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HAZIRLIK SINIFI DERS İÇERİKLERİ 

 

1-ARAPÇA KONUŞMA 

Dersin Tanımı 

Günlük hayatın çeşitli kesitlerinden alınmış karşılıklı konuşma ve seçme metinler aracılığıyla, 

öğrencilerin Arapça dinleme, anlama ve konuşma maharetlerini geliştirmeye çalışır. 

Dersin Amacı 

Arapçayı dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırarak, öğrenciyi duygu ve 

düşüncelerini Arapça sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade eden, dinlediği, 

okuduğu, izlediği Arapçayı doğru anlayan ve değerlendiren birey haline getirmek. 

Dersin Kazanımları 

Öğrenci bu dersin sonucunda, yukarıda sayılan dil yetilerini kazanır ve duygu ve 

düşüncelerini Arapça sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade eder. 

 

 

2-ARAPÇA METİN-ÇEVİRİ 

Dersin Tanımı 

Seçme metinler üzerinden çeviri işleminin mahiyeti ve niteliğini, Arapça zamanların cümle 

bağlamında önemini, Cümle kuruluşunun tekniğini, Edatların ve bağlaçların kullanımını 

öğretir. Arapçadan Türkçeye önce cümle, sonra da metin şeklinde yapılan çeviri 

alıştırmalarıyla Arapçadan Türkçeye etkin çeviri yapma becerisini kazandırır. 

Dersin Amacı 

Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere İslam bilimleriyle ilgili temel kaynakları ve güncel 

çalışmaları kullanabilme becerisini kazandırma. Çeviri işleminin mahiyeti ve niteliğini, 

Arapça zamanların cümle bağlamında önemini, Cümle kuruluşunun tekniğini, Edatların ve 

bağlaçların kullanımını öğrenerek; Arapçadan Türkçeye önce cümle, sonra da metin şeklinde 

yapılan çeviri alıştırmalarıyla Arapçadan Türkçeye etkin çeviri yapma becerisini kazandırma. 

Arapça sarf ve nahiv derslerinde bütün konuları öğrendiği kabul edilen öğrenciler, bu derste, 

kolay, orta ve ileri düzeylerde seçilmiş çeşitli fıkraları, deneme yazılarını, Türk Edebiyatından 

seçilmiş öyküleri, dinî ve sosyal içerikli metinleri Türkçeden Arapçaya çevirme çalışmaları 

yaparak belirtilen konulardaki metinleri Arapçaya çevirme becerisini kazandırma. 

 

 



Dersin Kazanımları 

Öğrenci karşısına çıkan çeşitli Arapça metinleri anlar ve çevirir. Bunu yaparken kaynak dil ve 

hedef dil arasındaki yapısal ve gramatik özellikleri deyim biçimlerini algılayış şekillerini göz 

önünde bulundurur. 

 

 

3-ARAPÇA GRAMER 

Dersin Tanımı 

Bu ders Arap sentaksı ve morfolojisini konu alır. Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına 

uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma maharetini kazandırmak için belirlenmiş sarf 

ve nahiv konularını Arap dilinin kendi terimleri ve özgün yöntemleri ile öğretir. 

 

Dersin Amacı 

Arap sentaksı ve morfolojisini kavrayıp, Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına uygun 

olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma maharetini kazandırma. Arap dilini kendi terimleri 

ve özgün yöntemleri ile kavrayan, bireyler haline getirmek. 

 

Dersin Kazanımları 

Bu dersin sonucunda öğrenci, Arap gramerini kavrar, Arapçayı konuşma ve yazma kurallarına 

uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanma maharetini kazanır. 

 

 


