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GİRİŞ 

Bilgi çağını yaşayan dünyamızda, çoğu ülkenin temel amacı düşünen, anlayan, 

sorgulayan, sorun çözen ve bilgi üreten bireyler yetiştirmektir. Bu süreçte eğitim 

programlarının önemli bir yeri bulunmaktadır. Eğitim programlarının bilimsel gelişmelere 

ve günümüz eğitim yaklaşımlarına dayalı olarak geliştirilmeleri de bilinmektedir.  

 

Öğrencilerin zihinsel becerilerini geliştirme, iletişim kurma, duygu ve düşüncelerini 

ifade etme, bilgi edinme ve öğrenmelerinde dilin önemli bir yeri bulunmaktadır. Dil ve 

zihinsel becerilerin gelişimi, öğrencilerin olayları sorgulama, çok yönlü düşünme, 

değerlendirme, karar verme, sosyalleşme ve çağdaşlaşma süreçlerini kolaylaştırmaktadır. 

Bu nedenle öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek 

gerekmektedir. Bu beceriler dilin öğrenme alanları olan dinleme, konuşma, okuma, yazma, 

görsel okuma ve sunu içinde birlikte ele alınmaktadır. Bunlar öğrenme sürecinde karşılıklı 

olarak birbirini etkilemekte ve tamamlamaktadır. Bu nedenle Arapça öğretiminde dinleme, 

konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanları bir bütün olarak 

ele alınmaktadır. 

 

Yabancı Dil Arapça Dersi Öğretim Programı, ülkemizde yabancı dil öğretiminin 

niteliğini artırmak, öğrencilerin Arapçayı bir iletişim aracı olarak kullanıp kendi 

ihtiyaçlarını karşılamalarını, teknolojiyi kullanabilmelerini, öğrenmeyi öğrenerek sürekli 

olarak ilerlemelerini ve düşünme becerilerini kullanarak problem çözebilmelerini sağlamak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Program; öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 

alanlarla ilgili, iletişimsel yetilerini, çalışma becerilerini geliştirmeye yönelik olarak 

düzenlenmiştir.  

 

 

1. Sınıf Arapça Öğretim Programı, dört temel dil becerisinden dinleme ve 

konuşmayı hedeflemektedir. 

 

Program; öğrenci odaklı ve çok yönlü öğrenme ortamlarına uygun esneklikte 

düzenlenmiş olup öğrencilerin iş birliği yaparak ve birlikte sorumluluğu paylaşarak 

çalışabilecekleri öğrenme ortamlarına olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. 

Öğretmen, programı etkili olarak uygulamak için öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 

doğrultusunda ve bireysel farklılıklarını gözeterek öğrenme ortamlarını çeşitli araç-gereçler 

kullanarak zenginleştirmeli, farklı yöntem ve teknikler uygulamalıdır. 

 

1. sınıfta çocuk, çevresindeki bireyler ve nesneler dışında kendi konuşmalarını da 

adeta bir oyun aracı olarak görebilmektedir. Özellikle şarkılar neredeyse bir ömür boyu 

hafızasında kalabilmektedir. Çocuklar, olayları ve olguları oyunlaştırma eğiliminde 

oldukları için öğrenmekte oldukları dili de oyun oynar gibi görerek, duyarak ve hissederek 

kolayca öğrenebilirler. Kural vermek yerine, öğrencinin dili duyarak ve oynayarak 
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edinmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede program ile öğrencilerin düzeylerine uygun 

temalar, kazanımlar ve bu kazanımlar ile ilgili açıklamalar dinamik bir örüntüyle verilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Program ile 1. sınıf öğrencilerinin, zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla Arapça 

öğrenmeleri ve bir üst öğrenime hazır hale gelmeleri amaçlanmaktadır. Program, 

Bakanlığımızca hazırlanan ve uygulanan “İlköğretim Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 

Sınıflar) Öğretim Programı” na hazırlık niteliği de taşımaktadır.  

 

PROGRAMIN VİZYONU 

1. Sınıf Arapça Öğretim Programı’nın vizyonu,  Arapça öğrenmeye ilgi duyan,  

Arapçayı iletişim ortamlarında kullanabilen, başkalarıyla iş birliği yaparak birlikte 

öğrenen, hayal gücü gelişmiş, girişimci ve gelişime açık bireyler yetiştirmek.  

 

PROGRAMIN YAPISI 

Program iletişimsel yaklaşıma göre sarmal bir yapıda hazırlanmıştır. Bu nedenle 

dilin kurallarını öğrenmekten çok dilin bir iletişim aracı olarak kullanılması ve yeni 

bilgilerin, öncekilerin üzerine eklenerek tekrar edilmesi önemsenmiştir. Program, öğrenciyi 

merkeze alan bir anlayışla geliştirilmiştir.  

Yabancı dil öğretiminde “dinleme-anlama, konuşma, okuma –anlama ve yazma” 

olmak üzere dört temel dil becerisi esas alınmaktadır. Program, öğrencilerin yaş grubunu 

da dikkate alarak bu becerilerden dinleme-anlama ve konuşma becerileri temel alınarak 

geliştirilmiştir.   

Dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek için öğrencilerin gelişim 

düzeylerine uygun taklit, diyalog, rol oynama, eğitsel şarkılar ve oyunlar vb. etkinliklere 

yer verilmelidir. Ayrıca ikili çalışmalar ve grup çalışmaları dinleme-anlama, konuşma 

becerilerinin geliştirilmesinde ve iletişim ortamlarında dilin öz güvenle kullanılmasında 

önemli rol oynamaktadır. 
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GENEL AMAÇLAR 

1. Sınıf Arapça Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrenciler Türk Millî Eğitiminin 

genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak; 

1. Hedef dilin farklı bir dil olduğunu fark etmeleri, 

2. Hedef dili öğrenmekten zevk almaları, 

3. Hedef dilde kelime bilgisini geliştirmeleri, 

4. Hedef dilde dinleme ve konuşma becerisini geliştirmeleri, 

5. Hedef dilin konuşulduğu ortamlarda kendi gelişimleri çerçevesinde karşısındaki 

kişiyle sözlü iletişim kurabilmeleri, 

hedeflenmiştir. 

ÖĞRENME ÖĞRETME SÜREÇLERİ 

1. Öğrencinin derslere etkin katılımının sağlamak için hazırlanan etkinliklerin; 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına, ilgilerine, öğrenme biçimlerine, gelişim 

özelliklerine uygun olması gerekmektedir.  

2. Öğretmen; öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştıran, öğrenci farklılıklarını ortaya 

çıkaran, ilgi ve ihtiyaçlarını tespit eden, çalışmaları planlayan ve organize eden, 

gerekli ortamı hazırlayan, rolleri belirleyen, çalışmaları başlatıp yönlendiren, 

sonuçlandırıp değerlendiren bir rehber konumundadır. 

3. Öğrencilerin bireysel farklılıkları, çeşitli öğrenme stilleri (görsel, işitsel, kinestetik) 

dikkate alınarak öğrenme ortamları çeşitlendirilmelidir.  

4. Öğrenme-öğretme süreçleri; öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak oyunlarla 

veya oyunlaştırılmış etkinlikler, şarkı, soru-cevap,  gösteri (demonstrasyon) 

gösterip yaptırma, eşleştirme, canlandırma (dramatizasyon) ve drama görsel araç 

ve gereçler, gerçek nesneler vb. ile planlanmalıdır. Öğrencilerin yaş grupları ve 

gelişim düzeyleri dikkate alınarak, akranlarıyla olan etkileşimleri desteklenmelidir. 

Hedef dilde iletişimin ve öğrenmenin gerçekleşmesine olanak verilmelidir. 

5. Öğrenme, öncelikle algılama ve yorumlama, yeni öğrenmelerin önceden var olana 

eklenmesi gibi süreçleri içeren anlama eylemi ile başlar. Bu nedenle öğrenme-

öğretme sürecinde anlama ve anlamlandırmaya önem verilmelidir. 
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6. Öğrenme-öğretme süreçleri, öğrencilerin yaşları ve bilişsel düzeyleri göz önünde 

bulundurularak yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora, somuttan 

soyuta öğrenme ilkelerine göre planlanmalıdır. 

7. Öğretim programı hazırlanırken Arap dilinin farklı yapısı ve çocukların gelişim 

düzeyleri dikkate alınarak öğrenme-öğretme sürecinin, dinleme-anlama ve 

konuşma becerileri ile sınırlandırılması öngörülmüştür. 

8. Öğrenme-öğretme ortamlarında ana dil yalnızca gerekli durumlarda 

kullanılmalıdır. 

9. Öğrenilenlerin günlük yaşamla ilişkilendirilmesi, öğrenmenin kalıcılığı ve 

anlamlılığı açısından önemlidir. 

10. Arapçanın ana dilden farklı bir ses sitemine sahip olması nedeniyle öğrenme-

öğretme süreçlerinde taklit ve rol oynama etkinliklerine sıkça yer verilmelidir. 

Bununla birlikte iletişimsel yaklaşımın gerekleri göz önünde bulundurularak 

sesletimde mükemmellik beklenilmemeli, iletişimin sürdürülmesi öncelenmelidir. 

11. Arapça dil yapısına özgü olan ve ana dilde bulunmayan kuralların (erillik, dişillik, 

ikillik vb.) öğretimi yapılmamalı, bu yapılar iletişim ortamlarında kullanılarak 

öğrencilere kazandırılmalıdır.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Ölçme, öğrencilerin programın öngördüğü kazanımlara ulaşıp ulaşmadıklarını 

belirlemek amacı ile yapılır. Sürece dayalı bir değerlendirme yaklaşımının benimsendiği 

bu yaklaşım doğrultusunda; dereceli puanlama anahtarı (rubric), 

derecelendirme/dereceleme ölçeği (likert vb.) ya da kontrol listesi şeklinde tasarlanmış 

gözlem formlarından ve öğrenci gelişim dosyalarından da yararlanılacaktır. Bu 

yöntemlerin tümü öğrencilerin programda öngörülen kazanımlara ulaşma düzeylerine ve 

öğrenmenin iyileştirilmesine ilişkin veriler sağlar.  

Ölçme ve değerlendirme süreci eğitim programlarının çok önemli bir ayağını teşkil 

etmektedir.  Hazırlanan programda öğretim etkinliğinin görülmesi, öğrencilerin hedeflenen 

becerilere ne düzeyde eriştiğinin belirlenmesi, öğretmenlere derslerde uyguladıkları 

yöntem ve tekniklerin öğrencilerin öğrenme sürecindeki etkisini ortaya çıkarması açısından 
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ve yaş grubu da göz önüne alınarak çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri 

kullanılmaktadır. 

1. sınıf düzeyinde öğrencilerin dinleme ve konuşma becerilerine yönelik; Öğrenci Gözlem 

Formları, Holistik (Bütüncül) ve Analitik Rubrikler, Dereceli Puanlama Anahtarları, 

Portfolyo (Kişisel Gelişim Dosyası), Eşleştirme Testleri (sözel ifadeyle görsel ifadenin 

eşleştirilmesi)  gibi ölçme araçları kullanılabilir.  

Hazırlanan ölçme araçlarıyla, her tema işleme sürecinde ve temaların bitiminde 

kullanılarak hem sürecin hem de süreç sonundaki ürünün ölçülmesi sağlanır.  
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TEMA VE KAZANIM TABLOLARI 

 

1. AİLEM ( 4 Kazanım) 

2. OKULUM VE ARKADAŞLARIM ( 6 Kazanım) 

3.SAYILAR ( 5 Kazanım) 

4. MEYVELER VE SEBZELER ( 4 Kazanım) 

5. MEVSİMLER VE KIYAFETLER (8 Kazanım) 

6. DOĞAMIZ ( 4 Kazanım) 

7. TRAFİK VE TAŞITLAR ( 7 Kazanım) 

8. MESLEKLER ( 6 Kazanım) 
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TEMA 1 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 
 

A
İL

E
M

 
 

Dinleme 

1. Dinlediği yabancı diller arasından 

Arapçayı ayırt eder. 

2. Aile bireylerini ve akrabalarını tanır. 

3. Basit yönergeleri uygular. 

 

Konuşma 

1. Aile bireylerini ve akrabalarını tanıtır.  

 

 

 (baba/babam) ِبَبَ/َأَ أ َ -
 (anne/annem)َيمَ ّمَ/َأَ أ َ -
 يخَِخَ/َأَ أ َ -

َ(erkek kardeş/erkek kardeşim) 
 ِتَخَ تَ/َأَ خَ أ َ -

َ(kız kardeş/kız kardeşim) 

 الك بريةَِتَخَ أَ الك بريَ/ََيخَِأ َ -

(ağabeyim/ablam) 
 (dayı/teyze)َةالَ الَ/خَ خَ  -
 (amca/hala)َةمَ ّمَ/َعَ عَ  -
 (dede/nine)َةدَ ّدَ/َجَ جَ  -
 (?kim .…)َ...َ؟َم نَ  -
 ال.َإخل.خَ َوَ ؟َ/َهَ وَ هَ َنَ مَ  -

(O kim? / O dayı. vb.) 

 ة.َإخل.دَ جَ َيَ ؟َ/َهَِيَ هََِنَ مَ  -
(O kim? / O nine. vb.) 

 
 أ ناَ/َتَِن َأ ََ/َتَ نَ /َأَ َيَ /َهََِوَ هَ  -

(o- eril/dişil, sen- eril/dişil, 

ben) 

 (Gel.- eril / dişil)َ.عاِلَ/َتَ َالَ عَ ت َ  -
 (Git.- eril/dişil)َ.ِبَهَ ذَ /َاََِبَ هَ ذَ ِاَ -

 

 

1. Drama yönteminden yararlanılarak öğrencilerin 

aile fertlerinin canlandırması sağlanır.  

2. Öğretmen, temaya özgü sözcükleri uygun 

telaffuzla seslendirir. 

3. Kelimelerin kavranabilmesi için eril kelimelerde 

erkek öğrencilerin, dişil kelimelerde kız 

öğrencilerin seçilmesine dikkat edilir. 

4. Öğrencilerin selamlaşma ve vedalaşma 

ifadelerini, aile bireyleri ve akraba isimleriyle 

birlikte kullanmaları sağlanır. 

5. Öğrencilere aile bireyleri ve akrabalar ile ilgili 

şarkılar dinletilir. 

 

6. “ /َقولَق لَ  ,(say) ع دَ  / عّدي ,(boya)    ل و ينَ/َل و ن  (söyle), /

/َرّتبَر ت بَ  ,(göster) أِشرَ  أشيري   (sırala)” vb. komut 

cümlelerinin yanı sıra “  َ اِلَعَ /َت َ َالَ عَ ت  (gel),   ِبَهَ ذَ /َاََِبَ هَ ذَ ا  
(git)” yönergeleri sınıf ortamında öğretmen 

tarafından kullanılır. 

 

7. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

desteklenir. 
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TEMA 2 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 

 

O
K

U
L

U
M

 V
E

 A
R

K
A

D
A

Ş
L

A
R

IM
 

 

 

Dinleme 

1. Okulun bölümlerini tanır. 

2. Okul çalışanlarını tanır. 

3. Basit yönergeleri uygular. 

 

Konuşma 

1. Kendini tanıtarak öğretmeniyle ve 

arkadaşlarıyla tanışır. 

2. Sınıf içi tanışma etkinliklerine 

katılır. 

3. Basit soruları sorar. 

 

 

  فَّصَ  -
  فصَِقَ مَ  -
   ةاحَ صَ  -
  ةيرَ دَِيرَ/َمَ دَِمَ  -
   ةمَ لَ عَ مَ/َمَ لَ عَ مَ  -
   ةمَ ادَِمَ/َخَ ادَِخَ  -
    ةسَ رَ دَ مَ  -
  ةيقَ دَِيقَ/َصَ دَِصَ  -
  ةيذَ مَِلَ يذَ/َتَِمَِل َِتَ -
  (?Bu ne) ذا؟اَهَ مَ  -

  (.Sınıf).فَّصَ  -

  (?Bu ne) ه؟ذَِاَهَ مَ  -

 (.Bahçe) ة.احَ صَ  -

 (?O kim) ؟وَ هَ َنَ مَ  -

 (.Hizmetli) م.ادَِخَ  -

 (?O kim) ؟يَ هََِنَ مَ  -

                    (Öğretmen.)  َة.مَ لَ عَ م  

 
1. Öğretmenin karışık olarak verdiği görseller 

içerisinden ismi söylenen görseli bulması 

istenir. (3 boyutlu görsel) 

2. Öğrencinin okulu ve arkadaşlarıyla ilgili basit 

sorular sorması sağlanır. 

3. “ ول/َقَ َق لَ  ,(boya)  ل و نَ َ/َل و ينَ  (söyle), رييَشَِأ َ  /َأِشرَ    

(göster),  َبتَ /َرَ َر ت ب (sırala)” vb. komut 

cümlelerinin yanı sıra “ادخلَ/َادخلي (gir),  َََجَ ر َخَ ا/
يجَِر َخَ اَ   (çık), َِيسَِلَِجَ /َاَِسَ لَِجَ ا  (otur), قمَ/َقومي (kalk), َََِلَ أَ سَ ا/

ِلَأَ سَ اَِ  (sor)” yönergeleri sınıf ortamında öğretmen 

tarafından kullanılır. 

4. Öğretmen, öğrencilerin okulla ve arkadaşlarıyla 

ilgili görsel eşleştirme ve boyama çalışmaları 

yapmalarını sağlar. 

5. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

desteklenir. 
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TEMA 

3 

KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 
 

S
A

Y
IL

A
R

 

 
 

Dinleme 

1. Arapça rakamları tanır. 

2. Sayılarla nesneleri 

eşleştirir. 

 

Konuşma 

1. Ritmik sayma yapar. 

2. Sayılarla ilgili bir 

şarkıya katılır. 

3. Basit yönergeleri 

uygular. 

 

  (sıfır)ََِصفر -
 (bir)ََواِحد -
 َ(iki)ََاِث نان -
 (üç)ََةث الثَ  -
 (dört)ََةأ ر ب  عَ  -
 (beş)ََةَخ  سَ  -
 (altı)َِست ة -
عَ  - ب    (yedi)ََةس 
انِيَ  -  (sekiz)ََةَث 
عَ  -  (dokuz)َةِتس 
َ(on)َةع ش رَ  -

 (ar ritmik 10-100’10)ََ(۱۰۰َ–۱۰َودَ)قَ العَ  -
َ (?Kaç)َ؟مَ كَ  -
َ  (?Bu kaç)ذا؟هَ َمَ كَ  -
عَ  - ب   َون!رَ شَ ةَع ش ر!َ/َعَِثَ ال َةَع ش ر!َ/َثَ س 

 (On yedi! / On üç!/ Yirmi!) 

عةَمَ كَ  -    (?Kaç rekat)؟ر ك 

 (beş).ََةَخ  سَ  -

1. Öğretmen, öğrencilerin dikkatini Türkçede 

olmayan seslere çekmelidir.  

2. Öğrencilere sayıları içeren şarkı dinletilir.  

3. Öğrencilerin sayıları doğru telaffuz etmesi 

sağlanır. 

4. Birer ve ikişer yirmiye kadar ritmik sayma 

etkinlikleri yaptırılır. 

5. Beşer ve onar yüze kadar ritmik sayma 

etkinlikleri yaptırılır. 

6. Öğrencilerin dinlediği şarkıya eşlik etmesi 

sağlanır. 

7. Öğrencilerin, sayılarla ilgili resimleri ve görselleri 

basit sözcüklerle tanıtmaları sağlanır. 

8. Öğretmen, kelimelerin doğru telaffuzuna dikkat 

eder. 

9.  “ ,(boya) ل و ينَ/َل و نَ  /َقولَق لَ  ,(say) ع دَ   ّديعَ /   (söyle),  أشريي/ 

/َرّتبَر ت بَ  ,(göster) أِشرَ    (sırala)” vb. komut cümleleri 

kullanılır. 

10. Öğrencinin gördüğü rakam kadar nesneyi 

boyaması ve boyadığı nesne sayısını söylemesi 

istenir. Sayılarla nesneleri eşleştirme etkinlikleri 

yapılır.  

11. Öğrencilere herhangi bir şeyin sayısı sorulabilir. 

12. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

desteklenir. 
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TEMA 4 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 

 

M
E

Y
V

E
L

E
R

 V
E

 S
E

B
Z

E
L

E
R

 

 

Dinleme 

1. Meyvelerin ve sebzelerin 

isimlerini tanır. 

2. Meyveleri ve sebzeleri 

sayılarına göre gruplandırır. 

3. Basit yönergeleri uygular. 

 

Konuşma 

1. Meyveleri sebzeleri ifade eden 

sözcükleri görsellerle tanıtır. 

 

 

 

 
   (patates)ةطاطَ ب َ -   (muz)زوَ مَ  -
   (limon)ونمَ ي َل َ -   (elma)احفَّت َ  -
   (salatalık)يارخَِ -  (portakal)قالت َرَ ب َ  -
   (soğan)لصَ ب َ -   (kiraz)زرَ كَ  -
  (fasulye)ياولَ فاصَ  -  (kayısı)شمَِشَ مَِ -

َ   (hurma)ر  َم  َت -
 

رافَ -  (israf)إس 

ّبنيَ...؟ - َ/َُتِ  بُّ    (?sever misin ...) ه ل َُتِ 

- .َ...َ َ...َ.َ/َالَأ ِحبُّ  أ ِحبُّ
(… severim. / … sevmem.) 

 

 ؟َإخل.صُّور ةيفَالَااحَ فَّت َ َمَ كَ  -
(Resimde kaç elma var? vb.)  

   (.Beş. vb).ة.َإخلسَ َخ َ  -

 
1. Öğrencilerden ismi söylenen meyvenin ve 

sebzenin gösterilmesi istenir.  

2. Öğrencinin gösterilen meyvenin ve sebzenin 

ismini doğru telaffuz etmesi sağlanır ve bununla 

ilgili etkinlikler yapılır. 

3. Tema içerisinde “  َيِرَظَ ن َاَ /  ا ن ظ ر  (bak),  / َأِشرَ   يريَِشَِأ 
(göster),  َوِلَقَ /  ق ل  (söyle),  َت  ر يت َِخَ اَِ/  ِاخ   (seç),  َيذَِخَ /  خ ذ  

(al)” vb. komutlarının kullanımına dikkat edilir. 

4. Öğretmen gözetiminde, işiterek görseli tanıma 

ve işittiği nesneyi görsel üzerinde boyama 

etkinlikleri yapılır. 

5. Öğrencilerin, meyvelerle ve sebzelerle ilgili 

basit diyaloglar kurmaları sağlanır.  

6. Doğal öğrenme ortamında dil kuralları 

öğretilmeye çalışılır. 

7. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

desteklenir. 
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TEMA 5 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 

 

M
E

V
S

İM
L

E
R

 V
E

 K
IY

A
F

E
T

L
E

R
 

 

Dinleme 

1. Mevsimlerin isimlerini tanır. 

2. Mevsimlerle ilgili görselleri 

ayırteder. 

3. Mevsimlere özgü doğa 

olaylarının isimlerini tanır. 

4. Mevsimlerle ve kıyafetlerle 

ilgili görselleri ayırt eder. 

 

Konuşma 

1. Mevsimlerin isimlerini söyler. 

2. Mevsimlere özgü kıyafetlerin 

isimlerini söyler. 

3. Mevsimlere özgü doğa 

olaylarının isimlerini söyler. 

4. Basit yönergeleri uygular. 

 

    (sıcak / soğuk)دارَِ/َبَ َارَّحَ  -

    (ince / kalın)يكيقَ/َس َِقَِر َ -

 (ilkbahar / yaz / sonbahar / kış)ريفتاءَ/َالَ فَ/َالشَ يَ بيع/َالصَ الرَ  -

 (ayakkabı / terlik / çizme)ةم َزَ بَ/َجَِشَِبَ ذاءَ/َشَِحَِ -

َكَ فَّةَ/َق َ عَ ب َّفَ/َق َ طَ عَ مَِ -  (mont / şapka / eldiven / kazak)زنَ ازَ/

 ت  نُّور ة / تانسَ يصَ/َفَ مَِونَ/َقَ لَ طَ نَ ب َ  -
(pantolon / gömlek / elbise / etek) 

    (şort / tişört)تورَ يشَ تَ/َتَِورَ شَ  -

    (çanta)ةيبَ قَِحَ  -

  (başörtüsü) جابحَِ -

  (gözlük) ن ظّار ة -
  (koltuk değneği) ع ص ى -
 (yağmur / kar / güneş)س مَ  جَ/َشَ لَ رَ/َث َ طَ مَ  -

     (rüzgar)يحِرَ -

         (hava)وَّجَ  -

    (bulut)حابسَِ -

    (çiçekler)هارز َأ َ -

         (?nasıl …) ...؟َفَ يَ كَ  -

       (?Hava nasıl)؟وَّالَ َفَ يَ كَ  -

     (.Sıcak. / Soğuk).د.َ/َبارَِحارَّ -

 
1. Doğa seslerinden yola çıkarak 

mevsimleri ayırt etmesi ve 

mevsimlerin isimlerini söylemesi 

ile ilgili etkinlikler yapılır. 

2. Tema içerisinde “  ا ن ظ رَ  ,(boya) ل و ينَ/َل و نَ 

يِرَظَ ن َاَ /   (bak),  / َأِشرَ   يريَِشَِأ (göster),  َق ل  /

وِلَقَ   (söyle),  َت  ر يت َِخَ اَِ/  ِاخ   (seç),  َيذَِخَ /  خ ذ  

(al), َِيسَِب َلَ /َاََِب سَ ل َا  (giy), َِيعَِلَ خَ /َاََِل عَ خَ ا  

(çıkar)” vb. komutların 

kullanımına dikkat edilecektir. 

3. Mevsimlerin ve kıyafetlerin 

gösterildiği görsellerin isimlerini 

söyleyerek birbiriyle eşleştirme, 

mevsim renkleriyle boyama, kendi 

kıyafetlerini tanıtma, bir oyuncağı 

mevsimin şartlarına göre giydirme 

vb. çalışmalar yapılır.  

4. Görsel ve işitsel materyallerle 

etkinlikler desteklenir. 
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TEMA 6 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 

 

D
O

Ğ
A

M
IZ

 

 

Dinleme 

1. Doğaya özgü kavramları 

tanır. 

2. Doğayla ilgili basit 

yönergeleri uygular. 

 

 

Konuşma 

1. Doğayla ilgili görselleri 

söyler. 

2. Doğadaki varlıkların 

sesini taklit eder. 

 

 

 

َ  (ağaç)رةجَ شَ  - َ     (dağ)لبَ جَ  -
َ    (çiçek)ةر َهَ ز َ -     (güneş)سمَ  شَ  -
َ   (toprak)ضرَ أ َ -      (ay)رمَ قَ  -
َ    (dünya)لَ عا -      (yıldız)من َ  -
َ(gökyüzü)َاءسَ  -     (orman)ةغابَ  -
َ      (su)ماء -
َ      (deniz)رب َ  -

َ َ    (ırmak)رهَ ن َ  -
 

 ر.َإخل.حَ ك؟َ/َيفَالبَ نَالّسمَ ي َأ َ -
(Balık nerede? / Denizde. vb.) 

 ماء.َإخل.م؟َ/َيفَالسَ جَ نَالنَ ي َأ َ -
(Yıldız nerede? / Gökyüzünde. vb.) 

 ر.َإخل.هَ ذاَن َ ذا؟َ/َهَ هَ ماَ -
(Bu ne? / Bu ırmak. vb.) 

 .َإخل.رةهَ زَ ماَه ِذه؟َ/َه ِذهَ -
(Bu ne? / Bu çiçek. vb.) 

َون.َإخل.ة؟َ/ََخ  سَ ش ج رةَيفَالغابَ َك مَ  -
(Ormanda kaç ağaç var?/ Elli. vb.) 

 

1. Tema içerisinde “ يِرَظَ ن َاَ /  ا ن ظ رَ  ,(boya) ل و ينَ/َل و نَ   (bak),  / َيريَِشَِأ 
وِلَقَ /  ق لَ  ,(göster) أِشرَ    (söyle),  َت  ر يت َِخَ اَِ/  ِاخ   (seç),  َيذَِخَ /  خ ذ  

(al),  َي/َع دَ َع د  (say),  َيس َِرَ /َاَ َس مَ ر َا  (resim çiz), َِيعَِمَِتَ سَ /َاََِعَ مَِتَ سَ ا  

(dinle),  َي/َق  ل دََِق  ل د  (taklit et)” vb. komutlarının 

kullanımına dikkat edilir. 

 

2. Önceki öğrenmelerden yararlanılır. Hayvan isimleri, 

renkler, mevsimlerle ilgili sözcükler, sayılar vb. 

bilgiler “Doğamız” teması içerisinde kullanılır. 

3. Çok yavaş ve net okunan bir öyküyü dinleme 

çalışmaları yapılır. 

4. Varlıkları ses ve/veya biçim olarak taklit etme 

çalışmaları yapılır. 

5. Çeşitli doğa varlıklarının isimleri söylenebilir, 

öğrencilerin bunları bir resim çizerek kullanmaları 

sağlanır.  

6. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler 

desteklenir. 
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TEMA 7 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 

 

T
R

A
F

İK
 V

E
 T

A
Ş

IT
L

A
R

 

 
 

Dinleme 

1. Trafiğe ve taşıtlara özgü 

kavramları tanır. 

2. Temel trafik işaretlerini tanır. 

3. Basit yönergeleri uygular. 

 

 

Konuşma 

1. Temel trafik işaretlerini 

söyler. 

2. Görseli gösterilen taşıtları 

söyler. 

3. Trafikle ve taşıtlarla ilgili 

görselleri açıklar. 

4. Trafik ve taşıtlarla ilgili 

şarkılara katılır. 

 

َ  (bisiklet)اجةرَّدَ  -َ   (araba)ّيارةسَ  -
َ (kamyon)نةشاحَِ -َ   (uçak)رةطائَِ -
َ    (sürücü)سائِق -َ  (gemi)فينةسَ  -
َ   (pilot)اريَّطَ  -َ   (tren)طارقَِ -
َ  (kaptan)طانبَ ق َ  -َ (otobüs)لةحافَِ -
َ  (yol)ريقطَ  -َ   (metro)وتَ مَ  -
ََ (durak)فِقَوَ مَ  -
 رون؟َإخل.شَ ريق؟َ/َعَِاجةَيفَالطَ رَّمَدَ كَ  -

(Yolda kaç bisiklet var?/Yirmi. vb.) 

 ارة؟َ/َأصفر.َإخل.يَّنَالسَ وَ ماَلَ  -
(Arabanın rengi ne?/ Sarı. vb. ) 

   (?Bu … mı)هَ...؟ذَِلَهَ ذاَ...؟َ/َهَ لَهَ هَ  -
    (.Evet. / Hayır)م.َ/َال.عَ ن َ  -

 طار.َإخل.القَِر؟َ/َبَِسافَِماذاَنَ  ِبَ -
(Neyle yolculuk ediyoruz?/Trenle. vb.)   

 ماء.َإخل.رة؟َ/َيفَالسَ ِئَانَالطَّي َأ َ -
(Uçak nerede?/Gökte. vb.) 

 ر.َإخل.حَ فينة؟َ/َيفَالبَ نَالسَ ي َأ َ -
(Gemi nerede?/Denizde. vb.) 

 ريق.َإخل.نة؟َ/َيفَالطَ احَِنَالشَّي َأ َ -
(Kamyon nerede?/Yolda. vb.) 
 

 

 

 

1. Tema içerisinde “ يَفَِقَِ/ََفَ قَِ  (dur), ََِِسرييََرَ س/  (yürü), َََِرَ ظَِتَ ن َ ا/
يَِرَظَِتَ ن َ اَِ  (bekle),  َيِرَظَ ن َاَ /  ا ن ظ ر  (bak),  / َأِشرَ   يريَِشَِأ (işaret et),  َق ل  /

وِلَقَ   (söyle),  َل و ينَ/َل و ن (boya),  َيس َِرَ /َاَ َس مَ ر َا  (resim yap), َََِعَ مَِتَ سَ ا/
يعَِمَِتَ سَ اَِ  (dinle),  َي/َق  ل دََِق  ل د  (taklit et)” vb. komutların 

kullanımına dikkat edilir. (Müennesleri de kullanılır.) 

2. Trafik ışıkları ile ilgili etkinlikler yapılır. 

Öğrencilerin renklerle ilgili önceki öğrenmelerini 

hatırlamaları ve “ يفَِقَِ/ََفَ قَِ  (dur), ََِِسرييَرَ س/  (yürü), َََِرَ ظَِتَ ن َ ا/
يَِرَظَِتَ ن َ اَِ  (bekle)” yönergeleriyle trafik kurallarına uygun 

davranış sergilemeleri sağlanır. (Müennesleri de 

kullanılır.) 

3. Önceki öğrenmelerden yararlanılır; renkler, sayılar 

vb. bilgiler “Trafik ve Taşıtlar” teması içerisinde 

kullanılır. 

4. Çok yavaş ve net söylenen bir şarkıyı dinleme ve 

eşlik etme çalışmaları yapılır. 

5. Nesneleri/kavramları ses ve/veya biçim olarak taklit 

etme çalışmaları yapılır. 

6. Temayla ilgili çeşitli nesnelerin isimleri söylenebilir, 

öğrencilerin bunları bir resim çizerek kullanmaları 

sağlanır. 

7. Görsel ve işitsel materyallerle etkinlikler desteklenir. 
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TEMA 8 KAZANIMLAR KELİMELER-DİL YAPILARI AÇIKLAMALAR 

 

M
E

S
L

E
K

L
E

R
 

 

Dinleme 

1. Meslekleri ve mesleklere 

özgü kavramları tanır. 

2. Basit yönergeleri uygular. 

 

 

Konuşma 

1. Meslekleri ve mesleklere 

özgü kavramları söyler. 

2. Mesleklere ilgili görselleri 

açıklar. 

3. Mesleklerle ilgili basit sorular 

sorar. 

4. Sorulan sorulara cevap verir. 

             (çiftçi)حاّلَفَ  -
          (aşçı)اخبَّطَ  -

 َ
       (mutfak)خبَ طَ مَ  -             (tarla)لقَ حَ  -
         (yemek)عامطَ  -             (pilot)اريَّطَ  -
    (itfaiyeci)يَّفائَِطَ ِإَ -        (kaptan)طانبَ ق َ  -
        (doktor)يببَِطَ  -     (öğretmen)ّلمعَ مَ  -
          (hasta)ضريَِمَ  -         (sürücü)قسائَِ -
  (hastane)ىفَ شَ تَ سَ مَ  -       (öğrenci)ميذل َِتَ -
         (asker)يَّدَِنَ جَ  -           (okul)ةسَ رَ دَ مَ  -
          (polis)يَّطَِرَ شَ  - 

 يب.َإخل.بَِناَطَ ؟َ/َأَ تَ ن َأ ََنَ مَ  -
(Sen kimsin? / Ben doktorum. vb.) 

ْ َ يفََنَ مَ  - َة.َإخل.حَ اّلَح.َ/َالفَ اّلَل؟َ/َالفَ قَ َا
(Tarlada kim var? / Çiftçi. vb.) 

        (.Sen polis misin? vb)ة؟َإخل.ي َطَِرَ شَ َتَِن َأ ََلَ هَ  -

                            (.Evet. / Hayır) .َ/َال.مَ عَ ن َ   -

َوَ هَ  -                 (O kim? – eril/dişil)؟يَ هََِنَ ؟َ/َمَ وَ هَ َنَ مَ  -
     (.O doktor. vb)ة.َإخل.يبَ بَِطَ َيَ يب.َ/َهَِبَِطَ 

 Aşçı nerede? – eril/dişil)(ة؟َإخل.اخَ بَ الطَ َنَ يَ اخ؟َ/َأَ بَّالطَ َنَ ي َأ َ -

vb.) 

- َ
 
                     (.Mutfakta. vb)خ.َإخل.بَ طَ يفَال

 

1. Mesleklerle ilgili etkinlikler (drama 

vb.)yapılır.  

 

2. Tema içerisinde “ يِرَظَ ن َاَ /  ا ن ظ رَ   (bak),  / َيريَِشَِأ 
وِلَقَ /  ق لَ  ,(işaret et) أِشرَ    (söyle),  َل و ينَ/َل و ن 
(boya),  َيس َِرَ /َاَ َس مَ ر َا  (resim yap), َََِعَ مَِتَ سَ ا/

يعَِمَِتَ سَ اَِ  (dinle),  َي/َق  ل دََِق  ل د  (taklit et)” vb. 

komutların kullanımına dikkat edilir. 

 

3. Mesleklerin eril ve dişil formlarıyla 

kullanımı sağlanır. 

4. Aynı mesleğe özgü, birbiriyle ilişkili 

kavramları (örneğin, doktor-hemşire-

hasta-hastane) 

gruplandırma/eşleştirme çalışmaları 

yapılır. 

5. Çok yavaş ve net söylenen bir şarkıyı 

dinleme ve eşlik etme çalışmaları 

yapılır. 

6. Meslekleri ses ve/veya biçim olarak 

taklit etme, rol oynama çalışmaları 

yapılır. 

7. Öğrenci-öğretmen arasındaki soru-

cevap etkileşimlerinin öğrenci-öğrenci 

arasında sürdürülmesi sağlanır. 

8. Görsel ve işitsel materyallerle 

etkinlikler desteklenir. 

 

 


