚاؽل ٕٛ -هح ٚاؽلح  /وزبثبْ اصٕبْ  -رّٕٛهربْ اصٕزبْ  /صالصخ وزت – صالس لجّؼبد ئٌـ.

 -2فً انطّىق

أٔب ثؾبعخ ئٌ / ٝأه٠ل  / ...أه٠لٖ – أه٠ل٘ب ئٌـ.
أّزوْ٠ / ٞزو - ٟ٘( / ٞأٔذَ ) رْزؤْ / ٞزو ٞئٌـ.
"ِٓ غْٕب فٍِٕ ٌ١ب" (ٍَُِ ،وزبة اإلّ٠بْ )43 -
اٌؾبٍٛة اٌّؾّٛي  /اٌٙبرف اٌنّوّّ ٍ / ٟبػخ  /اٌّب٠ىوٚف / ْٛآٌخ اٌ ّ
ْؾٓ ئٌـ.
َ ّّبػخ ّّ ٍ -بػبد ٘ /برف ٛ٘ -ارف  /ثطبهّ٠خ  -ثطبهّ٠بد  /رٍفي - ْٛ٠رٍفئٛ٠بد ئٌـ.
اٌ ّ
ثبصٕز ٟػْوح ٌ١واد ئٌـ.
َ ّّبػخ ؟ /
ثىُ ٘نٖ اٌ ّ
ْ
ً٘ ػٕلنَ ...؟  /ػٕل -ٞػٕلٖ -ػٕلنَ  -ػٕل٘ب -ػٕلٔب صالصخ ٘ٛارف ئٌـ.
هأ٠ذُ فَّخ ؽٛاٍت ف ٟاٌّؾ ًّ  /هأ ْ٠زُٗ  -هأ ْ٠زُٙب – هأ ْ٠زُه ئٌـ.
 ٟئٌـ.
أ ّ
٘ ٞبرف رقزبه؟ أفزبه اٌٙبرف اٌنّو ّ
 ٞفلِخ؟  /أٔب أه٠ل  ...ئٌـ.
هف - ٔ١غبي ٍّ ٌٛ /ؾذ  /أ ّ
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 -3فً انطّىق
اإل ِن ْكزِروَِ ًّ

ثٍْزً وانزطىُّ ق

3.TEMA

ٍؼوٖ ِورفغ  /صّٕٗ ِورفغ ئٌـ.
أهفٔ ِٓ / ...أغٍ...ِٓ ٝ
ّؼودُ ثــ / ...أّؼو ثــ  / ...أػغجٕ – ... ٟأػغجزٕ / ... ٟأّزبق ئٌ / .... ٝاّزمذُ ئٌ ... ٝئٌـ.
لجً  – ...ثؼل  / ...ثؼل ٕالح اٌفغو – لجً ٕالح اٌؼْبء  ...ئٌـ.

ٌ -1ىْ ِيٍّبرً

أٌِ – اٌجبهؽخ ئٌـ.
ٕجب ًؽب – َِبء –
ظٙوا ِ /
ً
وض١وا – ً
لٍ١ال
ً
ثؼل اٌلّهً  /ثؼل ٔٙب٠خ /...لجً اٌلّهً  /لجً ثلا٠خ...ئٌـ.
أٔب ما٘ت - ...ما٘جخ ئٌ / ...ٝأٔب لبكَ - ...لبكِخ ِٓ ...ئٌـ.
أؽ١بًٔب  /غبٌجًب  /أثلًا  /كائ ًّب  /ػبكح ً ئٌـ.

حٍبرً
انُشٍطخ

د – ّب٘لدَ – ّب٘لَ ْ
د – ّب َ٘ل فًّ ٍ١ب ئٌـ.
ّب٘لدُ ّ -ب٘ل ِ
َّٕ١ب  /اٌَّوػ ِ /ؼوٗ اٌىزت  /اٌّىزجخ ...ئٌـ.
اٌ ّ

 -2ثعْذ انذِّراضخ

ْ
وزجذ – وزت ...؟ ئٌـ.
ذ–
ً٘  /أ  -وزجذَ – وزج ِ
ْ
وزجذ – ِب وزت  ...ئٌـ.
ذ – ِب
ِب وزج ِ
... ٟئٌـ.
ػٕل – ٞػٕلنَ –
ِ
ػٕلن – ػٕلٖ – ػٕل٘ب  -ػٕلٔب كهً ئٙبف ّ
ػٕلِٛ ٞػل ِغ  ...ئٌـ.
أِبهً ٍ٠ /ؼت  /رْ ّغغ  /رقزبه... ٓ٠ئٌـ.
ال أِبهً  /ال ٍ٠ؼت  /ال رْ ّغغ  /ال رقزبه... ٓ٠ئٌـ.
ٍَّخ  ...ئٌـ.
ووح اٌملَ  /اٌ ّ

يبرش
 -3أ ُ ِ
انرٌبضخ
ِّ
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4.TEMA

فبى فو٠ك / ...فَو فو٠ك...
ِجبهاح ثٚ...ٓ١ث /...ٓ١اٌفو٠ك اٌفبئي  /اٌفو٠ك اٌقبٍو ئٌـ.
ؽًٖ ػٍ ٝعبئيح ف ...ٟئٌـ.
اٌو٠بٙخ أؽ١بًٔب ئٌـ.
أم٘ت ئٌٕ ٝبٌخ ِ ّ
أثلًا  /أؽ١بًٔب  /غبٌجًب  /كائ ًّب  /و ًّ  – َٛ٠أٍجٛع – ٕجبػ  ...ئٌـ.
أف ... ًّٚػٍ / ... ٝال أف...ًّٚ
ٖ ّؾخ ئٌـ.
ِ ...ف١ل ِ /ف١لح ٌٍ ّ
اٌو٠بٙخ ّ ٕ /ؾخ اٌؼمً ّ ٕ /ؾخ اٌجلْ ئٌـ.
كهً ّ
١فَِٕ( " ...ل أؽّل ثٓ ؽٕجً ،وزبة اٌمله
َٚ ًُ ٚأ َ َؽتُّ ِئٌَ ٝللاِ َِِٓ ْاٌ ُّإْ ِِ ِٓ اٌ َّ
ِ ٚؼ ِ
َ ٞفْ١و أ َ ْ ٚأ َ ْف َ
" ْاٌ ُّإْ ِِ ُٓ ْاٌمَ ُِّ ٛ
)34 -

 ٟأْ / ...أْ ال  ...ئٌـ.
٠غت أْ / ...أْ ال  / ...ػٍ ّ
ػٍ١ه – ػٍ – ٗ١ػٍٙ١ب  -ػٍٕ١ب ئٌـ.
ػٍ١هَ –
ِ
٘ ٛهعً ٕبكق /ػبئْخ ٕبكلخ  /وبمة  /وبمثخ ...ئٌـ.
 ًٚكهً ...ئٌـ.
َٓ للٚح  /أعْ ًَّ اٌىزت  /أ ْف َ
أؽْ َ
ٌّبما...؟ ّ /
ألْ...
ألّٕٔ / ٟألّٔهَ  /ألّٔ ِه  /ألّٔٗ  /ألّٔٙب  /ألّٕٔب
َِبػلح إٌَّّ / ٓ١اٌزّؼب / ْٚاٌزَّبِؼ  ...ئٌـ.
ّ
اٌالعإْ  /إٌّىٛث / ْٛاٌّؼبل ... ْٛئٌـ.
ػظ( "ُ١اٌمٍُ )4 -
" َٚئَِّٔهَ ٌَؼٍَُ ٝفٍُك َ
اٌزّؼبِ ْٚغ٠ / ...ؼ ِ١ف / ...ٟاٌؼاللخ ثٚ ... ٓ١ث / ...ٓ١اٌزّؼبٛف ِغ...ئٌـ.

ُ -1حطٍْ ان ُخهُك
ان ًُ ْجزًع انفبضم

اّزٙو ثـ  /اِزبى ثـ  /ا٘ز ُّ ثـ ئٌـ.

 -2ع ْ
صر انطّعبدح

َالَ – اٌؾوة  /اٌفمو – اٌغٕ / ٝاٌؼلي – ّ
األفٛح – اٌؼلاٚح ئٌـ.
اٌظٍُ  /اٌغ – ًٙاٌؼٍُ /
اٌ ّ
ّ
وبْ ٙ٠ ...ز ُّ ثــ  /وبٔذ  ...رٙز ُّ ثــ ئٌـ.
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5.TEMA

ا٘ز ُّ ثـ ِْٛٙ /ه ثـ ئٌـ.
ْٔأ – وجُو  /ػبُ فٍٕ ٟخ / ...ف ٟػبَ ...ئٌـ.

 -3انش ْخ ِصٍّبد
انًثب ِنٍّخ
ِ

اٌواّلٓ٠
ّٔبمط ِٓ ؽ١بح اٌ ّ
ٖؾبثخ ٚاٌقٍفبء ّ
ّٔبمط ِٓ ؽ١بح اٌ ّ
ْقّٖ١بد اٌّضبٌّ١خ
ٌُٚل – رٛفّ / ٟووّ١ِّ / ُّ ِٙ / ُ٠ي ئٌـ.
و١ف ٍزم ٟٚاٌؼطٍخ؟  /أٍ ٓ٠زم ٟٚاٌؼطٍخ؟ ئٌـ.
ٍٛف أٍبفو ئٌٍ /...ٝأىٚه ٍ /أٍجؼ ٍ /أّب٘ل  ... /ف ٟاٌؼطٍخ اٌمبكِخ ئٌـ.
رمغ فِٕ / ٟطمخ  /ثؾو  /لو٠خ  /غبثخ ئٌـ.
فّ ٟوق – غوة – عٕٛة – ّّبي ...ئٌـ.
ٍٜ
اٌجؾو األٍٛك  /ثؾو ِوِوح  /ثؾو ئ٠غخ  /اٌجؾو األث ٘١اٌّزّ ٛ
ئٌ ٝأٍ ٓ٠بفودَ  ِٓ /...أ ٓ٠هعؼذ..؟ ِ /غ ِٓ ...؟  /ثّبما ...؟  ... /ف ٟاٌؼطٍخ اٌّب١ٙخ ئٌـ.
اٌو٠ف  ...ئٌـ.
اٌزّْ ٌّّ ف ٟاٌْبٛئ /
اٌزغٛي فّ ٟ
ّ
األٚي ئٌـ.
وبٔ ْٛاٌضّبٔ – ٟآة  -وبّٔ ْٛ

 -1يرْ حجًب نهع ُْطهخ

6.TEMA

ّّ / ٟبي ئفو٠م١ب  ....ئٌـ.
اٌلّٚي اٌؼوثّ١خ  /عي٠وح اٌؼوة  /اٌقٍ١ظ اٌؼوث ّ

وانهىاٌبد
انع ُْطهخ
ِ

ِب ٘ٛا٠زه...؟ ئٌـ.
هوٛة اٌل ّّهاعخ  /لواءح اٌىزت / ...االٍزّبع ئٌ / ...ٝاٌؼيف ػٍ...ٝئٌـ.
 -2ر ْمٍٍى انى ْلذ

أ  ً٘ /رؾتّ  – ...رؾجّ / ...ٓ١أَ ال؟ ئٌـ.
َجذ ئٌـ.
 َٛ٠األؽل – األهثؼبء – اٌ ّ
لجً  / ...َٛ٠ثؼل  ...َٛ٠ئٌـ.

16

أ ٍَٕ ً٘ /بفو ئٌٍ / ….ٝزجلأ اٌؼطٍخ...
ٌٓ َٔبفو ئٌٍَٕ /ٝبفو ئٌ ... ٝئٌـ
أٍزّزغ ثـ  /أٍزط١غ أْ ... / ...لبكه ػٍ ... ٝئٌـ.
٠ب ٌٗ ِٓ ٠ - !...ب ٌٙب ِٓ !...ئٌـ.
َ
بهغَتْ (")7
ٖتْ (َٚ )6ئٌَِ ٝهثِّهَ فَ ْ
" َٚاٌَّن۪ َ ُْ ُ٘ َٓ٠
ػ ِٓ اٌٍَّ ْغ ِْ ُِ ٛؼ ِو( " َُْٛٙاٌّإِٕ" / )3-ْٛفَاِمَا فَ َو ْغذَ فَب ْٔ َ
اٌولبق)1-
(اإلْٔواػ ٔ" / )6/7 -ؼّزبْ ِغج ْٛفّٙ١ب وض١و ِٓ إٌبً :اٌٖؾخ ٚاٌفواؽ( ".اٌجقبه ،ٞوزبة ّ
ئٌـ.
أّزون  /ال أّزون ف ... ٟئٌـ.
أػغجٕ – ٟأػغجزٕ / ٟعلًا ئٌـ.
ِّ
رٕظُ اٌّلهٍخ هؽٍخ ئٌ ... ٝئٌـ.
ٔيٚه اٌّزبؽف / ...فِ ٟلٕ٠زٕب٠ / ...يٚه اٌّؼوٗ  /رْب٘ل اٌَّوؽ١بد ف ٟاٌَّوػ ئٌـ.
أٔب ػ ٛٚف ٟعّؼّ١خ ّ /
ِٕظّخ  ...ئٌـ.
 ... ٟئٌـ.
أػغجِٕ / ٟب أػغجٕ ٟاٌزّواس اٌؼوث ّ

17

 -3انُشبطبد
انثمبفٍِّخ

10. SINIFLAR ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ĠÇERĠĞĠ
ĠÇERĠK VE DĠL YAPISI

KONU ADI

TEMA ADI

TEMA NO

أ ٓ٠رمغ...؟ – رمغ ف / ...ٟرّزلّ ٛ٠ /عل ئٌـ.
لبهح أٚهثّب ئٌـ.
لبهح آٍ١ب – ّ
ّ
ِ١ٚك  /ثَفٛه
ّّبي /عٕٛة ّ /وق /غوة
لبهح – لبهاد  /ػبّٕخ – ػٛإُ ئٌـ.
ثٍل – ثالك  /ػٍُ – أػالَ  /ثؾو – ثؾبه ّ /
ػبّٕخ روو١ب...ئٌـ.

 -1ان ِجالد وانمبرّ اد

ٌ ْٛاٌؼٍَُ أؽّو  /أىهق ئٌـ.
ِب عَّٕ١زه؟  .../ـّ ... /ُٙ
ـ ٓٙئٌـ.

ِنُزعرف عهى عبن ًُِب

ْ
اّزٙود ثــ / ...رْزٙو ثــ ...ئٌـ.
ْ
اّزٙود ...؟  /ثغّبي ٛج١ؼزٙب ئٌـ.
ثّبما
ٖٕبػ١خ  /إٌّبِ١خ ئٌـ.
اٌلّٚي اٌ ّ
َِبؽخ ِٕ /طمخ ١ِٚ /ك / ...فٍ١ظ  /عي٠وح ئٌـ.
ر ٌّٝٛاٌقالفخ /...اٌؾىُ ...ئٌـ.
وبْ ٠ ...زْبثٗ ثـ  / ...وبٔذ  ...رقزٍف ػٓ  ...ئٌـ.
ْالي ًّ
 -2انعبنى اإلض ِ

٠زى / ...ِٓ ْٛاّزون ف ...ٟئٌـ.
رقزٍف ػٓ٠ / ...زْبثٗ ثـّ / ...
ػلك اٌٍَّّ ٓ١ف ... ٟأوضو ِٓ  / ...أل ًّ ِٓ  ...ئٌـ.
وبْ اٌٍَّّْ٠ ْٛزٙو ْٚثـ ...ئٌـ.
18

1.TEMA

و ًّ اٌٍَّّٚ ْٛاٌٍَّّبد...
ػٍ ًّب  /اصٕزب ػْوح كٌٚخً ئٌـ.
أؽل ػْو ثٍلًا  /اصٕب ػْو َ
 ... ٟئٌـ.
أغٍجّ١خ  /ػلك اٌَ ّىبْ ف / ... ٟاٌّٛا ٓٛاٌزوو ّ
اٌلّٚي اٌّغبٚهح  /األف ّٛح ث /... ٓ١اٌزّؼبِ ْٚغ -ث ... ٓ١ئٌـ.
رٍٛس اٌج١ئخ  /وٛاهس ٛج١ؼ١خ ئٌـ.
ِٓ أ٘ ُّ أٍجبةّ / ...
٠غت اٌؾفبظ ػٍ / ٝاإلػزٕبء ثـ ...ئٌـ.
ّ
رٍٛس اٌج١ئخ  ...ئٌـ.
ئْ ّ
رزى٠ / ... ِٓ ... ْٛإكّ ... ٞئٌ ... ٝئٌـ.
ّ
اٌغ ... ٛف ٟفًٖ ...ئٌـ.
ّ
ٔظفب – ّ
ّ٘ب ّ
ٔظفزب  /ؽبفظب – ؽبفظزب ػٍ ... ٝئٌـ.
لل فٍك  /لل ّ
ٚ٠و ...ئٌـ.
ٔظُ  /لل ٠إكّ ٞئٌ / ... ٝلل
ّ

 -3انجٍئخ وانًُبخ

" ّ
فٕظفٛا أفٕ١زىُ ٍٚبؽبرىُ ٚال رْجٛٙا ثبٌٛٙ١ك ٠ ،غّؼ ْٛاألوجبء ف ٟكٚهُ٘"
األكةَ " / )41-
َجَ ْ
ػ ٍُِّٛا
ذ أ َ ْ٠لِ ٞإٌَّ ِ
٘ اٌَّنَِ ٞ
َبكُ فِْ ٟاٌجَ ِ ّو َْ ٚاٌجَؾْ ِو ِث َّب َو َ
ظ ََ ٙو ْاٌفَ َ
بً ٌُِ١نِ٠مَ ُ ُٙثَ ْؼ َ
اٌو )41-َٚئٌـ.
ؼٍَّ ُْ ٠َ ُْ ٙو ِعؼُّ ( " َْٛ
ٌَ َ
اٌؾفبظ ػٍ /ٝاٌلّفبع ػٓ / ...اٌز َّبِؼ ث ... ٓ١ئٌـ.
(اٌزّوِن،ٞ

اٌؾ١بح اٌّْزووخ ٍِٖ /ؾخ اٌِ / ٓٛٛغزّغ آفو ِ /غزّؼبد أفو ٜئٌـ.
 ...أعًّ ِٓ ... / ...أف ...ِٓ ًٚئٌـ.
أحتّ وطًُ
ِ -1

 ٟأْ – أْ ال  /ػٍ / ٗ١ػٍٕ١ب  /ػٍ ُٙ١ئٌـ.
ػٍ ّ
٠ؼ٠ - ِ١ؼِ ْْٛ١ؼًب  /ف ٟأِٓ ٍٚالَ  ...ئٌـ.
أؽتّ  /ال ٠ن٘ت  /ال رفؼً ٠ /جني عٙلًا ٠ /لافغ ػٓ  ...ئٌـ.
أٍزط١غ أْ / ...ال أٍزط١غ أْ ...ئٌـ.
19

اإل َْطبٌ وانًحجّخ

2.TEMA

ِطبها ئٌـ.
صالس ػْوح ِلٕ٠خ  /ػْوْٚ
ً
ؽٚبهح اٌ ّ
ْوق  /اٌضمبفخ اٌزّووّ١خ ...ئٌـ.
ىهدُ – ىهٔب  -ىهرُ كاه اٌؼغيح  /كاه األ٠زبَ ...ئٌـ.
اٌ / َٛ١اٌجبهؽخ – أٌِ َِ /ب ًء ٕ /جب ًؽب ئٌـ.
ِوح أفو ٜئٌـ.
ِوح صبٔ١خ ّ /
ِٓ عل٠ل ّ /
أؽٌ ثـ ...ئٌـ.
أفوػ  /أؽيْ  /أثى / ٟأّؼو ثـ/ ...
ّ
وٓ – و / ٟٔٛام٘تْ – ام٘ج / ٟال رىٓ – ال رى / ٟٔٛال رن٘ت – ال رن٘ج ٟئٌـ.
ً
وٓ ثًْ ٛ
ِزفبئال ٍ /ؼ١لًا ئٌـ.
ّب /

انعبطفً
 -2عبنًً
ّ

ٍب  /ؽيًٕ٠ب  /لٍمًب ِ /زوكّكًا ِ /زْبئ ًّب ئٌـ.
ال رىٓ  /ػجً ٛ
اٌوفك ثـ ٍِٖ /ؾخ اٌِ / ٓٛٛأٍبح األ٠زبَ ئٌـ.
ّ
٠ؼبٔ / ِٓ ٟثؾبعخ ئٌ ...ٝئٌـ.
ًِ ٛ٠ب ثؼل  َٛ٠ئٌـ.
ػ ِخ ،ئَّٔ َّب اٌ َّ
ٌْ اٌ َّ
ْلِ٠لُ اٌنِٞ
"...فأ ِّب اٌ١ز ُ١فال رمٙو( "...اٌ ّ
ْلِ٠لُ ثِبٌ ُّ
ٖو َ
ٚؾ )9-ٝئٌـَ ١ٌَ" / .
اٌجو)107-
ت؟" (اٌٍَُّّ ،
ِ ٚ
َخ ِػ ْٕلَ ْاٌغَ َ
ٍِ ّْ َ٠هُ َٔ ْف َ
أؽزوَ ٚاٌلٚٚ ٞاٌلرّ ِٓ / ٟ
ؽك اٌٛاٌل ... ٓ٠ئٌـ.
ثو اٌٛاٌلَِ / ٓ٠إٌّ١زٕب ٔؾٚ ٛاٌلٕ٠ب
ئٛبػخ اٌٛاٌل / ٓ٠ؽمٛق اٌٛاٌلّ / ٓ٠

 -3حُتّ انىا ِنذٌٍْ

أوضو ِٓ  -ألً ِٓ  / ...ثبٌَّٕجخ ٌـ / ...ؽَت  / ...ثبٔزظبَ ئٌـ.
اؽزو َْ ٚاٌلن ٚٚاٌلره ئٌـ.

20

ٕغ١وا" (اإلٍواء )24 -ئٌـ.
اهؽّّٙب وّب هثّ١بٟٔ
"ٚ ...لً هةّ
ْ
ً
أف( "...اإلٍواء )23 -ئٌـ.
"...فال رمً ٌّٙب ّ
٠زى٠ / ِٓ ْٛفوٗ ٠ /غت ػٍ٠ / ... ٝإمّْ  /أه٠ل أْ ...ئٌـ.
ّ
ّ
ٕالح اٌفغو  /اٌظٙو  /اٌؼٖو  /اٌّغوة  /اٌؼْبء
ؽَت  / ...ثبٌَّٕجخ ٌـ / ...ثبٔزظبَ ئٌـ.
ٖالح ئٌـ.
فوٚ٠خ ٍّٕ /خ ٚ /اعت  /أماْ  /ئلبِخ اٌ ّ
فوٗ ّ
ٚوٚه ٞأْ ...ئٌـ.
اّلل ػٍ ِٓ / ...ٝاٌ ّ
ّ
ّ
م٘جٛا ْٛ ٍٕ /ا ١ٍٕ /زُُ  /رّٙٛأٔب ئٌـ.
ِٓ أهوبْ اإلٍالَ ...
فٍف اٌَّغل  /رغبٖ اٌمجٍخ  /أِبَ إٌّبً ئٌـ.
ٌّبما َّ /
ألْ  ِٓ / ...أعً  ...ئٌـ.
ٖالح لجً اٌفٛد  ٚػ ّغٍٛا ثبٌز ّٛثخ لجً اٌّٛد" ئٌـ.
"ػ ّغٍٛا ثبٌ ّ
" َؽبفِ ُ
ٖالَحِ ْاٌ َُ ٍْ ٛ
طَٚ ٝلُُِٛ ٛا ِ ّ
ّللِ لَبِٔزِ( " َٓ١اٌجموح – )238
ٍَٖ َٛا ِ
د ٚاٌ َّ
ػٍَ ٝاٌ َّ
ظٛا َ
أرؼٛك ػٍ /...ٝأِزٕغ ػٓ / ...أَِه ػٓ  ...ئٌـ.
ّ
ٔٙبها ً /
ٌ١ال  /و ًّ  ... َٛ٠ئٌـ.
ً
ٕ َٛهِٚبْ ّٙ /و هِٚبْ  /ئ٠زبء ّ
ٖللخ  ...ئٌـ.
 / ٟاٌ ّ
اٌيوبح  /اٌزّٚبِٓ االعزّبػ ّ
فم١وِ /ؾزبعٕ / ْٛبئّ ...ْٛئٌـ.
ً٘ ّ٠ىٓ أْ ...؟ ً٘ /ثاِىبٔه اٌـ...؟ ئٌـ.
صالصًِ ٛ٠ ْٛب ٚ /اؽل ثبألهثؼ ِٓ ٓ١األِٛاي  /فَّ ْٛثبٌّبئخ ِ /بئخ ِؼزّو ئٌـ.
ال ُعٕبػ ػٍ / ...ٝال هاؽخ ف ...ٟئٌـ.
أٌ ٌ١ونٌه؟ ثٍ ...ٝئٌـ.
رٖ ّؾٛا
ِٕٛٛا ِ
٠طٛف٠ / ْٛمف٠ - ْٛمفٓ ٠ /وِ٠ / ْٛؼزّو٠ – ْٚؼزّوْ ئٌـ.
اٌؾ ّغبط  /اٌّؼزّو – ْٚاٌّؼزّواد ئٌـ.
ؽٛي  /أِبَ – للّاَ  /ثٚ / ٓ١هاء  -فٍف  /رؾذ ئٌـ.
21

 -1انصّهىاد انخًْ ص

ِعجبدارً
 -2انسكبح وانصىْ و

 -3انح ّج وانعًُْ رح

3.TEMA

ٖفب ٚاٌّوٚح
ٚلفخ ػوفخ  /اٌ ّ
َؼ ٟث ٓ١اٌ ّ
ّ ِٓ...ؼبئو ّ
اّلل ...
ِب هأ٠ه ف... ٟ؟  /أػزمل أْ ...ئٌـ.
"ؽ ّظ ِجوٚه ٚمٔت ِغفٛه".
ً
" ِّ
ٍج١ال" (آي ػّواْ )97-
ّٚلل ػٍ ٝإٌّبً ؽ ّظ اٌج١ذ ِٓ اٍزطبع ئٌٗ١
ً٘ ىهدَ ؟ ِ /زٍ ٝزيٚه ؟ ئٌـ.
أ ٓ٠رمغ – رمغ فٛ٠ / ٟعل ئٌـ.
ِب هأ٠ه ف ...ٟفىوح هائؼخ ئٌـ.
ف ٌٕب  / ...لً ٌ ... ٟئٌـ.
ٕ ْ
ِ
ِب أعًّ ...ئٌـ.
 ...ٞأعًّ ...أَ ...؟ ئٌـ.
أ ّ
اٌوؽٍخ  / ...اٌَّبفخ ث ...ٚ ... ٓ١ئٌـ.
رَزغوق ّ
َالِخ ئٌـ.
َالِخ ٍٕٚ /ذ ثأِٓ ٍٚالَ  /اٌؾّل ِ ّّلل ػٍ ٝاٌ ّ
هؽٍخ ٍؼ١لح  /روعؼ ْٛثبٌ ّ
هأ٠ذُ – هأ ْ٠زُُ – هأ٠ز ُ ّٓ – ٕ٘بن ...ئٌـ.
لبَ ثـ  / ...ر ُّ /...ػٕل إٌٛٛي ...ئٌـ.
ػٕلِب  ِٓ /...فٍٚه ٍّ ٌٛ /ؾذ  /ئٙبفخً ئٌ ... ٝئٌـ.
َِبفو ْٚاٌَِ - ... ٝبفواد اٌ / ... ٝما٘ج ْٛئٌ – ... ٝما٘جبد ئٌ / ... ٝلبكِ... ِٓ ْٛ
 /لبكِبد ِٓ  ...ئٌـ.
َفو  /رنووح  /رأّ١وح ١ٙ /ف ٍ /بئؼ ئٌـ.
ِْٛٙهح ثــ / ...عٛاى اٌ ّ
اٌٖٛه ئٌـ.
رٖ٠ٛو  - ...ئٌزمبٛ
ّ
أوجو  /أعًٍّٛ ...ق ِ /زؾف ...ئٌـ.
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 -1هٍّب َزجىّ ل
وَكزشف

حٍبرُُب
ْ
االجزًِب ِعٍّخ

4.TEMA

ِٓ أ٘ ُّ ػبكارٕب  /اٌؼبكاد ٚاٌز ّمبٌ١ل ئٌـ.
إٔجؼ ٕ /به ئٌـ.
...وبٔٛا ٙ٠ز ّّ ْٛثـ  / ...وبْ ف ٟاٌّب – ٟٙاٌمل ...ُ٠ئٌـ.
ثّٕبٍجخ / ...اؽزفً ثـّ ... /...ؼجّ١خ ئٌـ.

 -2عبدارُب ورمبنٍذَب

ِٓ اٌّٖٕٛػبد اٌ١لّ٠ٚخ ...ئٌـ.
رؼٛك اٌّغزّغ ػٍٛٛ / ... ٝاي – فالي – ػجو اٌمو ْٚئٌـ.
رؼٛكٔب ػٍّ / ... ٝ
ّ
ََٓ ِِ ْٕ َٙب أ َ ُْ ٚهكَُّ٘ٚب ئِ َّْ ّ
ؽَِ١جًب" (إٌَّبء-
اّللَ َوبَْ َ
َٟء َ
" َِ ٚئمَا ُؽ ِ١ْ ّ١زُُ ِثز َِؾَّ١خ فَ َؾُّٛ١اْ ثِأَؽْ َ
ػ ٍَُ ٝو ًِّ ّ ْ
 ٌ١ٌ" / )86اٌّإِٓ ِٓ ثبد ّجؼبْ ٚعبهٖ عبئغ( ".اٌجقبه ،ٞأكة اٌّفوك )112 -ئٌـ.
ِْوٚع – ِْبه٠غ  /اٌزّؼب /ْٚاٌزّٚبِٓ ئٌـ.
ثٖٛهح ٛج١ؼّ١خ  /ثـ ...أ ٚثـ ...آفو ِٓ /األؽَٓ أَِْ /...إٚي ػٓ ...ئٌـ.
 ٟأْ – أْ ال  /ػٍ / ٗ١ػٍٕ١ب  /ػٍ ُٙ١ئٌـ.
ػٍ ّ
٠غت أْ – أْ ال  ...ئٌـ.
ى٠بهح كاه األ٠زبَ  /كاه اٌؼغيح ئٌـ.

 -3انًطْؤونٍّبد
االجزًبعٍّخ

ً٘ ّ٠ىٓ اٌـ...؟ٕ٠ ً٘ /بٍجه أْ ...؟ ئٌـ.
َؼ ِٓ ٟأعً  ...ئٌـ.
َِبػلح اٌـ / ...اٌ ّ
رجوع اٌلَّ  /فٍٖ١خ اٌلَّ  /عّؼّ١خ اٌٙالي األؽّو ئٌـ.
ّ
العٟء -العئِ / ْٛقّّ١بد َِ /إٌّ١خ  /اٌغّؼّ١بد اٌق١وّ٠خ ئٌـ.
ٕ ٍِ ُؾٛا َث َْٓ١أَف ََُ ٠ْ ٛى ُْ َٚارَّمُٛا َّ
اّللَ ٌَ َؼٍَّ ُى ُْ ر ُ ْو َؽ ُّ( " َْٛاٌؾغوادِ / )10-ئ َّْ
" ِئَّٔ َّب ْاٌ ُّإْ ُِِِٕ َْٛئ ْف َٛح فَأ َ ْ
ػبكَ أَفَبُٖ ْاٌ ُّ َْ ٍِ ََُ٠ ُْ ٌَ ,يَ ْي فُِ ٟف ْوفَ ِخ ْاٌ َغَّٕ ِخ َؽزَّْ َ٠ ٝو ِع َغ (اٌزوِن ،ٞاٌغٕبئي )2-ئٌـ.
ْاٌ ُّ َْ ٍِ َُ ئِمَا َ

انًثب ِنٍّخ
انشخ ِصٍّبد ِ

وبْ أؽَٓ ... / ...وبْ ٙ٠ز ُّ ثـ  / ...وبْ ٠واػ ... ٟئٌـ.
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5.TEMA

ف١و اٌجْو /ف١و فٍك ّ
اّلل  ...ئٌـ.
ِ َ -1جٍُّب صهّى ّ
الل
عهٍه وضهّى

للٚح ؽَٕخ – أٍٛح ؽَٕخ ِ /وّل ئٌـ.
اٌوؽّخ  /اٌز َّبِؼ  /اٌ ّ
ٖلق ئٌـ.
ْفمخ  /اٌ ّ
ِٓ ِىبهَ األفالق :اٌز ّٛاٙغ  /اٌىوَ ّ /
 ٟهؽّخً  ...ئٌـ.
أ ُ ْه ٍِ ًَ إٌج ُّ
اٌوٍٛي (ٓ) ئٌـ.
ٍّٕ ...خ ِٓ ٍٕٓ ّ
اٌوٍٛي  /اٌّٙبعوٚ ْٚاألٖٔبه ئٌـ.
اٌوٍٛي  /إٔؾبة ّ
اٌوٍٛي  /ئؽ١بء ٍّٕخ ّ
ار ّجبع ّ
اٌوٍٛي فمل أٛبع
" َِٓ ٠طغ ّ

ّ
اّلل( "...إٌَّبء)80 -

اّللُ َْ َ٠ٚغ ِف ْو ٌَ ُى ُْ مُُٔٛثَ ُى ُْ َّ ٚ
اّللَ فَبر َّ ِجؼُُ٠ ِٟٔٛؾْ جِ ْج ُى ُُ ّ
"لُ ًْ ِئْ ُوٕز ُ ُْ ر ُ ِؾجُّّ َْٛ
اّللُ َ
غفُٛه َه ِؽ"ُ١

(آي ػّواْ

)31 -

ّ٠زبى ثـِ / ...ؼوٚف ثـ ...ئٌـ.
ٌُِ ٚلَ  /رُٛفّ ٌٗ / ٟكٚه ِ ُّ ٙف / ...ٟر / ٌّٝٛؽ ًّ ِؾٍّٗ ئٌـ.
ِلّح ٍ٠ٛٛخ ٌّ /لّح لٖ١وح ئٌـ.

 -2زعًبؤَب
انًعُْ ِىٌّىٌ

اٌواّل ِٓٚ ٓ٠األّقبٓ اٌجبهى /ٓ٠اٌز ّواس اٌض ّمبف ٟئٌـ.
أِضٍخ ِٓ فٍفبء ّ
اٌ ّ
ٖلق ئٌـ.
ْغبػخ  /اٌؾ١بء  /اٌؼلاٌخ  /اٌ ّ
ف ٟػٙلْٔ / ...أ فِ ِٓ / ...ٟإٌّفبرٗ /...ؽ١برٗ اٌؼٍّّ١خ ...ئٌـ.
هٚاك  /ىػ – ُ١ىػّبء ئٌـ.
هائل – ّ
" ...ئَِّٔ َّب ْ َ٠قََّْ ٝ
اّللَ ِِ ْٓ ِػجَب ِك ِٖ ْاٌؼٍَُ َّب ُء "...

(اٌفبٛو)28-

كٚها ًِّّ ٙب  /اوزْف  /افزوع  /أٌّف وزبثًب ئٌـ.
ٌؼت ً

ِ -3كجبر ان ًُ ْ
ط ِهًٍٍ
األرْران

ػٍٍ ٝج ً١اٌّضبي ...ئٌـ.
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ٕخ  ٌٗ /أصو وج١و  /ال ٔظ١و ٌٗ ف – ... ٟال ِض ٌٗ ً١ف ... ٟئٌـ.
وبْ ٌٗ ِ ٌٗ /ىبٔخ فب ّ
اثٓ ٍٕ١ب  /فبهاث / ٟػٍ ٟلّٛغ / ٟفإاك ٍيو ٓ١ئٌـ.
ثف / ...ًٚثَجت ِٕ / ...ن ٛٛ / ...اي  ِٓ / ...فالي  ...ئٌـ.
اٌيػ ُ١اٌىج١وّ /
ّ
اٌيػّبء اٌىجبه /ع – ً١أع١بي  /ػب ٌُِ – ػٍّبء  /ػبهف – ػبهف ْٛئٌـ.
ّ٘ ٛأٚي ِٓ / ...ف ٟىِٕٗ وبْ / ...فِ ٟغبي ...ئٌـ.
"ئْ اٌؼٍّبء ٚهصخ األٔج١بء "....

(اٌزوِن ،ٞاٌؼٍُ)19-

٠زبثغ  /أٍزقلَ  ...ئٌـ.
 / ٟكهكّخ  /اإلٔزؤذ ٛ٘ /ارف موّ١خ /
٘نٖ ّأٚي ّ
ِوح ِٛ /لغ – ِٛالغ اٌز ّٛإً االعزّبػ ّ
هٍبٌخ لٖ١وح  /رغو٠لح  /األٌؼبة اٌؾبٍٛثّ١خ  /األٌؼبة اٌٙبرفّ١خ /لوٓ  /ماووح ِؾٌّٛخ
ئٌـ.
ك / ... ْٚثل... ْٚ

 -1أضْز ْخذِو
ُىنىجٍب
انز ْك
ِ

 ٟئٌـ.
ِف١ل ٌـ / ...
ّ
ٍٍ -ٟج ّ
ِٚو ثـ  / ...رأص١و ئ٠غبث ّ
ف ٟأٚ٢خ األف١وح  /ف٘ ٟنٖ األّ٠بَ ًِ ٛ٠ /ب ثؼل َ٠ ُْ ٌ / َٛ٠ؼُ ْل  ِٓ / ...اٌّزٛلّغ أْ ...ئٌـ.
اٌ ّ
ْبة  -اٌفز ٝاٌّن٠ ٞزٖفّؼ / ...اٌْبثّخ  -اٌفزبح اٌّز ٟرزٖفّؼ  ...ئٌـ.

ُىنىجٍب
ان ِع ْهى و انز ْك
ِ

اٍزقلَ اٌؾبٍٛة  /ثؾش ػٓ ٠ / ...زمٓ / ...رٖفّؼ ٠ /زًّٖ ثـ ...ئٌـ.
ػجو ِٓ /فالي /ػٓ ٛو٠ك ّٓٙ /ئٌـ.
ٔبي / ...ؽًٖ ػٍ ... ٝئٌـ.
أْ  /مٌه ّ
ّه ف٠ / ...ٟجلّ ٚ
ال ّ
ٚب  /ال ...فؾَت ،ثً ...ئٌـ.
ألْ /...ونٌه  ... /أً ٠
اوزْف -اوزْفٛا  /افزوع -افزوػٛا  /ػٍّٓ  /كهٍزُ ...ئٌـ.
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 -2اال ْك ِزشبفبد
ْ
واالخزِراعبد

6.TEMA

ٌٍ  – ...ر ُّ رأٍ ... ٌ١ئٌـ.
ر ُّ اوزْبف / ...أ ُ ّ
ِوح ّ /أٚي َِٓ  ....ئٌـ.
ألٚي ّ
ّأٚي  ...ف ٟاٌؼبٌُ ّ /
ِٓ لجً  – ...لجٍّب  ِٓ / ...ثؼل  – ...ثؼلِب  ...ئٌـ.
هؤ٠خ اإلٍالَ ف / ... ٟثبٌَّٕجخ ٌـ  / ...ؽَت ٚ / ...فمًب ٌـّ / ...
ؽش ػٍ ... ٝئٌـ.
فال َي ٛٛ /...ا َي  ِٓ /فالي  / ...ثّوٚه ّ
اٌيِٓ  /ونٌه  ... /أٚ٠ب ئٌـ.
٠ؼٛك ربه٠قٗ ئٌ ...ٝئٌـ.

 -3اإلضْالو وان ِع ْهى

ف ٟو ًّ أٔؾبء اٌؼبٌُ ًِ ٛ٠ /ب ثؼل  ...َٛ٠ئٌـ.
َز َ ِ ٞٛاٌَّنِْ ٠َ َٓ٠ؼٍَ َُّٚ َْٛاٌَّنَِ َٓ٠ال َْ ٠ؼٍَ ُّّ " ... َْٛ
(اٌيِوٍٛ" / )9-ت اٌؼٍُ فوٚ٠خ
" ...لُ ًْ ٘ ًَْ َْ ٠
ػٍ ٝوً ٍَُِ ٍَِّٚخ( ".اثٓ اٌّبعخ ،اٌّملِّخ )17-ئٌـ.

26

7.3.Ġmam Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programının Kazanım ve Açıklamaları
9. SINIF 1. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

1.
OKULDA ĠLK GÜN

LĠSEYE
MERHABA

2.
OKULUMUZU
TANIYORUZ

3.
DERS ZAMANI

DĠL BECERĠ VE
KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA
1. Sınıf içi yönergeleri uygular.
2. Dinlediği metinde/diyalogda
geçen temayla ilgili ifadeleri
ayırt eder.
3. Dinlediği metinde/diyalogda
geçen bilmediği sözcüklerin
anlamını tahmin eder.

AÇIKLAMALAR

DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
 اٍزّو، الوأ،ٌٍ اع، أظوvb. ifadeler kullanılacaktır.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerden, tema ile ilgili
ّ / ّخ٠هٍٛ ذ
يٚاأل
ِ ٔ أ/ ٟ
ّ اٌطبثك
ّ  أٔب روو/ بٌجخٛ / بٌتٛ vb. eril-diĢil ifadeler,
zaman, sayısal bilgi ve zamir içeren kavramları altını çizmesi veya daire içine
alması istenecektir.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken dinlediği metinde/diyalogda geçen yeni
ifadelerin anlamını görsellerden/bildiği sözcüklerden yola çıkarak tahmin
edecektir.

KONUġMA
1. Konuyla ilgili kısa ve basit
cümleler kurar.
2. KonuĢmasında görsellerden
yararlanarak basit yer yön
tarifleri yapar.
3. KonuĢmasında zaman içeren
ifadeler kullanır.
4. Diyalogla/metinle ilgili
yöneltilen sorulara cevap verir.

KONUġMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciden kendisini, okulunu,
arkadaĢlarını vb. yakın çevresini basit cümlelerle tanıtması istenecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciden  ثغبٔت/  فٍف/ َ أِب/  رؾذvb.
ifadeleri kullanarak basit bir Ģekilde yer yön tarifi yapması beklenmektedir.
 3. Kazanımla ilgili olarak öğrencilerin; saatleri, günün bölümlerini vb. içeren
zaman ifadelerini konuĢmalarında kullanmaları sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrenciden yanlıĢsız, akıcı bir konuĢma
beklenmemelidir.

OKUMA
1. Okuduğu metinde/diyalogda yer
alan yeni ifadeleri ayırt eder.
2. Okuduğu metinde/diyalogda yer
alan yer yön tariflerini
görsellerden yararlanarak
anlamlandırır.

OKUMA
 1. kazanımla ilgili olarak konuya özgü kavramlara ek olarak ً لج/ ً١ٍثؼل ل
ّ vb. ifadeler üzerinde de durulacaktır.
اؽلحٌَٛبػخ ا
ّ ٌ اٟ ف/ وٙاٌظ
 2. kazanımla ilgili olarak metinde/diyalogda temel yer yön kavramlarını yanı
sıra ٓل ػ١ ثؼ/ ِٓ ت٠ لوgibi yakınlık-uzaklık bildiren kavramlar da
kullanılacaktır.
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YAZMA
1. Konuyla ilgili kısa ve basit
cümleler yazar.
2. Dikte edilen basit cümleleri
yazar.
3. Verilen metinde/diyalogda
eksik bırakılan bilgiyi
tamamlar.
4. Konuyla ilgili verilen
metinden/diyalogdan yola
çıkarak yeni bir diyalog yazar.
5. Konuyla ilgili hareketli ve
hareketsiz görsellerde
gördüklerinin isimlerini yazar.

YAZMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerden kendilerini, okullarını,
arkadaĢlarını vb. yakın çevrelerini basit cümlelerle tanıtmaları istenecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin aĢina olduğu ve sıkça kullanılan
bildik ifadelere yer verilmelidir.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken metinde/diyalogda boĢ bırakılan yerleri
doldurması beklenmektedir.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencinin seviyesine uygun bir diyalog
oluĢturması beklenmektedir. Bu düzeyde öğrenciden akıcı, yanlıĢsız bir yazım
beklenmemelidir.
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9. SINIF 2. TEMA
TEMA ADI

AĠLEM
VE
AKRABALARIM

KONU ADI

DĠL BECERĠ VE KAZANIMLARI

Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA
1. Dinlediği basit sözcükleri doğru bir telaffuzla
seslendirir.
2. Dinlediği metindeki/diyalogdaki konuyu
belirler.
1.
AĠLE FERTLERĠ 3. Bildiği kelimelerden hareketle dinlediği
cümlelerin anlamını tahmin eder.
4. Dinlediği metindeki/diyalogdaki düz
cümlelerle soru cümlelerini birbirinden ayırır.
5. Dinlediği metinlerde/diyaloglarda geçen aile
bireylerini, akrabalarını ve meslek
kavramlarını ayırt eder.
2.
AKRABALARIM 6. Dinlediği/seyrettiği sunumlarda aile, akraba ve
mesleklerle ilgili söz öbekleri ile görselleri
eĢleĢtirir.

3.
MESLEKLER

KONUġMA
1. Görsellerden yararlanarak ailesini ve
akrabalarını temel sözcük ve kalıplarla tanıtır.
2. Aile fertlerinin ve akrabalarının meslekleri
hakkında görsel destekli bilgiler verir.
3. Konuyla ilgili basit düzeyde diyaloglar kurar.
4. Konu ile ilgili sözlü ifadelerinde bağlaçları
kullanır.
5. Görsellerde gösterilen nesnelerin sayılarını
söyler.
OKUMA
1. Metinle/diyalogla ile ilgili sorular sorar.
2. Okuduğu metin/diyalog ile ilgili sorulara
cevap verir.
3. Tema konularıyla ilgili görsel okuma yapar.
4. Okuduğu metinde / diyalogda geçen
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AÇIKLAMALAR
DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken gramere girilmeden

ّ
ل٠ظف اٌغلٌّٛا
/ و ِلهٍخ٠ ِل/ ذ١ هثّخ اٌج/ جّبفخ ِب٘وحٛ

vb. bileĢik yapılara yer verilecektir. Kelimelerin anlamlarına değil doğru
telaffuzlarına odaklanılacaktır.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken kullanılacak diyaloglarda/metinlerde ْ٘نا
ّّٟ ػٚ ٌٟفب/ عخ فبٌل؟ٚ ِٓ ىgibi birleĢik ifadelere yer verilecektir. Daire
içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken ؟... ٓ٠ أ/ ـه؟
ِ / َٕزهِٙ  ِبvb. ifadelere
yer verilecektir.
 5 ve 6. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

ّ -طٚاٌي
ّ / اٌلحٌٛ ا/ َّ  األ/ اٌلٌٛ ا/ األة
ٕلٍخِٙ ٟعزٚ ى/ ًٕلِٙ ٞاٌلٚ / عخٚاٌي

gibi ifadeler kullanılacaktır.
KONUġMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerden ٟاٌلرٚ ٟ٘ / ٞاٌلٚ ٛ٘
/ّّٟ ػٚ ٌٟ ٘ناْ فب- ّ٘بgibi ifadelerle aile ve akrabalarını görseller/tablolar
üzerinde göstermeleri ve tanıtmaları beklenmektedir.
 2. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, sözlü ifadelerinde
ّ
و ِلهٍخ٠ ِل/ ذ١ هثّخ اٌج/ جّبفخ ِب٘وحٛ /ل٠ظف اٌغلٌّٛا
vb. birleĢik dil
yapılarını kullanması sağlanmalıdır.
 3. kazanımla ilgili olarak öğrenciler, iletiĢim sırasında

وح١ أٍوح وجٌٟ / ْطب١ْٔ ِْلهٍب
ّ  أٍورٕبٟ ف/ّّٟ ػٚ ٌّٟ٘ب فب

vb. ifadeler kullanmaya yönlendirileceklerdir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin konuĢmalarında ٌٓىٚ /ٚ vb.
bağlaçlara yer vermesi beklenmektedir.
 5. kazanımla ilgili konu iĢlenirken önceden öğrenilen sayıların sarmal
olarak tekrarı sağlanacaktır.
OKUMA
 3. kazanımla ilgili olarak, tablo, grafik vb. görsel materyallerle konuyla
ilgili bilgiler sunularak yorumlama çalıĢmaları yapılacaktır.

sözcüklerin anlamlarını görsellerden ve
bağlamdan yola çıkarak tahmin eder.
5. Okuduğu metinin/diyaloğun ana fikrini
açıklar.
6. Okuduğu metinde / diyalogda geçen sayısal
bilgileri belirler.
YAZMA
1. Ailesini, kendini ve akrabalarını yazılı olarak
tanıtır.
2. Metinle/diyalogla ilgili sorulara kısa cevaplar
yazar.
3. Konuyla ilgili kısa metinler / diyaloglar
oluĢturur.
4. Dikte edilen basit ifadeleri yazar.
5. Tema konularıyla ilgili görsellerin isimlerini
yazar.
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 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken metinde/diyalogda
ف
ّ ٌ ٔبفنح ا/ ل٠ك اٌغل٠ٖل
ّ ٌ اvb. birleĢik yapılara gramer anlatımı olmaksızın
ّ ٖ
yer verilecektir.
 6. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenilen sayıların sarmal olarak tekrarı
sağlanmalıdır. Daire içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler
kullanılacaktır.
YAZMA
 1. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, yazılı ifadelerinde

ّ
و ِلهٍخ٠ ِل/ ذ١ هثّخ اٌج/ اٌلح ِب٘وحٚ /ل٠ظف اٌغلٌّٛا

yapılarını kullanması sağlanmalıdır.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken ؟... ٓ٠ أ/ ـه؟
ِ
yer verilecektir.
 3. kazanımla ilgili olarak öğrenciler, yazılarında

vb. birleĢik dil

/ َٕزهِٙ  ِبvb. ifadelere

وح١ أٍوح وجٌٟ / ْطب١ْٔ ِْلهٍب
ّ  أٍورٕبٟ ف/ ّّٟ ػٚ ٌّٟ٘ب فب

vb. ifadeler kullanmaya yönlendirileceklerdir. Bu düzeyde sıralı cümleler ve
akıcı bir anlatım beklenmemelidir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencinin konuya iliĢkin tanıdığı kavramların
kullanılmasına dikkat edilmelidir.

9. SINIF 3. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

1.
EVĠM

EVĠM
VE
ALIġVERĠġ

2.
ÇARġIDA

DĠL BECERĠ VE KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA
1. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
sayısal içeriği belirler.
2. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
sorulara cevap verir.
3. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
gündelik ihtiyaçlarla ilgili ifadeleri
belirler.
4. Duyduğu ifadeleri telaffuzuna uygun
olarak seslendirir.
5. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
konuyla ilgili basit kavramları belirler.
6. Dinlediği metinde/diyalogda geçen yer,
zaman, kiĢi ve konuyu belirler.

KONUġMA
1. Temayla ilgili ifadeleri duyduğu
Ģekliyle tekrar eder.
2. YaĢadığı yeri ve çevresini tarif eder.
3. Konuyla ilgili istek ve ihtiyaçlarını ifade
3.
eder.
TEKNO
MARKETTE 4. KonuĢma sırasında temel bağlaçları
kullanır.
5. KonuĢmasında betimlemelere yer verir.
6. KonuĢmalarında nezaket ifadelerini
kullanır.
OKUMA
1. Okuduğu metnin /diyaloğun anlamını
genel hatlarıyla tahmin eder.
2. Okuduğu metin/diyalogla ilgili sorular
sorar.
3. Okuduğu metin/diyalogla ilgili sorulara
cevap verir.

AÇIKLAMALAR
DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili olarak 1-12 arası sayıların sarmal olarak tekrarı sağlanmalıdır.
 2. kazanımla ilgili olarak olumlu olumsuz cevaplar gerektiren sorular kullanılmalıdır.
 3. kazanımla ilgili olarak ... ل٠ أه/ ٌٝ ثؾبعخ ئ... gibi ihtiyaç belirten ifadelerin yanı
sıra renklerin kullanımına da yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, konuyla ilgili Ģarkılarda ve etkinliklerde geçen
ifadeleri telaffuzuna uygun olarak seslendirmeleri beklenmektedir.
 5. kazanımla ilgili konu iĢlenirken konuyla ilgili yeni kavramların yanı sıra özellikle
...ِٓ ٍٝ أغ/ ...ِٓ ٔ أهفvb. karĢılaĢtırma ifadeleri üzerinde durulacaktır.
 6. kazanımla ilgili konu iĢlenirken konuyla ilgili
ٟ
ّ برف اٌنّوٌٙ اvb. birleĢik yapılara ve “var” anlamının verilebileceği

...ّخ١ٔٚالد األٌىزو٢ ِؾ ًّ اٟ ف/ ... اٌّطجـٟف

vb. ifadelere yer verilecektir.
 1, 3, 5 ve 6. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma, altını çizme,
gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
KONUġMA
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciler, َأِب
kullanmaya yönlendirilmelidir.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

/ قٛف

gibi yer -yön ifadelerini

 ثىُ ٘نٖ اٌَ ّّبػخ/ ... ل٠ أه/ ٌٝ أٔب ثؾبعخ ئ/ ٌٝ أؽزبط ئvb. istek bildiren ifadelere yer
verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak ٌٓىٚ / ٚ bağlaçları üzerinde durulacaktır.
 5. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin renk, sayı vb. basit betimlemeler yapması
sağlanacaktır.
 6. kazanımla ilgili konu iĢlenirken alıĢveriĢte, çarĢıda vb. günlük yaĢam ortamlarında
kullanılan
ٍهٚ ِٓ ف/ ٍّؾذٌٛ vb. nezaket ifadeleri üzerinde durulacaktır.
OKUMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin, görsellerden yararlanarak okuduğu
metnin/diyaloğun anlamını tahmin etmeleri beklenmektedir.
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4. Okuduğu ihtiyaç listesindeki sözcükleri
türlerine göre sınıflandırır.
7. YAZMA
1. Temayla ilgili kısa diyalog/metin
oluĢturur.
2. Günlük ihtiyaçlarıyla ilgili liste/tablo
oluĢturur.
3. YaĢadığı yeri ve çevresini yazılı olarak
tarif eder.
4. Tema konularıyla ilgili verilen
sözcüklerin görsellerini bulur.

 2. ve 3. kazanımlarla ilgili olarak

واد١ٌ ٌّ ثق/ كاءٍٛ هحّٕٛ ر/ ؟... ُ ثى/ ؟... ٌْٛ ِب

vb. ifadelere yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, tema kavramlarını içeren bir ihtiyaç listesindeki
sözcükleri türlerine göre gruplandırması beklenmektedir (yiyecekler, giyecekler,
teknolojik aletler vb.).
YAZMA
 1. kazanımla ilgili olarak öğrencilere yardımcı olacak anahtar sözcükler ve ifadeler
verilmelidir. Bu düzeyde akıcı ve hatasız bir yazılı anlatım beklenmemelidir.
 2. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, tema kavramlarını içeren bir ihtiyaç
listesini/tablosunu türlerine göre oluĢturması istenecektir (yiyecekler, giyecekler,
teknolojik aletler vb.).
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciler, َ أِب/ قٛ فgibi yer -yön ifadelerini
kullanmaya yönlendirilmelidirler.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciler sözlük kullanımına yönlendirilmelidir.
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9. SINIF 4. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

DĠL BECERĠ VE KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;

DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

DĠNLEME - ANLAMA
1. Dinlediği konu ile ilgili beğeni, tercih ve duygu ifadelerini
belirler.
2. Dinlediklerinde geçen zaman ifadelerini belirler.
1.
GÜNLÜĞÜM 3. Dinlediği metni/diyaloğu yazı üzerinden takip eder.
4. Dinlediklerinde geçen olumlu ifadelerle olumsuz ifadeleri
birbirinden ayırır.
AKTĠF
HAYATIM

2.
OKULDAN
SONRA

3.
SPOR
YAPIYORUM

AÇIKLAMALAR

KONUġMA
1. Temayla ilgili ifadeleri tekrar eder.
2. Duygularını sözlü olarak ifade eder.
3. Tema konularını kendi hayatıyla iliĢkilendirir.
4. Günlük hayatla ve kendisiyle ile ilgili sorulara iletiĢimi
sürdürecek Ģekilde cevap verir.
5. Tema konuları ile ilgili iletiĢimi sürdürecek Ģekilde sorular
sorar.

ٌٝ أّزبق ئ/ ...  أّؼو ثــ/ ... ّؼودُ ثــ/ ... ٍٝ ػ... ًّٚأف
... ٟٕ – أػغجز... ٟٕ أػغج/ ... ٌٝ اّزمذُ ئ/ ....
gibi ifadelere yer verilmelidir.
 2. kazanımla ilgili olarak ؽب
ً  ٕجب/ َِب ًء/  أثلًا/  غبٌجًبvb.
ifadeler üzerinde durulacaktır.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin, dinleme
materyalinde sunulan metni/diyaloğu dinleme esnasında
basılı materyalden de takip etmeleri sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
َ ِب وزجذ- َ وزجذ/ ٍؼت٠  ال- ٍؼت٠ / ًال أِبه- ً أِبهvb.
ifadeler üzerinde durulacaktır.
 1 ve 2. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine
alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
KONUġMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken vurgu ve tonlamalara
dikkat edilecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciler,

ٌٝ أّزبق ئ/ ...  أّؼو ثــ/ ... ّؼودُ ثــ/ ... ٍٝ ػ... ًّٚأف
... ٟٕ – أػغجز... ٟٕ أػغج/ ... ٌٝ اّزمذُ ئ/ ....

OKUMA
1. Okuduğu metinle/diyalogla ilgili sorular sorar.
2. Okuduğu metinle/diyalogla ilgili sorulara cevap verir.
3. Temayla ilgili okuduğu metinleri/diyalogları genel hatlarıyla
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gibi duygu bildiren ifadelerin kullanımına
yönlendirilecektir.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin, temayla
ilgili kavramları kullanarak kendi yaĢantılarından örnekler
vermeleri beklenmektedir.
 4. ve 5. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin
temayla ilgili karĢılıklı diyaloglar oluĢturmaları
sağlanacaktır.
OKUMA

anlamlandırır.
 1. ve 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken zaman, sıklık ve
4. Metindeki/diyalogdaki olayların oluĢ sırasını belirler.
duygu ifadeleri üzerinde durulacaktır.
5. Metinde/diyalogda geçen yer, zaman, kiĢi ve konuyu belirler.  3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin tema ile
ilgili bildikleri ifadelerden yola çıkmaları sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken ...خ٠بٙٔ ً لج/ ًثؼل اٌل ّه
vb. ifadelere yer verilecektir.
 4 ve 5. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine
alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
YAZMA
1. Tema konularıyla ilgili dinlediği ifadeleri yazar.
2. Duygularını yazılı olarak ifade eder.
3. Temayla ilgili kendi yaĢantılarından örnekler yazar.
4. Temayla ilgili basit diyalog/metin oluĢturur.
5. Tema konularıyla ilgili görsellerin isimlerini yazar.

YAZMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin tema
içerisinde sıkça gördükleri ifadelere yer verilecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrenciler,

.... ٌٝ أّزبق ئ/ ...  أّؼو ثــ/ ... ّؼودُ ثــ/ ... ٍٝ ػ... ًّٚأف
... ٟٕ – أػغجز... ٟٕ أػغج/ ... ٌٝ اّزمذُ ئ/
gibi duygu bildiren ifadelerin kullanımına yönlendirilecektir.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerden rutin
ّ و/
olarak yaptıkları aktiviteleri ع – ٕجبػَٛ – أٍجٛ٠ ً
ً أثل/  غبٌجًبvb. ifadeleri kullanarak yazmaları istenecektir.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin seviyelerine
uygun olarak temayla ilgili hazırlanan görseller ve yardımcı
anahtar sözcükler kullanılacaktır.
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TEMA ADI

KONU ADI

9. SINIF 5. TEMA
DĠL BECERĠ VE KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA

1.
GÜZEL
AHLAK

ERDEMLĠ
TOPLUM

1. Dinlediği metinde/ diyalogda geçen konuyu,
yeri, zamanı ve kiĢileri belirler.
2. Dinlediklerinde geçen sebep-sonuç iliĢkisini
belirler.
3. Dinlediği olaylarla ilgili görselleri sıralar.
4. Dinlediği metinlerde/diyaloglarda geçen tema
konularına özgü kavramları ayırt eder.

DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin, dinleme
esnasında kim, ne, nerede, ne zaman sorularına cevap aramaları
sağlanacaktır.
ّ / ؟... ٌّبماifadelerinin fark
 2. kazanımla ilgili olarak, ...ْأل
edilmesi sağlanacaktır.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken tema konularıyla ilgili belli
baĢlı kavramları/olayları gösteren görseller kullanılacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken metinlerde/ diyaloglarda

/ ز ُّ ثــٙ وبٔذ ر/  هعً ٕبكقٛ٘/  أعْ ًَّ اٌىزت/ حَٚٓ لل
َ ْأؽ
ّ
– حٛاألف
/ٟ
ف
ٛر
–
ٌل
ٚ
/…
ُػب
/
…
ثـ
وٙاّز
/…
ثـ
هِْٛٙ
ّ
ُ
…حٚاٌؼلا

2.
ASR-I SAADET

3.
ÖRNEK
ġAHSĠYETLER

AÇIKLAMALAR

KONUġMA
1. Tema konularıyla ilgili düĢüncelerini basit
cümlelerle ifade eder.
2. Örnek Ģahsiyetleri kendi ifadeleriyle tanıtır.
3. KonuĢmalarında sebep-sonuç iliĢkisi kurar.

vb. ifadeleri ayırt etmesi sağlanacaktır.
 1 ve 2. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma,
altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
KONUġMA
 1 ve 2. kazanımlarla ilgili konu iĢlenirken etkinliklerde

/ ػبئْخ ٕبكلخ/  هعً ٕبكقٛ٘/  أعْ ًَّ اٌىزت/ حَٚٓ لل
َ ْأؽ
ّ
/ ٍُ اٌؼلي – اٌظ/ ٕٝ اٌفمو – اٌغ/ َالَ – اٌؾوة
ّ ٌا/ ...ْ ِغٚاٌزّؼب
ًٍُ – اٌؼٙاٌغ
vb. tema konularına özgü ifadelere yer verilecektir.
ّ / ؟... ٌّبماifadelerini
 3. kazanımla ilgili olarak öğrenciler, ...ْأل
kullanmaya yönlendirililecektir.

OKUMA
1. Metindeki/diyalogdaki olayların oluĢ sırasını
belirler.
2. Görsellerden ve baĢlıktan hareketle okuyacağı
metnin konusunu tahmin eder.
3. Bildiği sözcüklerden ve görsellerden
yararlanarak okuduğu metne uygun baĢlık
bulur.
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OKUMA
 3 ve 4. kazanımlarla ilgili konu iĢlenirken

4. Okuduğu metinlerde / diyaloglarda tema
konularına ait ifadeleri ayırt eder.
5. Erdemli toplumun oluĢmasında etkili olan
örnek Ģahsiyetleri belirler.
6. Okuduğu metinde/diyalogda anlatılanlarla
ilgili sebep-sonuç iliĢkisi kurar.
YAZMA
1. Tema konularıyla ilgili kısa bir metin/diyalog
oluĢturur.
2. Eksik bırakılan bir metni/diyaloğu bağlamdan
yararlanarak tamamlar.
3. Okuduğu/dinlediği metindeki/diyalogdaki
konuyla ilgili istenen bilgileri not eder.

ّ –  اٌؼلي/ ٕٝ اٌفمو – اٌغ/ َالَ – اٌؾوة
ًٙ اٌغ/ ٍُاٌظ
ّ ٌ ا/ ز ُّ ثــٙ٠ ْوب
ٍُ– اٌؼ
vb. temaya özgü kavram ve ifadelere yer verilmelidir.
 5. kazanımla ilgili konu iĢlenirken örnek kiĢilerin ve sahabe
hayatlarından örneklerle

ُ٠ وو/ ّٟفٌٛل – رُٚ / ... ٍٕخٟ ػبُ ف/  ْٔأ – وجُو/ و ثـٙاّز

vb. ifadelerin kullanımına yer verilecektir.

 1 ve 5. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma,
altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.

YAZMA
 1. kazanımlarla ilgili olarak öğrencilerin, tema konularıyla ilgili

... ٍٕخٟ ػبُ ف/ٓ١ٌَّّٕ َِبػلح ا/ حَٚٓ لل
َ ْ أؽ/ ...ْغت أ٠ ّٔبمط
ّ ٌبح ا١ ِٓ ؽvb. anahtar kelimeler
ّٟفٌٛل – رُٚ / ّخ١ٌّبد اٌّضب١ْٖق

yardımıyla olayları, dönemleri, kiĢileri vb. tanıtıcı kısa yazılar
yazmaları sağlanacaktır.
 3. kazanımlarla ilgili olarak okuduğu metinde geçen yer, zaman,
kiĢi vb. öğeleri belirleme, eĢ anlam-zıt anlam belirleme, konuya
iliĢkin kavramları listeleme vb. çalıĢmaların yapılması
sağlanacaktır. Gerekli durumlarda öğrencilerin görsellerden
yararlanması sağlanacaktır.
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9. SINIF 6. TEMA
TEMA
ADI

TATĠL
VE
HOBĠLER

KONU ADI

DĠL BECERĠ VE
KAZANIMLARI

Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA
1. Dinlediği metinde
/diyalogda geçen olayları
söyler.
2. Dinlediği metinde
1.
/diyalogda konu ile ilgili
MERHABA TATĠL
kavramları belirler.
3. Dinlediği metinle
/diyalogla ilgili sorulara
cevaplar verir.
4. Dinlediği metinde
2.
/diyalogda geleceğe
ZAMANI
yönelik ifadeleri belirler.
DEĞERLENDĠRME

3.
KÜLTÜREL
ETKĠNLĠKLER

KONUġMA
1. KonuĢmalarında geleceğe
yönelik ifadeler kullanır.
2. Serbest zamanlarını nasıl
geçirdiğini anlatır.
3. Dinlediği metinle
/diyalogla ile ilgili sorular
sorar.
4. Konuyla ilgili
görüĢlerini/duygularını
ifade eder.
OKUMA
1. Okuduğu metinde
/diyalogda geçen konu ile
ilgili kavramları belirler.
2. Görsel destekli baĢlıktan

AÇIKLAMALAR
DĠNLEME - ANLAMA
 1 ve 2. kazanımlarla ilgili konu iĢlenirken dinlediği metinde /diyalogda önceden bildiği
ifadelerin yanı sıra temaya özgü

ٛٚ أٔب ػ/ ة اٌل ّّهاعخٛ هو/  ٍزجلأ اٌؼطٍخ/َ األؽلٛ٠ /ِٓ ٌٗ ب٠ / يٚاأل
ّ ْٛٔ وب/ ة – ّّبيٕٛع
…ّخ١ عّؼٟف
vb. ifadelere yer verilecektir.
 3. Kazanımla ilgili olarak tema konularına yönelik ٓ٠ أٌٝ ئ/ ٓ٠ ِٓ أ/ زه٠اٛ٘ ِب
vb. soru ifadelerine yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak ...ٌٝ ٌٓ َٔبفو ئ/...ٌٝ ً٘ ٍَٕبفو ئ/ أ
vb. ifadelere yer verilecektir.
 2 ve 4. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma, altını çizme, gösterme vb.
yöntemler kullanılacaktır.
KONUġMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencinin, hayalindeki ya da planladığı bir tatili
...ة – ّّبيٕٛ ع/ ٍٜ
ّ ٛ٘ اٌّز١اٌجؾو األث/ ...ٌٝ ٌٓ َٔبفو ئ/ ... ٍزجلأ اٌؼطٍخvb. temaya özgü
kavramları kullanarak anlatması sağlanacaktır. Gerekli durumlarda anahtar
sözcükler/görseller verilecektir.
 2. kazanımla ilgili olarak geleceğe yönelik yapıların yanı sıra
خ١ٙ اٌؼطٍخ اٌّبٟ ف/... ِٓ َٛ٠ ً لجvb. geçmiĢe yönelik ifadelerin de kullanılması
sağlanacaktır. Gerekli durumlarda anahtar sözcükler/görseller verilecektir.
 3. kazanımla ilgili olarak gelecek zamanla ilgili gramer konularına girilmeden temayla ilgili
sorulan sorulara olumlu-olumsuz cevaplar vermesi sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili olarak bir olaya katılma-katılmama/ sevme-sevmeme durumu, hobiler ve
kültürel etkinlikler yer alacak,

 علًّا/ ٟٕؼغج٠ – الٟٕ أػغج/...ٟ ال أّزون ف/ أّزون
vb. kavramların kullanımı sağlanacaktır.
OKUMA
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken okuduğu metinlerde
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hareketle metnin/diyaloğun
konusunu tahmin eder.
3. Tanıdığı sözcüklerden ve
görsellerden yararlanarak
okuduğu
metinde/diyalogda geçen
olayları sıralar.
4. Okuduklarında anlatılanlar
arasındaki sebep-sonuç
iliĢkisini belirler.
5. Okuduklarında geleceğe
yönelik ifadeleri belirler.

َٛ٠  ثؼل/ ةٕٛ غوة – ع/ ْٟٔ اٌضبٛٔ وب/ غخ٠ ثؾو ئ/ ثؾو ِوِوح
vb. zaman, yer-yön ifadelerine ve bu temaya iliĢkin kavramlara ait görsellere yer verilecektir.
ّ –  ٌّبماkullanımına
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken temayla ilgili kavramlara ve ْأل
dikkat çekilecektir.
 5. kazanımla ilgili olarak

 اٌؼطٍخ اٌمبكِخٟ ف... / ٌٝ ٌٓ َٔبفو ئ/ ….ٌٝ ً٘ ٍَٕبفو ئ/ أ
vb. ifadelere yer verilecektir.
 1, 4 ve 5. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma, altını çizme, gösterme
vb. yöntemler kullanılacaktır.

YAZMA
YAZMA
 1. kazanımla ilgili olarak
1. Konuyla ilgili kısa bir
...َٛ٠ ً لج/ خ١ٙ اٌؼطٍخ اٌّبٟ ف/ ٍٜٛ٘ اٌّز١ اٌجؾو األث/ . ئٌـ...ة – ّّبيٕٛع
metin/diyalog oluĢturur.
vb. anahtar sözcükler verilecek, temayla ilgili verilen görselde betimlenen durumu yazılı olarak
2. Gelecek planlarıyla ilgili
anlatması istenecektir.
notlar yazar.
3. Olayları oluĢ sırasına göre  2. kazanımla ilgili olarak
yazar.
/ َ األؽلٛ٠  ثؼل/ َ اٌضّالصبءٛ٠ ً لج/ ْٟٔ اٌض ّبٛٔ وب/… َ األؽلٛ٠ /… ٍٝ لبكه ػ/ اٌَّوػ
4. Hobilerini önem derecesine
 اٌؼطٍخ اٌمبكِخٟ ف... / ...ِِٓ  ٌٓ أهعغ/ ...ٌٍٝأٍبفو ئ
göre listeler.
vb. ifadelere yer verilecektir.
 Tema içeriğinde, dil yapılarında örnekleri verilen konuyla ilgili ayet ve hadislere yer
verilmelidir.
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8.6.Ġmam-Hatip Lisesi Arapça Dersi Öğretim Programının Kazanım ve Açıklamaları
10. SINIF 1. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

DĠL BECERĠ VE
KAZANIMLARI

AÇIKLAMALAR

Bu tema sonunda öğrenciler;

1.
ÜLKELER
VE
KITALAR

DÜNYAMIZI
TANIYALIM

2.
ĠSLAM
DÜNYASI

3.
ĠKLĠM VE
ÇEVRE

DĠNLEME -ANLAMA
1. Dinlediği metinde/diyalogda
geçen konu ile ilgili ifadeleri/
kavramları ayırt eder.
2. Dinlediği metinde/diyalogda
temayla ilgili istenen bilgileri
belirler.
3. Dinlediği metinde/diyalogda
geçen sebep-sonuç ifadelerini
bulur.
4. Dinlediği metinle/diyalogla
ilgili görselleri bulur.

DĠNLEME-ANLAMA
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

ٌٍَّّْٛ وبْ ا/ ...ٍٝغت اٌؾفبظ ػ٠ / ِٕبؿ/ ك١ِٚ/ ّزه؟١َٕ ِب ع/ ...ْغ أ١ال أٍزط
...ْ ثـٚوْٙز٠
vb. yapılara dikkat çekilecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerden, dinlediği metinde / diyalogda
geçen ülke ve kıtaların isimleri, özellikleri, ülkelerin nerede bulundukları vb.
bilgileri daire içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanarak
belirlemeleri istenecektir. Ayrıca
... ٌٝ ئّٞإك٠  لل/ ودٙ ئّز/...ٟ رمغ ف/ ... زْبثٗ ثـ٠ ... ْ وبvb. ifadelere yer
verilecektir.
ّ ifadesine ek olarak
 3. kazanımla ilgili olarak ْأل
... ٌٝ ئّٞإك٠  لل/... ِٓ أ٘ ُّ أٍجبةvb. yapılara da yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden, ülkelerin yerlerini haritada göstermeleri
istenecektir. Bu kazanıma iliĢkin görsellerde
...ٟرمغ ف/ ... ٍُْ اٌ َؼٌٛ vb. ifadelere de yer verilecektir.

KONUġMA
1. Konuyla ilgili kalıp ifadelerle
cümleler kurar.
2. Konuyla ilgili sorular sorar.
3. Konuyla ilgili sorulara cevaplar KONUġMA
verir.
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
4. Görsel destekli sunum yapar.

.

/  أؽل ػْو ثٍلًا/ ...وٚ٠
 لل/ ٍٝغت اٌؾفبظ ػ٠ / ...ًٖ فٟ ف... ٛاٌغ
/ اهسٛو
ّ
ّ
ّخ١ؼ١جٛ vb. konuyla ilgili anahtar sözcükler verilecektir.

OKUMA
1. Konuyla ilgili okuduğu metne/
diyaloğa iliĢkin sorulara cevap
verir.

 2. ve 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin temaya özgü kavramlar
kullanmaları sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken öğrencilerin tablo, grafik, resim vb.
görsellerden yararlanarak tema konularıyla ilgili kısa bilgiler vermeleri
istenecektir.
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2. Metinle/diyalogla ilgili tablo ve
grafik bilgilerini okur.
OKUMA
3. Okuduğu metinde/diyalogda
 1. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden
ّ – ٔظفب
َّ ً٘ /؟...ٓ رمغ٠ أ/ ّزه١َٕ ِب ع/ ودٙثّبما اّز
gereklilik bildiren ifadeleri
/ ؟ٟ
ّ  ً٘ أٔذ روو/ ّب؟ٙئز١ٔظفزب ث
ihtimal bildiren ifadelerden
/ ؟... ٟ ف... ً٘ رمغ
ayırır.
vb. ifadeleri içeren sorulara olumlu-olumsuz yanıtlar vermesi istenecektir.
4. Konuyla ilgili verilen
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken tablolarda
kavramlara iliĢkin görselleri
... ٟمغ ف٠ / ... ٟعل فٛ٠ / ... ِٓ أوضو
bulur.
vb. ifadelerin yanı sıra somut sıfatlara ve sayısal bilgilere de yer verilecektir.
YAZMA
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken ...وٚ٠
 لل/ ...ٍٝغت اٌؾفبظ ػ٠ vb. ifadeler
ّ
1. Tema konularına iliĢkin
üzerinde durulacaktır.
okuduğu yapıları/kavramları
doğru bir Ģekilde yazar.
YAZMA
2. Dinlediği/okuduğu metin ile
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
ilgili sorular yazar.
...ًٖ فٟ ف... ٛاٌغ
ّ vb. ülke ve kıta isimleri, renkler,
ّ / ّخ١ؼ١جٛ اهسٛ و/ ب١ٍلبهح آ
3. Konuyla ilgili sorulan
hava durumu gibi tema konularıyla ilgili kavramlar üzerinde durulacaktır.
sorulara cevaplar yazar.
 2. ve 3. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden
4. Görsel materyalden ve
َّ ً٘ / ؟... ٟ ف...  ً٘ رمغ/ ؟...ٓ رمغ٠ أ/ ؟...ّزـ١َٕ ِب ع/ ودٙثّبما اّز
– ٔظفب
anahtar sözcüklerden
ّ
faydalanarak kısa
؟ٟ
ّ  ً٘ أٔذ روو/ ّب؟ٙئز١ٔظفزب ث
metin/diyalog oluĢturur.
vb. ifadeleri içeren sorular oluĢturması ve bunlara olumlu-olumsuz yanıtlar
5. Dinlediği metinde/diyalogda
vermesi istenecektir.
geçen temayla ilgili
 4. kazanımla ilgili olarak öğrenciler,
kavramları özelliklerine göre
ّ vb. konuyla ilgili kavramları kullanmaya
.... ٍُؼ
ّ ْئ
َ ٌْ اٌٛ / ... ئخ١س اٌجٍٛر
gruplandırır.
yönlendirilecek; öğrencilerden kurallı, sıralı bir akıĢ izleyen cümleler
beklenmeyecektir.
 5. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin; konuya iliĢkin karĢılaĢtırma ifadelerini,
sayısal bilgileri, renkleri, hava durumunu vb. bilgileri tablo üzerinde
sınıflandırmaları sağlanacaktır.
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10. SINIF 2. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

1.VATANIMI
SEVĠYORUM

ĠNSAN VE
SEVGĠ

DĠL BECERĠ VE KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME-ANLAMA
1. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
tema konularıyla ilgili ifadeleri
belirler.
2. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
konuyla ilgili görselleri bulur.
3. Dinlediği metinde/diyalogda tema
konularıyla ile ilgili eylemleri söyler.
4. Dinlediklerinde geçen duygu
ifadelerini tanır.

2. DUYGU
DÜNYAM

3. ANNE BABA
SEVGĠSĠ

AÇIKLAMALAR
DĠNLEME-ANLAMA
 1. kazanımla ilgili olarak

ً ْٛوٓ ث/اٌلنٚ َرؾزو
 أٔب لٍك/ ل١ أٔب ٍؼ/ ٞاٌلٚ َ أؽزو/ َٛ١ٌ ا/  اٌّغزّغّٟب ف

vb. ifadelere yer verilecek, dil bilgisi ayrıntısına girilmeyecektir. Daire
içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanacaktır. Ayrıca
konuyla ilgili ayet örnekleri kullanılacaktır.
 2. kazanımla ilgili olarak ٕخ٠ْ ِلٚ ػْو-  صالس ػْوح/ ىهدُ كاه اٌؼغيح
vb. ifadelere yer verilecektir.
 3. kazanımla ilgili olarak
ً ْٛ وٓ ث/...ْغ أ١ ال أٍزط/ ً ال رفؼ/ ن٘ت٠  الvb. eylem bildiren
ّب
ifadelere gramer açıklaması yapılmadan yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
...أؽٌ ثـ
/ ... أّؼو ثـ/ ٟ أثى/ ْ أؽي/ أفوػ/  أٔب لٍك/ ل١ أٔب ٍؼvb.
ّ
ifadelere dikkat çekilecektir.

KONUġMA
1. Kendisiyle ve baĢkalarıyla ilgili duygu
durumunu ifade eder.
KONUġMA
2. Tema konularıyla ilgili sorular sorar.
 1. kazanımla ilgili olarak öğrenciler,
3. Konu ile ilgili diyaloglarda eksik
...ؾٌ ثـ
ّ  ر/ ...ْؼو ثـ٠ / ٟ أثى/ ْ أؽي/  أفوػvb. duygu ifadelerini
bırakılan ifadeleri tamamlar.
kullanmaya yönlendirilecektir.
4. Konu ile ilgili görsellerden
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken sorumluluk ve gereklilik üzerinde
faydalanarak sunum yapar.
durularak, öğrencilerin sorularında kullanması istenen
5. Görseli verilmiĢ duygu, sorumluluk ve
ٓ٠اٌلٌٛبػخ اٛ ئ/ ... ٍٝ اٌؾفبظ ػ/ ...ٕب اٌـ١ٍ ػ/ ... ْ أ... ٍٝغت ػ٠
sevgi ifadelerini söyler.
vb. kavramlar öğrencilere anahtar ifadeler olarak verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak duygu durumuna, sorumluluklara, sayısal
OKUMA
bilgilere iliĢkin kavramları içeren görseller kullanılacaktır. Bu kazanımla
1. Okuduğu metinde/diyalogda verilen
ilgili olarak akıcı ve hatasız bir konuĢma akıĢı beklenmeyecektir.
konuyla ilgili kavramları görsellerden
ve daha önceki bilgilerinden
faydalanarak anlamlandırır.
2. Okuduğu metinde geçen sayısal
bilgileri belirler.
3. KarıĢık verilen cümleleri görsellerden
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OKUMA
 1. kazanımla ilgili olarak metinde/diyalogda

ٌٓٛٛؽتّ ا/ ٓ٠اٌلٌٛثو ا
ّ /ٌٓٛٛ ٍِٖؾخ ا/ً ال رفؼ/ِٜوح أفو
ّ /...ْغ أ١أٍزط

vb. konuyla ilgili kavramlara yer verilecek, öğrencilerden bu kavramlar

yararlanarak metin/ diyalog
oluĢturacak biçimde sıralar.
4. Ġstenen bilgiyi bulmak amacıyla metni
göz gezdirerek okur.

hakkında tahmin yürüterek anlamlarına ulaĢmaları istenecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

ِطبها
ْٚ ػْو/ ٕخ٠ صالس ػْوح ِل/ اؽلٚ ٓٛاِٛ
ً

vb. sayısal ifadelere yer verilecektir. Daire içerisine alma, altını
çizme, gösterme vb. yöntemler kullanacaktır.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

بهح اٌْوقٚ ؽ/ ِٓ ٟٔؼب٠ /...ْغ أ١ أٍزط/ًٕب٠ ؽي/ ٍب
ً ٛ ػج/ اٌوفك ثـ

YAZMA
vb. konuyla ilgili dil yapılarına ve betimlemelere göre hazırlanmıĢ
1. Kendisiyle ve baĢkalarıyla ilgili duygu
görsellere yer verilecektir.
durumunu yazılı olarak ifade eder.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken tema konularıyla ilgili ayet örneklerine
2. Konu ile ilgili kısa ve basit
de yer verilecektir.
metin/diyalog yazar.
3. Metinle/diyalogla ilgili sorulara
YAZMA
cevaplar yazar.
 1. kazanımla ilgili konu iĢlenirken ٌرؾ
/...ْؼو ثـ٠ / ٟ أثى/ ْ أؽي/أفوػ
ّ
4. Konuyla ilgili görsellerin isimlerini
yazar.
...ثـ
öğrenciler vb. duygu ifadelerini kullanmaya yönlendirilecektir.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken sayısal bilgiler de verilecektir.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken sorumluluk ve gereklilik üzerinde
durularak, öğrencilerin cevaplarında kullanması istenen

ٓ٠اٌلٌٛبػخ اٛ ئ/ ... ٍٝ اٌؾفبظ ػ/ ...ٕب اٌـ١ٍ ػ/ ... ْ أ... ٍٝغت ػ٠
vb. kavramlar öğrencilere anahtar ifadeler olarak verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak anne-baba sevgisi, duygular, vatan sevgisi
konularıyla ilgili kavramlara ait görseller kullanılacaktır.
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10. SINIF 3. TEMA
TEMA ADI

ĠBADETLERĠM

KONU
ADI

DĠL BECERĠ VE KAZANIMLARI

Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME-ANLAMA
1. Dinlediği metinde/diyalogda geçen tema
1.
konularıyla ilgili kelimeleri/kavramları
BEġ VAKĠT
belirler.
NAMAZ
2. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
sebep-sonuç ifadelerini belirler.
3. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
onaylatma ifadelerini tanır.
4. Dinlediği konu ile ilgili görselleri bulur.
5. YavaĢ ve açık bir konuĢma akıĢında
2.
geçen karĢılaĢtırmaları, görecelilik
ORUÇ
ifadelerini belirler.
VE
6. Konuyla ilgili dinlediği ayet ve hadisleri
ZEKAT
tanır.

3.
HAC
VE
UMRE

AÇIKLAMALAR
DĠNLEME-ANLAMA
 1. kazanımla ilgili olarak

ّ - ٕالح اٌفغو
/ َِٓ أهوبْ اإلٍال... / اعتٚ /  ٍّٕخ/ خٚ٠ فو/ وٙاٌظ
 اٌؾ ّغبط/ ْٚاٌّؼزّو
vb. ifadelere yer verilecektir.
 2. kazanımla ilgili olarak







َّ / ٌّبما
... ً ِٓ أع/ ْأل

vb. ifadelere yer verilecektir.
3. kazanımla ilgili olarak ...ٌٍٝ ونٌه؟ ث١ٌ أifadelerine dikkat
çekilecektir.
4. kazanımla ilgili olarak görsellerde yer-yön zarflarına, zaman
zarflarına ve sayısal ifadelere gramer açıklaması yapılmadan yer
verilecektir.
5. kazanımla ilgili olarak ... ثبٌَّٕجخ ٌـvb. ifadelere yer verilecektir.
6. kazanımla ilgili olarak konu ile ilgili ayet ve hadislere ( ٍٝ ِ ّّلل ػٚ
ً
)3/97( ال١ٍج
ٗ١ٌذ ِٓ اٍزطبع ئ١ )إٌّبً ؽ ّظ اٌجvb. yer verilecektir.
1, 2 ve 5. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine
alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.


KONUġMA
1. Dinlediği metinde/diyalogda geçen tema
konularıyla ilgili kelimeleri/kavramları
KONUġMA
konuĢmasında kullanır.
2. Bir konudaki kiĢisel fikirlerini ifade
 1. kazanımla ilgili olarak
ّ ٌ ا- ٕالح اٌفغو
eder.
/ َِٓ أهوبْ اإلٍال... / اعتٚ /  ٍّٕخ/ خٚ٠ فو/ وٙظ
3. Tema konularıyla ilgili kendi
 اٌؾ ّغبط/ ْٚاٌّؼزّو
yaĢantısından örnekler verir.
vb. ifadelere yer verilecektir.
4. Konuyla ilgili sözcükleri kullanarak
 2. kazanımla ilgili olarak öğrenciler,
görsel sunum yapar.

...ْأػزمل أ/ ...ٌٍٝ ونٌه؟ ث١ٌ أ/ ... ثبٌَٕجخ ٌـ/ ...ٟه ف٠ِب هأ

vb. görecelilik ve onaylatma ifadelerini kullanmaya
yönlendirilecektir.
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 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken beĢ vakit namaz isimleri ( ٕالح
وٙ اٌظ/ )…اٌفغو, ibadet ile ilgili kavramlara (… /  ٍّٕخ/ خٚ٠فو
اعتٚ) ve bazı dil yapılarına ...ُ أٔب ٕبئvb. yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak görsel destekli sunumlarda öğrencilerin
OKUMA
tema içerisinde öğrendiği kavram ve dil yapılarını kullanmaları
1. Okuduğu metinde/diyalogda geçen tema
sağlanacaktır. Bu kazanımı sağlamak üzere öğrencilere anahtar
konularıyla ilgili kelimeleri/kavramları
sözcükler verilecektir.
belirler.
2. Okuduğu metinle/diyalogla ilgili sorular OKUMA
sorar.
 1. kazanımla ilgili olarak
3. Okuduğu metinle/diyalogla ilgili
ّ - ٕالح اٌفغو
/ َِٓ أهوبْ اإلٍال... / اعتٚ /  ٍّٕخ/ خٚ٠ فو/ وٙاٌظ
sorulara cevap verir.
... ٍٝ ال ُعٕبػ ػ/  اٌؾ ّغبط/ ْٚاٌّؼزّو
4. Görsel destekli baĢlıktan hareketle
vb. ifadelere yer verilecektir. Ayrıca konuya iliĢkin ayet-hadis
metnin/diyaloğun konusunu tahmin
örneklerine yer verilecektir. Daire içerisine alma, altını çizme,
eder.
gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
 2 ve 3. kazanımlarla ilgili olarak metinde/diyalogda yer-yön ve
zaman zarflarına, sayısal ifadeler ile çoğul fiil çekimlerine gramer
açıklaması yapılmadan yer verilecektir.

YAZMA
1. Metinle/diyalogla ilgili sorulara yazılı
cevaplar verir.
2. Metinle/diyalogla ilgili sorular yazar.
YAZMA
3. KarıĢık verilen kelimeleri düzgün cümle  1 ve 2. kazanımlarla ilgili olarak cevaplarda görecelilik ifadeleri
olacak Ģekilde sıralar.
(.. )ثبٌَّٕجخ ٌـve gereklilik ifadelerine )... ٍٝغت ػ٠( de yer
4. Görsellerle verilen kısa ve basit bir
verilecektir.
hikâyeyi/metni yazar.
 3. kazanımla ilgili olarak

) ي اٌىؼجخ – أِبَ اٌىؼجخٛ ؽ/  ٕبئّخٟ٘ – ُ أٔب ٕبئ/ ْٛفٛط٠)
vb. konuyla ilgili kavramların kullanımına yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, anahtar sözcüklerden
yararlanarak tema içerisinde öğrendiği yapı ve kalıpları
kullanmaları sağlanacaktır.
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10. SINIF 4. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

1.
GEZELĠM
GÖRELĠM

SOSYAL
HAYATIMIZ

2.
GELENEK
GÖRENEKLERĠMĠZ

3.
SOSYAL
SORUMLULUK

DĠL BECERĠ VE
KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME – ANLAMA
1. Dinlediği konu ile ilgili
kavramlara iliĢkin görselleri
bulur.
2. Dinlediği metinde/ diyalogda
geçen tema konularıyla ilgili
kavramların anlamlarını,
verilen ipuçlarından hareketle
tahmin eder.
3. Dinlediği metinde/diyalogda
geçen günlük iletiĢim
ifadelerini tanır.
4. Dinlediklerinde geçen soru
ifadelerini belirler.
KONUġMA
1. Temayla ilgili kavramları
görsellerle destekleyerek
tanıtır.
2. Dinlediği/okuduğu
metinlerde/diyaloglarda geçen
sorulara cevap verir.
3. ĠletiĢim esnasında günlük
konuĢma kalıplarını kullanır.

AÇIKLAMALAR

DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili sunulan görsellerde temayla ilgili

ل١ٌاٌزّمبٚ  اٌؼبكاد/  هؽٍخ/ ّخ٠ٚل١ٌػبد إٌّٖٛ ا/ َزب٠كاه األ

vb. kavramlara yer verilecektir.
 2. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, konu ile ilgili kavramları dinleme esnasında
görseller üzerinden takip ederek anlamlandırması sağlanacaktır. Bu kazanımda

... ٌٝبهح ئ٠ لبَ ثي/ ...ِٓ ْٛوعؼ٠ اٛٔ وب...ر ُّ االؽزفبي ثـ

vb. birleĢik yapılı eylemlere yer verilecektir.
 3. kazanımla ilgili olarak

 فىوح هائؼخ/...ٟه ف٠ ِب هأ/  ٍّؾذٌٛ / ٍهٚ ِٓ ف/ َالِخ
ّ ٌ اٍٝ اٌؾّل ِ ّّلل ػ/ ...ًِّب أع

vb. iletiĢimsel ifadelere yer verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak; ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim ile onaylatma
sorularının daire içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılarak
belirlemesi sağlanacaktır.
KONUġMA
 1. kazanımla ilgili olarak



َزب٠ كاه األ/ْٚ اٌزؼب/ ّخ٠و١بد اٌق١ اٌغّؼ/ ّخ٠ٚل١ٌػبد إٌِّٖٛٓ ا
vb. kavramların görselleri ve ... ٌٟ ً ل/ٕف ٌٕب
ِ yönergeleri kullanılacaktır.

2. kazanımla ilgili olarak; ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim ve onaylatma
sorularına cevap verilmesi sağlanacaktır.
 3. kazanımla ilgili olarak

 فىوح هائؼخ/...ٟه ف٠ ِب هأ/  ٍّؾذٌٛ / ٍهٚ ِٓ ف/ َالِخ
ّ ٌ اٍٝ اٌؾّل ِ ّّلل ػ/ ...ًِّب أع

vb. iletiĢimsel ifadelere yer verilecektir.
OKUMA
1. Okuduğu metinde verilen
ipuçlarından hareketle
karĢılaĢtığı yeni kelimelerin
anlamlarını tahmin eder.

OKUMA
 1. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin, konu ile ilgili kavramları okuma esnasında
görseller üzerinden takip ederek anlamlandırması sağlanacaktır. Bu kazanımda

... ٌٝبهح ئ٠ لبَ ثي/ ...ِٓ ْٛوعؼ٠ اٛٔ وب...ر ُّ االؽزفبي ثـ

vb. birleĢik yapılı eylemlere yer verilecektir.
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2. Okuma öncesi, okuma
 2. kazanımla ilgili olarak
sırasında ve okuma sonrasında
ٓ رمغ…؟٠ أ/ ٌ ونٌه؟١ٌ أ/ ؟... ٟه ف٠ه …؟ ِب هأٚ ٍزيٝ ِز/ ً٘ ىهدَ …؟
metinle/diyalogla ilgili
vb. bazı soru edatları yer alır.
seviyesine uygun soruları
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
cevaplandırır.
َّ / ٌّبما
... ً ِٓ أع/ ْأل
3. Okuduğu metinde/diyalogda
gibi sebep-sonuç bildiren ifadelere yer verilecektir.
sebep sonuç ifadelerini
 4. kazanımla ilgili olarak
belirler.
... ٌٝبهح ئ٠ لبَ ثي/ ...ِٓ ْٛوعؼ٠ اٛٔ وب...ر ُّ اإلؽزفبي ثـ
4. Okuduğu metinde/diyalogda
vb.
birleĢik
yapılı
eylemlerin
yanı
sıra
yer alan zaman ifadelerini
ً / ٟٙ اٌّبٟ وبْ ف/ ... رَزغوق اٌوؽٍخ
belirler.
ال١ٌ
vb. zaman ifade eden kavramlara yer verilecektir.
YAZMA
1. Gezip gördüğü bir yeri basit
ifadelerle tanıtan kısa bir
metin yazar.
2. Metinle/diyalogla ilgili
soruların cevaplarını yazar.
3. Tema ile ilgili dikte çalıĢması
yapar.
4. Konuyla ilgili okuduğu basit
söz öbeklerini Ģahıs, zaman,
mekân ve nesneyi değiĢtirerek
yeniden yazar.

 3 ve 4. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma, altını çizme,
gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
YAZMA
 1. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden kurallı, akıcı ve bağdaĢık bir anlatım
beklenmemelidir.
 2. kazanımla ilgili olarak
؟...هٚ ٍزيٝ ِز/ ؟... ً٘ ىهد/ ! فىوح هائؼخ/ ؟...ٟه ف٠ ِب هأgibi soru edatları kalıp
ifadelerle birlikte kullanılır.
 3. kazanımla ilgili olarak tema içerisinde sıklıkla geçen ve öğrencilerin aĢina olduğu
yapılar kullanılacaktır.
 4. kazanımla ilgili olarak

ّ
ز ُ ّٓ اٌّزؾف؟٠(أٔزٓ) – ً٘ هأ
زُُ اٌّزؾف؟٠ْ ً٘ هأ

vb. tebdil çalıĢmaları yapılacaktır.
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10. SINIF 5. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

1.
PEYGAMBERĠMĠZ
(SAV)

ÖRNEK
ġAHSĠYETLER

2.
MANEVĠ
ÖNDERLERĠMĠZ

3.
TÜRK ĠSLAM
BÜYÜKLERĠ

DĠL BECERĠ VE
KAZANIMLARI

AÇIKLAMALAR

Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA
1. Dinlediği metinde/
diyalogda geçen ilgili
kavramların anlamlarını,
verilen görsellerden
hareketle tahmin eder.
2. Dinlediklerinde geçen
konuyla ilgili ifadeleri
duyduğu Ģekliyle
seslendirir.
3. Dinlediği metinde
/diyalogda anlatılan yeri,
kiĢiyi, zamanı, belirler.
4. Dinlediği metinde sebepsonuç iliĢkisini belirler.
KONUġMA
1. Örnek bir Ģahsiyeti düzeyine
uygun kısa cümlelerle
tanıtır.
2. KonuĢma sırasında zaman
ifadelerini kullanır.
3. Konu ile ilgili görsel sunum
yapar.
4. Bildiği konularda yapılan
açık ve net konuĢmayı
tamamlar.
5. Temada geçen ayet ve
hadisleri duyduğu Ģekliyle
tekrar eder.
OKUMA
1. Okuduğu metinde/
diyalogda geçen konuyla

DĠNLEME - ANLAMA
 1. kazanımla ilgili olarak konuya iliĢkin kavramların yer aldığı metinler/diyaloglar ve bunlara
ait görseller kullanılacaktır.
 2. kazanımla ilgili konu iĢlenirken

)... ّزبى ثـ٠ ْ وب/ ...ً هؽّخٟ
ّ بء ٍّٕخ١ ئؽ/ يٍٛاٌو
ّ ) ارّجبع
ُّ  أ ُ ْه ٍِ ًَ إٌج/ ح ؽَٕخٍٛ أ/يٍٛاٌو

vb. ifadeler, ayet ve hadis örnekleri yer alacaktır.
 3. kazanımla ilgili konu iĢlenirken ...ْ ىِٕٗ وبٟ ف/ ...  ِٕنvb. yapılara yer verilecek ve daire
içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken önceden bilinen sebep-sonuç ifadelerine ek olarak ٌٗ ِىبٔخ
... ّٕٗٔخ أل
ّ  فبvb. yapılara da yer verilecektir.
 3 ve 4. kazanımlarla ilgili konular iĢlenirken daire içerisine alma, altını çizme, gösterme vb.
yöntemler kullanılacaktır.
KONUġMA
 1. kazanımla ilgili olarak öğrencinin,

 فإاك/ ّٟغٛ لٍٟ ػ/ ٕب١ٍ ٓ اث/ ...ِٓ يٚ ّأٛ٘ / ...ٗ ِٓ ِإٌّفبر/ ٟ ْٔأ ف/ ... ٟ فّٟفُٛ ر/ ... ٌٟل فُٚ
 افزوع/ ٓ١ٍيو

vb. temaya özgü yapıları kullanarak bilgi verici cümleler kurması sağlanacaktır. Akıcı bir
anlatım beklenmemelidir.
 2. kazanımla ilgili olarak

...لٙ ػٟ ف/ ...ْ ىِٕٗ وبٟ ف/ ... ِٕن
vb. ifadelerin kullanılması sağlanacaktır.
3. kazanımla ilgili olarak konu ile ilgili görsellere ek olarak, kullanılması istenen kavramlar
anahtar sözcük olarak verilecektir.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden, kendilerine dinletilen/izletilen konuyla ilgili bir
diyaloğun eksik bırakılan kısmını tamamlamaları istenecektir. Bu kazanımla ilgili etkinlik
sırasında gerekli görülen durumlarda diyalogla ilgili görsellerden veya anahtar sözcüklerden
yararlanılabilir.
 5. kazanımla ilgili konu iĢlenirken


ّ بعٛي فمل أٍٛطغ اٌو٠ َِٓ
)80 هح إٌَبءٍٛ(...اّلل

vb. bazı ayet ve hadis örneklerine yer verilecektir.
OKUMA
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ilgili kavramların
anlamlarını, verilen
ipuçlarından hareketle
tahmin eder.
2. Okuduklarında geçen zaman
ifadelerini belirler.
3. Okudukları ile ilgili sorulara
cevap verir.
4. Okuduklarında temayla
ilgili verilen ayet ve
hadisleri diğer ifadelerden
ayırır.
YAZMA
1. Tema konularında verilen
kiĢiler ile ilgili baĢlıca
özellikleri listeler.
2. Bildiği konularda yapılan
açık ve net bir diyaloğu
tamamlar.
3. Örnek bir Ģahsiyeti düzeyine
uygun kısa cümlelerle yazılı
olarak tanıtır.
4. Yazılarında zaman
ifadelerini kullanır.
5. Tema konularıyla ilgili
ifadeleri Ģahıs, zaman,
mekân ve nesneyi
değiĢtirerek yeniden yazar.

 1. kazanımla ilgili olarak konu ile ilgili

ّ ٌ)ا
(ّٟغٛ لٍٟ ػ/ ٕب١ٍ ٓ اث/ ُ – ىػّبء١ ىػ/ ٖلق
ّ ٌ ا/  اٌؼلاٌخ/ بء١ اٌؾ/ ْغبػخ

vb. kavramların yer aldığı metinler/diyaloglar ve bunlara ait görseller kullanılacaktır.
 2. kazanımla ilgili olarak

..لٙ ػٟ ف/ ...ْ ىِٕٗ وبٟ ف/ ... ِٕن
vb. ifadelere yer verilecek ve daire içerisine alma, altını çizme, gösterme vb. yöntemler
kullanılacaktır.
 4. kazanımla ilgili konu iĢlenirken
ّ بعٛي فمل أٍٛطغ اٌو٠
)80 هح إٌَبءٍٛ(...اّلل
vb. bazı ayet ve hadis örneklerine yer verilecektir.

َِٓ

YAZMA
 1. kazanımla ilgili olarak

ّ ٌ ا/ هاٚك
 اٌؼلاٌخ/ بء١اٌؾ/ ٖلق
ّ ٌ ا/ ْغبػخ
ً  ٌؼت/ و١ُ اٌىج١اٌيػ/ اكٚه
ّ – هائل

vb. temayla ilgili kavramların bu listelerde yer alması sağlanacaktır.
 2. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden, okudukları konuyla ilgili bir diyaloğun eksik
bırakılan kısmını tamamlamaları istenecektir. Bu kazanımla ilgili etkinlik sırasında gerekli
görülen durumlarda diyalogla ilgili görsellerden veya anahtar sözcüklerden yararlanılacaktır.
 3. kazanımla ilgili olarak konu ile ilgili

ٍٟ ػ/ ٕب١ٍ ٓ اث/ ...ِٓ يٚ ّأٛ٘ / ...ٗ ِٓ ِإٌّفبر/  افزوع/ ... ٟ ْٔأ ف/ ... ٟ فّٟفُٛ ر/ ... ٌٟل فُٚ
ٓ١ فإاك ٍيو/ ّٟغٛل

vb. temaya özgü yapıları kullanarak bilgi verici cümleler kurması sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin yazılarında

..لٙ ػٟ ف/ ...ْ ىِٕٗ وبٟ ف/ ... ِٕن
vb. ifadelere yer vermeleri sağlanacaktır.
 5. kazanımla ilgili olarak

. ٘نا اٌغبيٟ (ُ٘) – ُ٘ ىػّبء اٌىجبه ف. ٘نا اٌغبيٟو ف١ُ وج١ ىػٛ٘
vb. tebdil çalıĢmaları yapılacaktır.
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10. SINIF 6. TEMA
TEMA ADI

KONU ADI

1.
TEKNOLOJĠYĠ
KULLANIYORUM

BĠLĠM
VE
TEKNOLOJĠ

2.
KEġĠFLER
VE
ĠCATLAR

3.
ĠSLAM
VE
BĠLĠM

DĠL BECERĠ VE
KAZANIMLARI
Bu tema sonunda öğrenciler;
DĠNLEME - ANLAMA
1. Dinlediklerinde geçen konuyla
ilgili ifadeleri duyduğu Ģekliyle
seslendirir.
2. Dinlediği metinde/ diyalogda geçen
konuyla ilgili kavramları/ifadelerin
anlamlarını verilen ipuçlarından
hareketle tahmin eder.
3. Dinlediklerinde görecelik bildiren
ifadeleri belirler.
4. Dinlediği metinle /diyalogla ilgili
soruları cevaplar.
5. Dinlediği metinde/diyalogda geçen
kapsam, sıralama ve süreç
ifadelerini tanır.
6. Dinlediklerinde geçen konuyla
ilgili dinlediği ayet, hadis, özlü söz
vb. tanır.

AÇIKLAMALAR

DĠNLEME - ANLAMA
 1 ve 2. kazanımlarla ilgili olarak konuya iliĢkin

 األٌؼبة/ ّخ١ثٍٛ األٌؼبة اٌؾب/ وح١ٖ هٍبٌخ ل/  اإلٔزؤذ/  كهكّخ/ لح٠رغو
... ٟخ اإلٍالَ ف٠ هؤ/ ٌخّٛ ماووح ِؾ/ ّخ١برفٌٙا
vb. kavramların yer aldığı görseller kullanılacaktır.
 3. kazanımla ilgili olarak

ّ ٚجل٠ / ...فمًب ٌـٚ / ...  ؽَت/ ... ثبٌَّٕجخ ٌـ
... ْأ

vb. görecelik bildiren ifadelere dikkat çekilecek ve daire içerisine alma,
altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
 5. kazanımla ilgili olarak konuya iliĢkin

- ...  فال َي/ .... َِٓ يٚ ّأ/ ِوح
ّ يٚ أل/ ٌُ اٌؼبٟ ف... يٚ ّأ/ ْٚ ثل- ْٚ ك- ّٓٙ
...  – ثؼلِب...  ِٓ ثؼل/ ...  – لجٍّب... ً ِٓ لج/ ا َيٛٛ / ... ِٓ فالي

vb. bazı öncelik-sonralık ve kapsam ifadelerine dikkat çekilecektir.
 6. kazanımla ilgili olarak

 ئَِّٔ َّب... /  ؽوفًب ٕود ٌٗ ػجلًاٍّّٟٕ ِٓ ػ/  اٌٍّؾلٌٝل ئٌّٙا اٌؼٍُ ِٓ اٍٛجٛا
َّ َّْ اّللَ ِِ ْٓ ِػجَب ِك ِٖ ْاٌؼٍَُ َّبء ِئ
َّ ََْٝ ْق٠
َ ي٠ػ ِي
)35/28( هُٛغف
َ َاّلل
vb. özlü söz, ayet ve hadis örneklerine yer verilecektir.

KONUġMA
KONUġMA
1. Konu ile ilgili kavramları

1. kazanımla ilgili olarak öğrencilere
kullanarak görsel destekli bir
sunum yapar.
ٟ ٍٍج-ٟغبث٠و ئ١ رأص/ لح٠ رغو/ وح١ٖ هٍبٌخ ل/ ّخ١ارف موٛ٘ /  اإلٔزؤذ/ كهكّخ
2. Tema konularıyla ilgili kendi
...  رُ ّ اوزْبف/ ّخ١ثٍٛ األٌؼبة اٌؾب/ ّخ١برفٌٙ األٌؼبة ا/ ً ِٓ لج/
görüĢlerini paylaĢır.
vb. konu ile ilgili kavramlar anahtar sözcük olarak verilecektir.
3. Dinlediği basit cümleleri Ģahıs,
 2. kazanımla ilgili olarak
zaman, mekân ve tema değiĢtirerek
ّ ٚجل٠ / ...ّٟه ف
ّ ال
...  ثبٌَّٕجخ ٌـ/ ْأ
tekrar eder.
vb.
ifadelerin
kullanımı
sağlanacaktır.
4. Basit cümlelerle bazı Müslüman
bilim adamlarının hayatlarını
 3. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin,
anlatır.

ْ ّ رٖفٟ رٖفّؼ (اٌفزبح) – اٌفزبح اٌزٞ اٌنٝاٌفز
لح٠ اٌؼبٌُ افزوع آٌخ عل/ ؾذ
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لح٠ا آٌخ علٛ(اٌؼٍّبء) – اٌؼٍّبء افزوػ
vb. bazı yapıları kullanmaları sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin Fahruddin Razî, Ali KuĢçu vb.
Müslüman bilim adamlarıyla ilgili kısa ve somut bilgilerle tanıtması
istenecektir. Bu kazanımla ilgili olarak öğrencilerin,

OKUMA
... َِٓ يٚ ّأ/  اوزْف/ ...ٓزم٠ / ٓثؾش ػ
1. Okuduğu metinde/ diyalogda geçen
vb. ifadeleri kullanmaları sağlanacaktır.
konuyla ilgili kavramları/ifadelerin
anlamlarını verilen ipuçlarından
OKUMA
hareketle tahmin eder.
 1. kazanımla ilgili olarak konuya iliĢkin
2. Görsellerden ve baĢlıktan
وح١ٖ هٍبٌخ ل/ ّخ١ثٍٛ األٌؼبة اٌؾب/ وح١ٖ هٍبٌخ ل/  اإلٔزؤذ/  كهكّخ/ ل٠رغو
faydalanarak metinde geçen
olayları tahmin eder.
ٌخّٛ ماووح ِؾ/ ّخ١برفٌٙ األٌؼبة ا/
3. Okuduklarında görecelik bildiren
vb. kavramların yer aldığı metinler/diyaloglar ve bunlara ait görseller
ifadeleri belirler.
kullanılacaktır.
4. Okuduğu metinde/diyalogda geçen  3. kazanımla ilgili olarak
kapsam, sıralama ve süreç
ّ ٚجل٠ / ...فمًب ٌـٚ / ...  ؽَت/ ... ثبٌَّٕجخ ٌـ
... ْأ
ifadelerini tanır.
vb. görecelik bildiren ifadelere dikkat çekilecek ve daire içerisine alma,
5. Okuma öncesi, okuma sırasında ve
altını çizme, gösterme vb. yöntemler kullanılacaktır.
okuma sonrasında
 4. kazanımla ilgili olarak konuya iliĢkin
metinle/diyalogla ilgili seviyesine
- ...  فال َي/ .... َِٓ يٚ ّأ/ ِوح
ّ يٚ أل/ ٌُ اٌؼبٟ ف... يٚ ّأ/ ْٚ ثل- ْٚ ك- ّٓٙ
uygun soruları cevaplandırır.
...  – ثؼلِب...  ِٓ ثؼل/ ...  – لجٍّب... ً ِٓ لج/ ا َيٛٛ / ... ِٓ فالي
6. Okuduklarında geçen konuyla ilgili
vb. bazı öncelik-sonralık ve kapsam ifadelerine dikkat çekilecektir
dinlediği ayet ve hadisleri tanır.
YAZMA
1. Metinle/diyalogla ilgili sorulara
yazılı olarak cevap verir.
2. Teknolojik araç - gereç ve
kavramları listeler.
3. Okuduğu basit cümleleri Ģahıs,
zaman, mekân ve tema
değiĢtirerek yazar.
4. Elektronik posta yazar.
5. Tema konularıyla ilgili kendi
görüĢlerini yazar.

 5. kazanımla ilgili sorularda

ٟ ف... ِٓ / وح؟١ٔخ األفٚ٢ اٟ ف... ِبما/ ؟..و ثـِٚ
... ً٘ / ؟... ل ٌـ١ ِف... ً٘
ّ
؟... رُ ّ اوزْبف... ٝ ِز/ َ ؟ٛ٠  ًِب ثؼلٛ٠ ...  ٌّبما/ ّبَ؟٠٘نٖ األ

vb. yapıların kullanımına yer verilecektir.
 6. kazanımla ilgili olarak

 ئَِّٔ َّب... /  ؽوفًب ٕود ٌٗ ػجلًاٍّّٟٕ ِٓ ػ/  اٌٍّؾلٌٝل ئٌّٙا اٌؼٍُ ِٓ اٍٛجٛا
َّ َّْ اّللَ ِِ ْٓ ِػجَب ِك ِٖ ْاٌؼٍَُ َّبء ِئ
َّ ََْٝ ْق٠
َ ي٠ػ ِي
)35/28( هُٛغف
َ َاّلل
vb. ayet ve hadis örneklerine yer verilecektir.

YAZMA
 1. kazanımla ilgili sorularda
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ٟ ف... ِٓ / وح؟١ٔخ األفٚ٢ اٟ ف... ِبما/ ؟..و ثـِٚ
... ً٘ / ؟... ل ٌـ١ ِف... ً٘
ّ
؟... رُ ّ اوزْبف... ٝ ِز/ َ ؟ٛ٠  ًِب ثؼلٛ٠ ...  ٌّبما/ ّبَ؟٠٘نٖ األ

vb. yapıların kullanımına yer verilecektir.
 2. kazanımla ilgili olarak

ٟ
ّ ٔٚل أٌىزو٠ ثو/ لغِٛ / ّخ١ارف موٛ٘ /  اإلٔزؤذ/  كهكّخ/ ٟ
ّ إً االعزّبػّٛ اٌز
ّخ١ثٍٛ األٌؼبة اٌؾب/ وح١ٖ هٍبٌخ ل/

vb. kavramlara yer verilecektir.
 3. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin,

ْ ّ رٖفٟ رٖفّؼ (اٌفزبح) – اٌفزبح اٌزٞ اٌنٝاٌفز
لح٠ اٌؼبٌُ افزوع آٌخ عل/ ؾذ
لح٠ا آٌخ علٛ(اٌؼٍّبء) – اٌؼٍّبء افزوػ

vb. bazı yapıları kullanmaları sağlanacaktır.
 4. kazanımla ilgili olarak öğrencilerden belli bir adrese (ör. sınıf için açılan
bir mail adresine) Arapça bir mail atmaları istenecektir.
 5. kazanımla ilgili olarak öğrencilerin uzun, karmaĢık yapılı cümleler
kurması beklenmemelidir. Bu kazanımla ilgili olarak

ّ ٚجل٠ / ...ّٟه ف
ّ ال
...  ثبٌَٕجخ ٌـ/ ْأ

vb. ifadeler kullanılacaktır.
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