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2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

ARAPÇA DERSİ İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 a.  Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili 

Görüşler; 

Tüm Sınıflarda Modern Arapça Uygulanması, Ders Saatinin Düşürüldüğü Dikkate 

Alınarak Kitabın Bazı Bölümlerinin Çıkarılması Yerine Yeni Bir Modern Kitabın Ders 

Saatine Göre Hazırlanması. Örneğin: Silsiletu’l Lisân gibi. 

Mukâleme, İstima, Nusus Gibi Dersin Kategorilere Ayrılarak Yabancı 

Eğitmenlerden de İstifade Edilinilebilir. 

Kitaplar Öğrencinin Arapçayı Bildiği Düşünülerek Hazırlanıyor. Daha Fazla 

Görsellik Eklenebilir. 

Gramerde Yoğunlaşmak Yerine Metinde Yoğunlaşmak. Klasik Ve Modern 

Arapça’yı Harmanlamak. 

Okuma ,Yazma , Anlama, Konuşma Gibi Kitap Bölümlere Ayrılabilir. Buna Göre 

Akıllı Tahta Uyumlu Video Ve Dinleme-Anlamaya Yönelik Cd’ler Hazırlanabilir. 

Kur’ân- Kerim, Temel Dini Bilgiler, Siyer, Fıkıh Ve Tefsir Gibi Dersler  Arapça 

Okutulabilir. 

Defter ( Normal Defter Almak Yerine Öğrenciye Hem Arapça Hem de Kuran 

Dersinde Kullanılmak Üzere Arapça Defterlerinin Aldırılması). 

Öğretmenin Yazdırdığı Ve Öğrencinin Her Derste Öğrendiğini Yazması.  
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Sözlük (Öğrenciye Türkiye’de Hazırlanan Sözlükler Nasıl Kullanılır Öğretilmeli 

Ve Sözlük Aldırılmalı).  

İngilizce Dersinde Olduğu Gibi Arapça Bir Sözlük Formatı Ders Kitabı Ve 

Yardımcı Kitaba Eklenebilir. 

Yardımcı Kitaplar Sarf (Biçim Bilgisi) Ve Nahiv Kitapçığı, Kalıp İfadelerle İlgili 

Resimli Kitaplar.   

    b.  Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller ile Teknoloji ve Teknolojik 

Alt Yapı ve İçeriklerle İlgili Görüşler;  

Teknolojinin eğitimdeki yeri yadsınamaz. Ancak gelişme döneminde olan 

gençlerimize sınırlarını çizmede yardımcı olmak gerekmektedir. Kontrol altında 

tutamadığımız sosyal medya içeriğinin gençler üzerindeki olumlu ya da olumsuz yönleri 

ölçülemediğinden kesin bir öngörüye sahip değiliz. 

 Sınıflardaki tablet kullanımı V sınıfı kurulması sayesinde akıllı tahta ile öğrenci 

tabletleri arasındaki etkileşimi sağlamakta ve öğrenim kolaylığı sağlamaktadır. Eba 

kullanımında öğrenci görsel ve işitsel olarak eğitim ve öğretime katılmakta, zihinsel 

faaliyetlerini canlı tutabilmektedir. 

Okulumuzda Proje, Anadolu İmam-Hatip programları uygulanması hasebiyle ders 

kitaplarının bu sınıf bazında Proje kısmında Hazırlık sınıflarından itibaren Silsiletu’l-

Lisân adlı kitap serisi ile birlikte et-Tekellûm adlı kitabın öğrencilerimize faydalı olacağı 

kanaatine varıldı. 9, 10, 11, 12. sınıflar bazında bu serilerin orta ve  ileri seviyeleri ile 

birlikte Arapça çeviri ve Muhâdese derslerine devam edilmesi hususu dile getirildi. 

Ayrıca öğrencilerimize yönelik Dinleme (İstima’), Yazma (Kitâbe) ve Okuma (Kıra’at) 

çalışmalarının faydalı olduğu; bu bağlamda parça dinleme ve buna bağlı sorularla dersin 

pekiştirilmesinin sağlanacağı ifade edildi. Sarf ve Nahiv için ise el-Kavâi’du’l-Müşeccâa 

adlı serinin faydalı olduğu ifade ediliyor. 

Anadolu kısımlarda kullanılan ders kitabı ve yardımcı kitabın da dilin canlı olması 

göz önüne alınarak güncellenmesi gerektiği ifade ediliyor. 

İngilizce dersinde olduğu gibi Arapça bir sözlük formatı ders kitabı ve yardımcı 

kitaba eklenebilir. 

EBA da Anadolu sınıfları için güncellenmemiş video ve bilgiler var. Ancak 

dinleme videoları 11 ve 12 sınıflar için mevcut değil. Proje sınıflarında okutulan kitaplar 
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EBA ile henüz uyumlu değil. Dil Öğretiminde Dinlemenin rolü tartışılmazdır. Bu yüzden 

biz öğrencilerimize el-Cezire ta’lîm adlı sitedeki videolarla dinleme etkinlikleri yapmayı 

hedefliyoruz. Burada akıllı tahta ve internetin rolü büyüktür.   

 

    c. Derse Katkı Sağlayan Okul içi ve dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinliklerle 

İlgili Görüşler; 

Kitap komisyonu oluşturulurken sadece Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden 

yardım alınmamalı, mutlaka meslek ve yabancı dil öğretmenlerinin de dahil edilmesi 

gerektiği şeklinde fikir birliği sağlanmıştır. 

 Milli ve manevi değerlere dayalı, öğrencilerimizin ufkunu açacak, geçmişle köprü 

kuracak kısa ve uzun metrajlı filmler havuzu oluşturulmalı. Arapça hikaye, roman, film 

vb. sosyal-kültürel faaliyetler yanı sıra okul dergisi gibi yayınlar ile öğrenciyi üretken 

hale getiren çalışmalara devam edilmelidir.                          

 

   d-  Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Artırılması ile İlgili Görüşler; 

 Anadolu kısımlarında 8 yıllık zorunlu eğitim ve bunun 12 yıla tamamlanması her 

öğrencinin (Başarılı-Başarısız) okula bir şekilde gelmesine neden olmuştur. Okumayla 

ilgili bir hedefi olan da hedefe olmayıp zorunluluktan dolayı aynı sınıfı paylaşan öğrenci 

gruplarına ders işlemek ve seviyelerine inmek zor bir hale gelmiştir. Örnek aldığımızı 

söylediğimiz eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde uzun soluklu eğitimin belirli yaşta 

bilgi ve becerilerine göre, yönlendirme ve geçişlere imkan sağlaması başarılarını 

sağlamış, biz ise bu uygulamayı tam anlamıyla yapamadığımız için son sınıflara doğru 

hedefsiz ve isteksiz öğrenci gruplarıyla karşılaşmamıza neden olmuştur.  

Proje sınıfları ile ilgili beklentiler gayet olumlu ve akademik anlamda üst 

seviyelerde bir öğretim gerçekleştirmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda hazırlıkla beraber 

eğitimine başladığımız bu öğrencilerimiz modern bir eğitim ve doğru programla 

hedeflerine ulaşacaktır. Proje okulu olarak ahlaki vasfı öne çıkmış akademik seviyesi 

zirve yapmış, kendini farklı dillerde de ifade edebilen, toplumda liderlik vasfı kazanmış, 

milli ve manevi değerlerinin bilincinde olan,  başta ailesi, vatanı ve ülkesine davalı 

bireyleri yetiştirmek temel amaçtır. Hedefi olan ve geldiği okula bilerek ve isteyerek 

gelen öğrencilerle gerek ders işleme ve gerekse hayata dair paylaşımlarda bulunma 

konusunda zaten sorun yaşanmamaktadır. 

 



 

Sayfa 4 / 6 
 

    

 

 e-  Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler; 

 Anadolu kısmındaki öğrencilerimiz için, her konuyu, üniteyi ve dönem sonunda 

belirtilen genel ve özel amaçları sınayacak ölçme soruları uygulanmalı her soru belli bir 

kazanımı ölçmeye yönelik olmalı, sorular, kolaydan zora ve soru türüne göre 

sıralanmalıdır. Her sınav sonunda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi için tamamlayıcı 

etkinliklere yer verilmelidir. Her sınavda, dinleme anlama, kelime bilgisi, yapı bilgisi, 

okuma ve yazma becerilerini ölçmeye yönelik sorular bulunmalıdır. Yazılı sınavlardan 

sonraki ilk derste henüz sonuçlar açıklanmadan yazılı soruların cevaplandırılması, 

sonuçlar duyurulduktan sonrada ortak hataların tespit edilip aynı hataların tekrar 

edilmemesi için gereklidir. 

 Yazılılar ortak yapılacağından Arapça dersi için en az 2 yazılı ve 2 performans notu 

girileceğinden planlamalar buna göre yapılmalı. Proje ödevleri ise 2300 sayılı Tebliğler 

Dergisinde yer alan ödevler ile ilgili esaslar doğrultusunda, öğrencilere verilebilecek 

ödevler için aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 

a) Proje, öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır. 

b) Çevre şartları göz önünde bulundurulmalıdır. 

c) Konular öğrenciyi dil öğrenmeye teşvik etmelidir. 

d) Öğrencinin yaratıcılığını geliştirmesini sağlamalıdır. 

e) Proje Konuları öğrenciyi araştırmaya yöneltmelidir 

 Öğrencilerin ödevleri bilgisayar çıktısı yerine kendi el yazılarıyla yazmalarına ve 

yapabilen öğrencilerin slâyt/sunum hazırlanabilir. Ayrıca tüm sınıflara sınıf seviyesinde 

hikaye çevirisi verilebilir. 

Proje sınıflarında ise Arapça dersinin her bolümü için Muhâdese, İstima, Nusus, 

Kıraat gibi ayrı ayrı değerlendirmelerin yapılması ve Silsile okuyan hazırlıklar için tüm 

proje okulları arası ortak bir sınav yapılması, ayrıca yurtdışı eğitiminden dönen 

öğrencilerin ayrı bir sınava tabii olması gerekir. Sınavlar yazılı ve Sözlü olabileceği gibi 

diyalog temelli değerlendirmeler de olmalı.  

  

    f-   Dezavantajlı Öğrenciler İle İlgili Çalışmalar; 

Bu öğrencilerin sınavları kendi seviyelerine uygun ölçme teknikleri ile yapılmalı 

ve destekleyici eğitim almaları gerekir. Bu konuda il ve ilçe RAM’lar ile ortak bir çalışma 

takvimi oluşturulabilir.  
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    g-  Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen 

Eğitimi, Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, 

Kariyer Günleri, Meslek Tanıtımı vb. İyi Örnek Çalışmalar, Okuma-Yazama, 

Okuma Alışkanlığı, Matematik Becerileri Geliştirme, Kültür-Sanat, Sportif Örnek 

Çalışmalar; 

  Serbest zamanlarında Arapça Tv kanalları izleme, Arapça hikaye, roman okuma, 

İnternetten Arap gazete ve medyayı takip ve Arapça oyunlar oynama, Arapça filmler 

izleme, Arapça Kulüp kurulması okulda Arapça dil labaratuvarı  ve Arapça görsellerin 

olduğu koridorlar oluşturulabilir. Ayrıca ailelerinde de dil eğitiminde yardımcı olmaları 

hususunda bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir. Okul tanıtımı hususunda 

TEOG sonrası, okul gezilerine gelen öğrencilerimizin tanıtım, bilgilendirme ve 

yönlendirme konusunda objektif olunmalı, öğrenci farklı beklenti ve algıların merkezine 

itilmemeli. Fiziksel kapasitenin yanında okulla ilgili olumlu ya da olumsuz yönlerin şeffaf 

bir şekilde göz önüne serilmesi sağlanmaktadır. Bu konuda okulumuzun tanıtımı 

hususunda eksiği olmadığı kanısındayız. Öğrencilere milli, manevi, ahlâki ve insâni 

değerlerin kazandırılması bağlamında; okullarımızda yaz etkinliklerine yönelik yetiştirme 

ve destekleme kursları, yaz eğitsel ve sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmektedir. Kurum 

kültürü ve aidiyet duygusunun kazandırılması hususunda tüm öğrenci ve okul personeline 

kurum kültürü kazandırılması ve aidiyet duygusunun kazandırılması için saygı ve 

hoşgörüye dayalı bir ortam hazırlanmalıdır. Bu hususta tüm bireylere seminer verilebilir. 

Erdemli bireylerin yetiştirilmesi ve karakter eğitimi hususunda özellikle İ.H.Okulları 

ahlaki ve manevi değerleri üst düzeyde tutan karakteri sağlam ve akademik başarıyı tatbik 

edebilen bireyler yetiştirmek hedefimiz olmalıdır. Anne-baba eğitimi projeleri konularının 

müzakeresi ve değerlendirilmesi hususunda veli okul koordinasyonunun iyi sağlanması, 

velilere güncel bilgilerin aktarılması, buna ilaveten ebeveyn eğitimi hususunda halk 

eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar düzenlenebilir  

 

   h-   Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Çalışmalar; 

Öğretmenlerin milli ve evrensel sorumlulukları, vatanını ve devletini koruyan ve 

kollayan, millet olma bilincine sahip, uluslararası arenada milli değerlerini temsil edecek 

ve savunacak bireyler yetiştirebilmek. Öğretmenliğin bilgi, bilinç, mesleki beceri ve 

erdem yönünden kutsal bir meslek sayılan bu mesleğin bilincinde olmalı ve kendi 

branşımızda yeterlilik düzeyine sahip olmamız gerekir. Ayrıca bu mesleğin liderlik vasfı 
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ihtiva etmesi hasebiyle erdemli yönünün olması gerekir. Her öğretmenin okuması gereken 

temel kitaplar kanımızca yerli ve yabancı klasikler ve modern romanlar tüm 

öğretmenlerce okunmalı ve öğrencilere de teşvik edilmelidir. Arapça alanında Necip 

Mahfuz ve Faruk Cüveyde kitapları okutulabilir. Filmler hususunda milli ve tarih konulu 

filmler tercih edilebilir. Arapça alanında didaktik ve ilgi uyandıran filmler izletilebilir. 

Ayrıca dini içerikli Peygamber kıssalarını anlatan filmler tercih edilebilir. Yurt içi  hizmet 

içi faaliyetlere devam edilmeli ve Yurt dışı hizmetler de sağlanmalıdır. (Arapça 

Kampları.) 

    ı- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve MEB’e Önerilerimiz ve Taleplerimiz; 

- Üniversiteye girişlerde LYS 5 Sınavlarında Arapça’nın İngilizce, Fransızca ve 

Almanca’ya eklenmesi. 

- Arapça dersi için hazırlanan dili Arapça olan derslerin kitaplarının temininde yardımcı 

olunması. (Silsiletu’liLisân)                   

-  Yardımcı kitap ve dökümanların temininde kolaylık sağlanması. 

-  İHL'lerde Arapça'nın baraj derslerine katılması. 

- Müfredat programının hafifletilmesi, pratik konuşma ağırlıklı konuların kitaplarda 

artırılması. 

- Kitapların güncellenerek, ağır kelimelerin yerine daha hafif kelimeler seçilmeli. 

Kelimelerin aynıları diğer konu içlerine de serpiştirilerek pekiştirilmesi. 

- Hazırlık temelli proje kısmı öğrencilerin derslerinden Kur’ân-Kerim, Siyer, Temel Dini 

Bilgiler, Hadis ve Tefsir gibi derslerin Arapça okutulması. 

- Yurtdışı dil eğitiminin desteklenmesi ve bu alanda çalışma yapan okulların 

desteklenmesi. 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy 

ilçelerinde görev yapan Arapça Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre tanzim edilmiştir. 

 

Raportör: Gökhan TUNÇ 

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi 


