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ÖZ

Yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi sorunu uzun yıllardan beri devam etmektedir. Gerek
orta öğretim ve gerekse de yükseköğretimde harcanan emek ve zamana rağmen istenilen
başarıya bir türlü ulaşılamadığı görülmektedir. Bu çalışmada; yükseköğretimde kullanılan
yabancı dil öğretim yöntemleri, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları, öğretim
teknikleri, diller arası benzerlikler ve farklılıklar incelenmiş olup Arapça hazırlık
sınıflarında okuyan öğrencilerin öğretim yöntemleri ve dil öğrenme ile ilgili diğer
sorunlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Arapça
öğretmenliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı
Bölümü’nde ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler
oluşturmaktadır. Araştırma evreninin tamamına ulaşılmış ancak anket 220 kişi tarafından
cevaplandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak 5’li likert tipi anket uygulanmıştır. Elde
edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Hazırlık sınıfı öğrencileriyle yapılan
anket sonucunda; ülkemizde Arapça öğretimi konusunda uygulanan yöntemlerin, yabancı
dil öğretiminde kullanılan materyallerin, Arapça dersinin işleniş biçiminin, öğrencilerin dil
öğrenmeye karşı ilgilerinin, sosyal profillerinin ve öğrenme ortamlarının dil öğreniminde
sorun teşkil ettiği görülmektedir. Bu çalışmada, Arapça öğretiminde belirlenen sorunlar ve
çözüm yolları sunulmuştur.
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ABSTRACT
The problem of teaching Arabic as a foreign language has been continuing for many years.
In spite of that much of effort and time being wasted in both secondary and higher
education, intended success has not been achieved yet. In this study, while foreign
language teaching methods, advantages and disadvantages of those methods, teaching
techniques and similarities and differences between languages are analyzed, it is intended
to determine the problems of teaching methods and other problems of Arabic Language
preparatory students. In research, descriptive survey model is used. The universe of the
research is comprised of preparatory class students in Gazi University Educational Faculty
Division of Arabic Language Teaching, Istanbul University Faculty of Literature
Departments of Arabic Language and Literature and Ankara University Faculty of
Divinity. The whole universe was reached, but surveys were answered by 220 people. As a
data collection tool, five point likert scale is implemented. Acquired data is analyzed by
SPSS program. In the results of the survey done with the preparatory students; it has been
identified that, methods applied in Arabic language teaching, materials used in foreign
language education, the style of teaching Arabic lessons, students’ interests in learning a
language, their social profiles and learning environments do pose a problem in our country.
In this study, solutions to problems in Arabic language education are presented.
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BÖLÜM l
GİRİŞ

1.1.Problem Durumu
Dil nedir:
“Dil, seslerden oluşmuş içtimai bir müessesedir.” Ergin (2011, s.24) . “Dil bir toplumun
anlaşma vasıtası olduğu gibi aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır.” Özbay (2002, s.15).
“Dil, kişilerin kendi aralarında konuşarak anlaşmasını temin eden doğal bir araçtır. Ne
zaman ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği, kurallarını nasıl koyduğu tahminlerden öteye
gidememektedir. Aksan (2009, s.11)
“Dil, bir anda düşünemeyeceğimiz kadar çok yönlü, değişik açılardan bakınca başka
nitelikleri beliren, kimi sırlarını bugün de çözemediğimiz büyülü bir varlıktır. Dil, gerek
insan ve gerek toplum gerekse insan ve toplumdan ayrı düşünülemeyecek olan bilim,
sanattır. Teknik gibi bütün alanlarla ilgili bulunan, aynı zamanda onları oluşturan bir
kurumdur.” Aksan (2009, s.11)
İnsanların birbirleriyle anlaşabileceği en etkili yolun dil olduğu söylenebilir. İnsanlar kendi
aralarında işaretle ve başka yöntemlerle de sınırlı olarak anlaşabilmektedir. Ancak dil;
hüzün, sevinç gibi insani duyguların ifade edilebilmesine imkân verir. İnsan bilgi
birikimlerini daha sonraki nesillere onunla aktarır. Kültür ve sanat alanındaki edinimleri
onunla ölümsüz kılarız.
Dil, insanların anlaşmasını sağlayan bir araçtır. İnsanlar inançlarını, ananelerini, yaşayış
tarzlarını

ve

bilim

alanında

yaptıkları

çalışmaları

dil

vasıtasıyla

birbirlerine

aktarabilmektedirler. Ayrıca toplumların sahip olduğu kültür hazinelerini dil vasıtasıyla
gelecek nesillere aktarabilirler. Kılınç-Şahin (2012, s.1)
Bir toplumu ulus yapan bağların en güçlüsü dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmişine
sıkı sıkıya bağlar. Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen dil, bireyi geçmişle gelecek
arasındaki zincirin bir halkası durumuna getirir. Aksan (2009, s.13)
Dil, yazılı ve sözlü olmak üzere ikiye ayrılır:
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Sözlü Dil: Konuşurken kullanılan seslerdir.
Yazılı Dil: Konuşulan seslerin yazıya aktarılmasıdır. Ergenç, (1995, s.13)
Ayrıca dil “anadili” ve “yabancı dil” diye de ikiye ayrılmaktadır:
Ana Dili: Bir bireyin ailesinden, annesinden ve yakın çevresinden öğrendiği dildir.
Yabancı Dil: Bireyin ailesinde ve bulunduğu ortamda kullanılmayan ve başka ülkeler ve
milletler tarafından kullanılan dildir. Polat (1998, s.5)
Bireyler ana dilini aileden edinirken yabancı dil için aynı şansa sahip değildirler. İnsanlar
genellikle bir gereksinim olmadan yabancı dil edinme ihtiyacı hissetmezler. Ancak başka
ülke insanlarıyla çeşitli alanlarda iletişim kurma ihtiyacı olduğunda o ülkenin dilini
öğrenme ihtiyacı doğar. Globalleşen günümüz dünyasında insanlar çeşitli münasebetler
kurabilmeleri

için

zaman

zaman

birkaç

yabancı

dil

öğrenmek

zorunda

da

kalabilmektedirler. Yabancı dil sonradan edinildiğinden dolayı öğrenilmesi kolay değildir.
İnsanlar öğrenmek istedikleri yabancı dil için ya o dilin konuşulduğu ülkeye gitmekte ya
da o dil ile ilgili kurslara devam etmektedirler. Bu da beraberinde vakit ve maddi birçok
kaybı getirmektedir.
Yeryüzünde konuşulan dillerin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı varsayımlara
göre bu üç bin ile üç bin beş yüz arasındadır. Bazı görüşlere göre bu sayı çok daha
fazladır. Hatta varlığından haberdar olunmayan çok sayıda ölü dilin de olduğu
varsayılmaktadır. Aksan (1990, s.17)
Dillerle ilgili araştırmalar çok eski yıllara dayanmaktadır. Eski Yunanlılardan Romalılara
ortaçağdan günümüze kadar birçok araştırma yapılmış ve bu çalışmalarda dile ait sözdizim
ve biçimbilim alanında birçok eser verilmiştir.
Dilin tarihi, insanın konuşma yetisini edindiği zamanda başlamıştır. Dünyada konuşulan
dillerin en eskisinin hangisi olduğu hakkında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların en
eskisi ise M.Ö. VII. Yüzyılda Mısırlı Psammetik’tir. Dil konusunda Eski Yunan ve Eski
Hintler de çalışmalar yapmışlardır. Dil alanındaki çalışmalar değişmesi en güç olan ve
kabul edilmeyen ve insanların hassasiyet gösterdiği din üzerinden yapılmıştır. Polat
(1998,s.6)
M.Ö. III ve II. Yüzyılda yapılan çalışmalar daha çok Yunanlılar tarafından yapılmış ve
daha sonra gelen Romalılar ise bunu devam ettirmişlerdir. Ancak daha çok onların
etkisiyle tamamlayıcı bir rol üstlenmişlerdir. Lyons (1991, s.18)
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Batıda dilbilim çalışmaları yapılırken doğuda da dilbilimciler çeşitli araştırmalar yapmış ve
oldukça da önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Arapça alanında söz dizim, anlam bilim ve
dilbilgisi alanlarında çok değerli çalışmalar yapılmıştır. 8. yüzyılda Sibeveyh’in Arapça
dilbilgisi alanında yaptığı çalışmalar buna en iyi örnek olarak gösterilebilir. Türk
dünyasında da Kaşgarlı Mahmut’un Türk lehçelerinin kurallarını içeren araştırmalar
yaparak dil alanındaki çalışmalara önderlik etmiştir. Dilbilim çalışmaları 1950’li yıllardan
sonra artarak devam etmiş ve bu alanda önemli eserler meydana getirilmiştir. Aksan
(2009,s.17)
Dil alanındaki çalışmalar ortaçağda olduğu gibi yeniçağda da devam etmiştir. XVII. y.y’da
Francis Bacon ve XVIII. yüzyılda Leibniz, Herder, Wilhelm Humboldt gibi dil bilimciler
dil alanında geniş çalışmalar yapmışlardır. Bu bilim adamlarının yaptığı çalışmalar
günümüzde de geçerliliklerini kaybetmeden sürdürmektedirler. Aksan (1990,19-21)
Fransız Bopp, karşılaştırmalı dil biliminin temelini 19.y.y’da atmış ve Hint-Avrupa dil
grubunun varlığını ortaya kesin olarak koymuştur. Suveyd,(1993, s.49)
Ayrıca Ural Altay dil ailesinin de bu yüzyılda ortaya konduğu kabul edilmektedir. Aksan
(1990, s.114-115) .
Dil konusundaki en ciddi çalışmalar 20.y.y’da ortaya konmuş ve İsviçreli dilbilimci
Ferdinand de Saussure yapısal dilbilimin temellerini atmıştır. Walter Porzig (1986, s.83)
1957 yılında N. Chomsky’nin yayınladığı “Syntactic Structures” adlı kitabı dil alanındaki
çalışmalara önemli bir temel oluşturmuştur. Ekmekçi (1983, s.106-107)
Tarihsel gelişim süresince yabancı dil öğretimi belirli aşamalardan geçmiş ve günümüze
kadar gelmiştir. Geliştirilmiş birçok yaklaşım, yöntem ve tekniklere rağmen yabancı dil
öğretiminde yaşanan sorunlar halledilememiş ve günümüzde de tartışılmaya devam
etmektedir.
Türkiye’de Arapça öğretiminin tarihi çok eski olmasına rağmen öğretim yöntemi açısından
modern bir yöntem belirlenemediği ve bu nedenle gerekli başarıya ulaşamadığı
düşünülmektedir.
Türkiye’deki Arapça öğretimi, orta öğretimde imam hatip liseleri, yükseköğretimde de
İlahiyat Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakültelerine bağlı Arapça Bölümleri ile Gazi Eğitim
Fakültesine bağlı Arapça Öğretmenliği bölümlerinin hazırlık sınıflarında etkin olarak
yapılmaktadır. Harcanan uzun zaman ve verilen emeğin karşılığında öğrencilerin yeterli
başarıyı gösteremediği düşünülmektedir.
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Örneğin: İngilizce öğretimindeki başarı Arapçaya göre oldukça ileridir. İngilizce ile
Arapçanın öğretimi konusunda bir karşılaştırma yapıldığında Arapça öğretiminde
eksikliklerin daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.
Son yıllarda dilbiliminin gelişmesine bağlı olarak yabancı dil öğretimi ile ilgili birçok
metot ve yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bu yöntemlerin uygulanması, sonuçlarının
değerlendirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla yeni çalışmalar yapılmaktadır.
Arapçanın da uluslararası alanda önem kazanmasıyla birlikte yabancı dil olarak öğretilmesi
ve Arapça öğretiminde yeni yöntemlerin uygulanmasını zorunlu hale gelmiştir.
Arapça, gerek yazı gerekse de sözcük olarak öğrenilmesi zor olan dillerden gösterilir.
Doğan (2006,s.70-72). Arapçayı zor kılan sebepler nelerdir? Bu zorluklar dilin yapısından
mı yoksa öğretim tekniğinin yanlışlıklarından mı kaynaklanmaktadır? gibi sorulara cevap
bulmak için bu zorluklar belirlenerek imkânlar ölçüsünde çözüm önerileri sunulmaya
çalışılmıştır.
Arapça öğretimindeki en önemli konulardan birisi de uygulanacak yöntem ya da
yöntemlerinin belirlenmesidir. Bir diğer sorun da karşılaştırmalı dil öğretiminin
yapılmamasıdır. Türkçe ile Arapça birçok yönden farklılıklar göstermesinden dolayı ana
dil öğrenir gibi öğretilmesi çok büyük yanlışlıktır.
Bu araştırmada, üniversitelerin hazırlık sınıflarında okuyan öğrencilerin Arapça öğrenme
konusundaki zorlukları ve yöntemlerle ilgili sorunları belirlenmeye çalışılmış ve bu
alandaki eksikliklerin giderilmesi için çözüm önerileri sunması amaçlanmıştır. Ayrıca
Arapça öğretimi konusunda uygulanan yöntemlerin dil öğretiminde ne derece başarılı
olduğu üniversite hazırlık sınıfı öğrencileriyle yapılan bir anketle belirlenmiştir.

1.2.Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı üniversite hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerinin yabancı dil
olarak Arapçanın öğretiminde yaşadıkları sorunlar ve bunlara ilişkin görüşlerini
belirlemektir.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Öğrencilerin;
- Arapça öğretiminde yaşanan sorunların temel nedenlerine ilişkin görüşleri,
- Arapçayı daha iyi öğrenme yollarına ilişkin görüşleri,
- Arapça öğretiminde temel amaca ilişkin görüşleri,
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- Arapça öğrenirken ana dili kullanma durumuna ilişkin görüşleri,
-Arapça öğretiminin daha etkin olabilmesine ilişkin yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri
nelerdir?
Öğrencilerin görüşleri;
- Cinsiyetlerine,
- Mezun olunan liseye,
- Dil öğrenmeye yönelik ilgiye,
- Orta öğrenimin tamamlandığı yere,
- Ailenin aylık gelirine,
- Şu anda yaşadıkları yere göre farklılık göstermekte midir?
1.3.Araştırmanın önemi
Cumhuriyetten sonra batıya yönelimlerin artmasıyla her ne kadar önemini yitirmişse de
son yıllarda Arapça öğreniminin önemi artmıştır. Ülkemizde en yaygın eğitimi verilen
yabancı dil İngilizcedir. Bunun yanında diğer batı dillerinin de eğitimi yapılmaktadır.
Ancak son 30 yıldan beri Arapça öğretimi konusunda da ilerlemeler sağlanmış ve bu
alandaki boşluğun doldurulması için özellikle de yükseköğrenimde Arap dili ve edebiyatı
bölümleri açılarak Arapça bilen yeni nesiller yetiştirilmeye çalışılmıştır. İngilizce ve diğer
batı dillerinin öğretilmesi konusunda modern yöntemler kullanılarak önemli mesafeler
alınmasına rağmen Arapçanın bir yabancı dil olarak öğretilmesi konusundaki sorunlar
halen devam etmektedir.
Bu çalışma, Arapça hazırlık sınıfı öğrencilerinin Arapçanın öğrenimi konusundaki,
sınıfların fiziki şartları, öğrenimin süresi, sınıf içi materyaller, yetişmiş öğretim elemanı
gibi problemleri zamanında tespit edip gerekli önlemlerin alınması yönündeki çalışmalara
ışık tutacaktır.
Hazırlık sınıfındaki öğrencilere uygulanan yöntemin kendilerine uygun olup olmadığı
tespit edilerek, öğrencilerin daha iyi dil öğrenmesini sağlayacak yeni ve modern metotların
Arapça öğretiminde kullanılmasına da ayrıca katkıda bulunacaktır.

1.4.Araştırmanın varsayımları
-Araştırmaya

katılan

öğrencilerin

ölçme

cevaplandırdıkları varsayılmaktadır.
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araçlarındaki

soruları,

samimi

olarak

- Anketler öğrencilerin konu ile ilgili gerçek görüşlerini yansıtmaktadır.
-Araştırmada kullanılacak olan ölçek hazırlık sınıfı öğrencilerinin karşılaştıkları dil
öğrenme zorluklarını belirlemede yeterli olacağı varsayılmıştır.
1.5.Araştırmanın sınırlılıkları
-Ankara üniversitesi İlahiyat Fakültesi(AÜİF), Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
(GÜGEF) ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesi (İÜEF) Arapça hazırlık sınıflarındaki
öğrencilerle sınırlıdır.
-Arapça hazırlık sınıflarındaki öğrencilerinin Arapça öğreniminde karşılaştıkları zorluklara
yönelik hazırlanan anketten elde edilen verilerle sınırlıdır.

1.6.Tanımlar
Dil: seslerden oluşmuş içtimai bir müessesedir. ” Ergin (2011,s.24) . Dil bir toplumun
anlaşma vasıtası olduğu gibi aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır Özbay (2002,s.15) “Dil,
kişilerin kendi aralarında konuşarak anlaşmasını temin eden doğal bir araçtır. Ne zaman
ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği, kurallarını nasıl koyduğu tahminlerden öteye
gidememektedir.
Yabancı dil: Ana dilin dışında öğrenilen ikinci dile yabancı dil denir.
Sözlü dil: Konuşurken kullanılan seslerdir.
Yazılı dil: Konuşulan seslerin yazıya aktarılmasıdır. Ergenç,(1995,s.13)
Kültür: Kültür Latince bir kelimedir ve Türkçeye yabancı dillerden geçmiştir. Cultura:
kelime anlamı olarak toprağa bir şey ekmektir. Fransızca da “irfan” anlamına gelmektedir.
Kültür en yalın anlamıyla insanların yaşam tarzlarıdır.
Yaklaşım: Dil öğretimiyle ilgili prensip ve yöntemleri anlatır. Richards, Rodgers
(2001,s.20) dilin nasıl öğrenildiği konusuyla ilgilenir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.82)
Tasarım (Yöntem-metot): Bir yaklaşımı metoda dönüştürmek için bir eğitim sistemi
tasarlamak gerekir. Tasarım, yöntem analizidir. Richards, Rodgers (2001,s.20) Yöntem,
hangi yaklaşımı kullanarak dil öğretmeye başlamışsa onun ilkelerine uygun olarak bu
kuralları hayata geçirmesidir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.82)
Prosedür: Seçilen yöntemin kullandığı teknik davranış ve alıştırmaları kapsar.
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BÖLÜM ll
KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Dillerin Tasnifi
Filologlar dilleri çeşitli gruplara ayırmak suretiyle tasnif etmişlerdir. Bu tasnif belirli
kriterler ölçü alınarak yapılmıştır.
“Yeryüzündeki dillerin tasnifi ise şu şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi köken bakımından,
ikincisi ise yapı bakımından dolayı yapılan tasniftir. Bazı diller aynı kökenden
gelmiş olması söz konusudur. Buna dil akrabalığı da denmektedir. Bu akrabalık, dillerin ses
yapıları, şekil yapıları, söz dizimi ve köken bilgisi bakımlarından geriye doğru gidildikçe
birbirlerine olan yakınlıklar sonunda kendini gösteren bağlılıklardır.” Korkmaz, (2009,s.14)

2.1.1.Dillerin kökenlerine göre sınıflandırılması.

2.1.1.1.Hint Avrupa Dilleri
Hindistan’dan Amerika ve Avrupa’ya kadar yayılan ve üzerinde en fazla araştırma yapılan
dil ailesidir. Günümüzde birçok dil bu gruba girmektedir. Yayıldığı coğrafya çok geniş
olduğundan dolayı dil bilimcilerin en fazla üzerinde araştırma ve inceleme yaptığı dil
grubudur. Bu dil ailesinin Asya ve Avrupa’da temsilcileri bulunmaktadır.
Asya grubunda:
Hint-İran dilleri: Bu grupta; Farsça, Sanskritçe, Ermenice, Toharca ve Eski Anadolu’ca
yer almaktadır. Aksan(2009, s.124)
Avrupa Grubunda;
Cermen Dilleri: Bu grupta günümüzde çokça kullanılan İngilizce, Almanca, İskandinav
dilleri ve Flemenkçedir. Koç (1996, s.47)
Roman Dilleri: Bu grupta Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Romence bulunmaktadır.
Slav Dilleri; Başta Rusça olmak üzere, Yunanca, Bulgarca, Lehçe, Sırpça Arnavutça ve
balkanlarda konuşulan birçok dil bu aileye mensup sayılmaktadır. Caferoğlu (2001, s.1319)
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2.1.1.2. Ural-Altay Dilleri
Ural-Altay dil ailesi, adını Ural ve Altay dağlarından almakta ve bu bölgelerdeki halkların
konuştuğu dillerin sözdizim ve hece uyumuna dayanan benzerliklerinden hareket edilerek
çeşitli dillerin akraba olarak kabul edildiği ve birçok dilin de bu gruba girdiği kabul
edilmektedir. Ural-Altay dil ailesiyle ilgili çalışmalar diğerlerine göre oldukça azdır. Hatta
bu aileden olduğu söylenen birçok dil arasında bu zamana kadar bir benzerlik veya
akrabalık da belirlenememiştir. En fazla benzerliğin Türkçe ve Moğolca arasında olduğu
söylenebilir. Bundan başka da Kuzey Asya ve Kuzey Avrupa ile birlikte Orta Asya, Orta
Doğu ve Türkiye’de kullanılmakta ve Türkçe’nin ana kaymağını oluşturmaktadır.
Caferoğlu (2001, s.13-19), Kiremit (1985, s.26-29) Bu dil ailesini Ural ve Altay olarak da
ayırabiliriz.
Ural grubunda:
Fin dilleri: Fince, Lapça, Macarca, Çeremişçe, Ostyakça, Mordvince vs. bulunmaktadır.
Samoyed dilleri: Yeniseyce,

Arhangelskçe,

Peçoraca,

Osiyakça ve birçok dilden

meydana gelmekte olup günümüzde bu dillerin birçoğu kullanılmamaktadır. Aksan(2009,
s.111)
Altay grubunda:
Türkçe: Bu gruba bazı dil bilimciler Türk-Tatar grubu da söylemektedir. Bu dil ailesine
mensup diğer diller ya çok az kullanılmakta ya da ölü dil olarak değerlendirilmektedir.
Ancak bu dilde ağız olarak kalan lehçeler mevcuttur. Bu ağızlar şunlardır:
Azerice, Altayca, Balkarca, Başkurtça, Çuvaşça, Dağıstan Türkçesi, Gagavuzca, Hakasça,
Karaçay Türkçesi, Karakalpakça, Kazakça, Kırgızca, Kırım Türkçesi, Kumukça, Malkarca,
Meshet Türkçesi, Nogayca, Özbekçe, Şoriyaca, Stravpolca, Tatarca, Tıvaca, Türkmence,
Yakutça, Türkçe ve Uygurcadır.
Moğolca
Mançu-Tunguzca
Japonca
Korece. Polat (2014, s. 28-306)
2.1.1.3.Kafkas Dilleri,
Kafkasya’da yaşayan halklar geneli Türk lehçeleri konuşurken bazılarının da kendilerine
has dillerinin olduğu bilinmektedir. Halkların geneli Türkçe ve Rusça konuşup
anlaşabilmektedir. Ancak bu dillerin dışında şu diller de kullanılmaktadır:
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Çerkezce, Gürcüce, Avarca, Kubaçça, Abhazca, Adigece, Darguca, Lezgice, Tabasaranca.
Şahin (2002, s.10-12)
2.1.1.4.Bantu Dilleri,
Genelde Afrika’nın orta ve güney kesimleriyle Ekvator ve Kamerun Dağlarına kadar olan
bölgede konuşmaktadır. Bu grupla ilgili olarak dilciler çeşitli görüşler ileri sürmektedirler.
2.1.1.5.Hami- Sami Dilleri,
Hami dilleri; Bu grupta olan dilleri genelde eski Mısır, Berberi dilleri teşkil etmektedir. Bu
diller kendi aralarında da birçok değişik dili barındırmaktadır. Polat (1998, s.22)
Sami dilleri: Kendi arasında doğu batı diye ayrılmakta olup doğuda Akkadca batıda da
Güney Arapça, Habeşçe, Kuzey bölgelerde ise Kenan grubu ve Aramca yer almaktadır. Bu
dil ailesinin adı, Tevrat’ta geçen Nuh Peygamber’in iki oğlunun adına(Ham ve Sam)a
dayanmaktadır. Aksan(2009, s.134)
Arapça: Bu dil ailesinin en çok kullanılan dilidir. Dünyanın birçok bölgesinde
konuşulmakla birlikte daha çok Ortadoğu ve Afrika’da konuşulmaktadır. Arapça İslam
öncesi devirlerde de bir şiir ve edebiyat dili iken İslamiyet’le birlikte önemini giderek
artırmış ve bir din dilinin yanında bir kültür dili halini almıştır. Arapça ’da yazı dili her
coğrafyada aynı iken konuşma dili bölgeden bölgeye, ülkeden ülkeye değişiklik
göstermektedir. Bu farklar o kadar büyüktür ki bazen iki Arapça konuşan kişi birbirleriyle
anlaşamayacak duruma bile gelmektedirler. Polat (2014, s.27)
Arapça bükümlü bir dildir. En karakteristik özelliği de köklerin üç sessiz harfle(ünsüzle)
başlamasıdır. Arap alfabesinde bulunan harflerin tamamı sessiz harftir. Harflere hareke
denen işaretlerle ses verilir. Bunlar fetha ( e), kesra (i) ve damme (u)’dir. Bu işaretler
harflerin okunuşunu sağlarlar. Arapça ‘da cinsiyet farkı gözetilir ve kelimeler eril ve dişil
olarak ikiye ayrılır. Kelimeler cümle içindeki görevlerine göre dizilir. Arapçada isim ve fiil
cümleleri olup fiil daima başta bulunur. Edebi bir dil olmasından dolayı etkili bir anlatıma
zengin bir kelime hazinesine ve yüklü bir gramere sahiptir. Küçükkalay (1969, s.78)
Akkadça: Bu dil grubunun ana kaynağını teşkil etmesine rağmen varlığını koruyamamış
ve kaybolmuştur. Ediskun (2007, s.17)
Habeşçe: Günümüzde sadece Somali’de kullanılan bu dil de yerel dillerin ve bölgedeki
diğer dil ve kültürlerin etkisinde kalarak unutulmaya yüz tutmuştur.
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İbranice: Genelde Yahudilerin konuştuğu dil olarak bilinmektedir. Yahudilerin din dili
olarak kabul ettikleri İbranice Yahudiler arasında yaşamasını sürdürmektedir.
2.1.2.Dillerin yapılarına göre sınıflandırılması;

2.1.2.1.Yalınlayan Diller (Ayrımlı Diller)
Çince bu grubun en tipik örneğini oluşturur. Bu dilde kelimeler, cümlede bulundukları yer
itibarıyla değişik anlamlar içerir ve kelimeler ek almazlar. Bir kelime bulunduğu yere göre
çok farklı manalara da gelebilir. Bu gruptaki diller tek heceli olarak bilinse bile kelimelerin
bir kısmı tek hecelidir. Bu gruptaki bazı dillerde ön ek ve son ek de bulunur. Çince’nin
yanısıra Tibetçe, Siyamca, Vietnam dili, Bask dili, Endonezya Dili bunlara örnek olarak
gösterilebilir. Aksan (2009, s.104-106)
2.1.2.2. Bağlantılı Diller (Bitişik Diller)
Bu gruba en iyi örnek dilimiz Türkçedir. Bu gruptaki kelimeler kök olarak değişikliğe
uğramazlar. Aldıkları eklere göre anlam değişikliğine uğrarlar. Sondan eklemeli olan bu dil
grubunda yapım ekleri, çekim ekleri, isimden isim, isimden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil
yapım ekleri bulunur. Bu ekler kelime köküyle kullanılırlar. Çoğul ekleri, iyelik ekleri de
kelime sonuna getirilerek yapılır. Türkçe, Moğolca, Macarca bu gruba örnek olarak
gösterilebilir. Banguoğlu (1990,s.10-13)
2.1.2.3.Bükümlü Diller.
Bükümlü dillerin en karakteristik olanı Arapçadır. Bu gruptaki dillerde kelime kökü aldığı
anlama göre tamamen değişerek büküme uğrar. Bu gruptaki diller Türkçe gibi kelime
kökünü sabit tutmaz ve sürekli kökteki ünlünün değişime uğrar. Türetme eklerle de
yapılabilir. Aksan (2009, s.107)
Bu gruptaki diller kendi aralarında
a-Kök bükümlü
b-Gövde bükümlü diye de sınıflandırılabilir.
Kök bükümlü dillerin en tipik örneği Arapçadır.
Gövde bükümlü diller ise; Ari dili, Ermenice, Grekçe, İtalyanca, Germence, altık-Slav
dilleridir. Polat (1998, s.20)
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2.1.2.4.Kaynaştıran Diller.
Bu gruptaki dillere Kızılderili dilleri, Gürcüce ve Eskimoca örnek olarak gösterilebilir. Bu
dillerde son ekler çok önemlidir. Bu dillerin bağlantılı dillerle aynı gruptan olduğunu
söyleyen dilbilimciler de mevcuttur. Bu dillerde son eklerin kelimenin aslındanmış gibi
olması ve eylemin tümcedeki öteki öğeleri kendisiyle birleştiği görülür. Aksan (2009,
s.107)
2.2.Dil - Kültür İlişkisi
Kültür nedir?
Kültür Latince bir kelimedir ve Türkçeye yabancı dillerden geçmiştir. Cultura: kelime
anlamı olarak toprağa bir şey ekmektir. Fransızca da “irfan” anlamına gelmektedir. Kültür
en yalın anlamıyla insanların yaşam tarzlarıdır. İnsanların doğuştan edindiği söz, fiil ve
hareketleri kapsayan sistemlerin bütünüdür. Kültür, toplumların davranış ve düşünce
sistemlerini ortaya koyan ananelerini anlatan bir yaşam biçimidir. Kültür toplumlarda
alışılagelmiş davranışların belirleyicisidir. Mevcut davranış ve kurallara, yol gösterici
öğelere, kültürel öğeler denir. Toplumların maddi ögeler ve manevi ögeleri vardır. Manevi
ögeleri inanç sistemleri, değerleri gibi şeyleri kapsar. Maddi ögeler ise, giyim kuşam,
düğün ve eğlenceler, yemek ve mutfak gibi yaşayışla ilgili konuları içerir. Yüce, Koçer
(2012 ,s.348-349)
Kültür, o millete has yaşayış tarzıdır. Bir milletin dili, sanatı, edebiyatı, dini, örf ve
adetleri, alışkanlıkları, hukuku, karakteri, olayları ve yaradılış karşısındaki tutum ve
davranışıdır. Günlük ihtiyaçların karşılanma şekilleri, acıları, sevinçleri ve kısacası o
milleti diğer milletlerden ayıran ve çoğunlukla müşterek olan yaşama tarzı kültürü
meydana getirir. Kiremit (1985, s.11)
Eğer insanlar toplu bir biçimde yaşamasalardı, şüphesiz ki dile de gereksinim
duymayacaklardı. Başka bir açıdan da, dil olmasaydı insanların bir arada bir toplum
oluşturmalarından söz edilemezdi. Dil, toplumu toplum yapan en temel ögelerden birisidir.
Kültürün de belkemiğidir. Aksan (2009, s.64)
Bundan dolayı dil ile kültürü birbirinden ayırt etmek imkânsızdır. Kültürün ileriki
kuşaklara taşınmasında en önemli görevi dil üstlenir. Bundan dolayı kültür öğrenmek aynı
zamanda dil öğrenmek demektir. Dil ile kültür birbirlerinden asla ayrılamayan iç içe
geçmiş iki kavramdır. Bundan dolayı dil öğreniminde de plan ve program yapılırken hedef
dile ait kültürlerin de öğretilmesi gerekmektedir. Arapça öğrenecek bir kişinin Arapların
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yaşayış biçimlerini bilmesi zorunludur. Zira kültürün ifadesi dil ile yapıldığından düşünce
yapıları ve sosyal hayattaki davranışları da dile yansımaktadır.
Bu konuda yapılan birçok araştırma mevcuttur. Bir dili gramer olarak çok iyi öğrenen
insanların ifade etmede zorlandıkları görülmüştür. Bir kültürü öğrenmek o dil hakkında
gramer yapılarını öğrenmekten daha çok şey ifade eder. Yüce, Koçer (2012, s.350)
Yabancı dil eğitiminde kültür öğretiminin birçok yolu vardır. Bunların en önemlileri
şunlardır:
TV
Film,
Gazete
Kitap ve görsel materyaller
Bu materyallerle öğrenciler hedef dil ve toplumu hakkında fikir sahibi olmaları sağlanır.
Ayrıca öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerine yardımcı olabilir.
Atasözleri ve deyimleri öğretmek: öğrenci hedef dildeki atasözleriyle anadilindeki
atasözlerini karşılaştırma fırsatı bulur ve benzer ve farklı yönleri tespit etme şansına sahip
olur. Hedef dile ait söz varlıklarını genel anlamda tanımasını sağlar. Bu da öğrencilerin
daha çabuk yabancı dil öğrenmelerine katkıda bulunur.
Drama ve tiyatro tekniği kullanımı: Bu başlı başına yabancı dil öğretiminde kullanılan
en etkili yöntemlerden biridir. Öğrencinin sosyo-kültürel etkileşimine yardımcı olur.
Öğrencilerin başka bir kültüre mensup insanların farklı düşünmelerinin doğal bir davranış
olabileceğini anlamaya çalışır.
Hedef kültüre ait objelerin tartışılması: Sınıftaki öğrencilerin hedef dil ve kültürüne ait
yemek veya elbiselerinin tartışıldığı bir ortak sağlanır ve dil öğrenimi monotonluktan
kurtarılarak karşılıklı etkileşim sağlanabilir.
Dil ve kültür öğretiminde teknolojik cihazların kullanımı: İnternet ve bilgisayar çağı
olan günümüzde internetin hedef dilin kültürü, hedef dilin konuşulduğu coğrafya ve diğer
gelenekleri hakkında öğrenciler bilgilendirilerek merak duygusu uyandırılmaya çalışılır.
Tüm bu yöntemler kültür ve dil öğretimine katkı sağlar. Yüce, Koçer (2012, s.351-355)
2.3. Yabancı Dil Öğrenmenin Önemi
“Sanayi ve ekonomideki gelişmelerin beraberinde getirdiği teknolojinin yaygınlaşmasıyla
giderek önem kazanan yabancı dil, insanlar arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi kolaylaştıran
en pratik iletişim aracıdır. Kültürel değerlerin başkalarına aktarımı, farklı kültüre ait
12

değerleri tanıma isteği, farklı dilleri konuşan insanlarla ortak bir dilde buluşma ya da başka
bir toplum içerinde yaşayabilme arzusu dil öğrenmeye karşı ilgiyi artırmakta ve yabancı dil
öğretiminin önemli bir konu olmasını sağlamaktadır. Bunu yanında hem bireysel hem de
örgütsel olarak yürütülen eğitim, kültür, bilim, sanat, ticaret siyaset, turizm, spor gibi pek
çok alandaki ilişkiler de yabancı dile duyulan ihtiyacı artırmaktadır.” Köksal, Varışoğlu
(2012, s.49)
Hızla değişen ve globalleşen dünyada artık eskisi gibi sınırlar kalmadığı açıkça görülmekte
internetin insan hayatına girmesinden sonra ticaretin yapılış şekli de tamamen değiştiği
müşahede edilmektedir. Bundan dolayı günümüz dünyasında sadece bilgi birikimi ve
deneyim yeterli olmadığı, en az bir yabancı dili iyi düzeyde bilmek ve onu gerekli
alanlarda kullanabilmenin de gerektiği görülmektedir. Erdör (2015, s.1)
Ülkeler arasındaki bilimsel, siyasi, ekonomik, askeri, kültürel, sanatsal, ticari ve turizmle
ilgili ilişkiler her geçen gün daha da artmaktadır. Bu ilişkilerin sağlam bir zemine
oturtulabilmesi için ilgili kişilerin iletişim içerisinde oldukları ülkelerin dillerini
öğrenmeleri gerekmektedir. Kılınç-Şahin (2012, s.2)
Çok dilliliğin arttığı günümüz dünyasında yabancı dil öğretimi artan bir önem kazanmaya
başlamıştır. Bir yabancı dili öğrenmek sadece o dile ait kelime ve kalıpları öğrenmek
değildir. O dilin konuşulduğu ülke veya bölgedeki insanların anane ve gelenek ve
göreneklerini de öğrenmek anlamına gelir, bu sayede insanların bakış açıları değişir ve
dünyaya başka bir gözle bakmalarına sebep olur. Her coğrafya ’da yaşayan insanların
ritüelleri ve davranışları farklı farklıdır. İkinci dil öğrenmek değişik dünyaları keşfetme
anlamı taşımaktadır.
İnsanoğlunun sosyal varlığını sürdürülebilmesi için diğer insanlarla iletişim içerisinde
olmak zorundadır. Bu iletişim için en önemli araç şüphesiz ki dildir. İletişimin türü ne
kadar değişim gösterse de esas faktör dildir. Dil, insanlar arasındaki iletişim için en etkili
yoldur. Aral (2003,s.60-62)
Yabancı dil öğrenmenin bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkması, birçok bilim dalına oranla
daha yakın tarihlere dayanmaktadır. Yine yabancı dil öğretiminin üzerindeki çalışmaların
birçok bilim dalına göre hala çokça yapılıyor olmasının sebebi ise, bu alanın nispeten yeni
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ekmekçi (1983, s.106 )
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Kişinin, yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi, o toplumda konuşulan dili iyi biliyor
olması ve onu en iyi şekilde kullanabilmesine bağlıdır. Bu şahıs açısından yeterli bir durum
olabilmektedir. (Kütükçü, 2010)
Ancak günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarının artması, turizmin önem kazanması,
bilgi alışverişi ve uluslararası ilişkilerin gelişmesi başka ulusların da dillerini bilme
gereksinimini doğurmuştur. Aynal (1989, s.1-3)
2.4.Yabancı Dil Öğretimini Etkileyen Faktörler
Yabancı dil öğretimini etkileyen bazı faktörler vardır. Bu faktörler öğrenenden öğrenene
değişmekle birlikte genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz. Köksal, Varışoğlu (2012,s. 5160)
2.4.1. Hedef Dili Öğrenme İsteği
Dil öğrenecek kişinin hedef dili konuşan insanlara ve kültürlerine karşı oluşturduğu
motivasyon olabileceği gibi, dil öğrenerek karşılığında elde edeceği maddi menfaat gibi
güdülenmeler bu konuda rol oynamaktadır.
2.4.2. Kişinin Zekâsı
Her insanın zekâ düzeyi ve çeşidi farklıdır. Bazı insanlar sözel bazıları ise sayısal zekâya
sahiptir. Bundan dolayı dil öğretiminde de kişilerin zekâ düzeyleri yabancı dil öğretimini
etkilemektedir.
2.4.3. Sosyal Gelişim Düzeyi
Dil öğrenecek kişilerin kendi dillerindeki gelişimi ve kişisel gelişim düzeylerini dikkate
almak gerekir. Köksal, Varışoğlu (2012,s. 50-52)
2.4.4. Öğrenme Tarzları
Öğrenciler değişik tarzları tercih edebilirler. Bazı öğrenciler basitten karmaşığa, bazıları ise
karmaşık sistemden basite doğru öğrenmeyi tercih edebilirler. Bu da öğrenimi etkileyebilir.
2.4.5. Yaş
Dil öğrenmede yaşın da önemi vardır. Çocukların doğru bir yöntem kullanılması
durumunda daha iyi dil öğrenebildikleri gözlenmiştir. Dil grupları belirlenirken yaşıt
öğrencilerin aynı ortamda bulunmasına dikkat edilmesi gerekir.
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2.4.6. Öğrenme Modelleri
Bazı öğrenciler görsel, bazı öğrenciler ise duyuşsal olarak öğrenmeyi tercih edebilirler,
bundan dolayı dil öğretiminde bu farkların da dikkate alınması önemlidir.
2.4.7. Öğrencilerin Dil Öğrenme İhtiyaçlarının Belirlenmesi
Öğrencilerin dili neden öğrenmek istediği ve hedefinin çok iyi belirlenmesi gerekir.
Okuma öğretimi yapmak isteyen bir öğrenciye yazma becerisi kazandırılmaya çalışılması
öğrenmeyi olumsuz olarak etkiler.
2.4.8. Planlama
Öğrencinin hangi dili ne amaçla ve öğrenime ayıracağı zamanı da öğreneceğini iyi
planlaması gerekmektedir.
2.5.İkinci Dil Öğrenme Modelleri
Littlewood (1984,s. 69-80) ‘a göre ikinci dil öğrenim modellerini şu şekilde sıralayabiliriz:
2.5.1.Yaratıcı yapılanma ile ikinci dil öğrenimi
Yabancı dili öğrenen kişi günlük konuşma ortamında kalarak o dili öğrenir bu öğrenme
sistemi ana dilin öğrenilmesi gibidir. Kişi doğal ortamda kalarak ve günlük ihtiyaçlarını
giderme noktasında deneme yanılma yoluyla dil öğrenir. Buna bir tür doğal öğrenme de
diyebiliriz.
2.5.2. Kültürel etkileşimle ikinci dil öğrenimi
İnsanlar dili sosyal ihtiyaçları için kullanır. Kişi içinde bulunduğu toplumun sosyal
yaşantısına kendisini adapte ederek doğal olarak gerçekleştirdiği bir yöntem olup yaratıcı
yapılanma modeli ile beraber uygulanır.
2.5.3.Basit kodlamalarla ikinci dil öğrenimi
Küçük çocukların anadilini öğrendiği gibi basit cümlelerle başlanır ve gramer
kurallarına girilmez. Tümevarım sistemiyle öğrenme zamana yayılır ve günlük hayattaki
bir takım objeler belirli kodlarla akılda tutulur.
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2.5.4.Yeni Bir Kabiliyet Kazanmak (Edinim) İçin İkinci Dil Öğrenimi
Kişi kelimeleri deneme yanılma yoluyla öğrenir. Bu modelde tekrar çok önemli bir
faktördür. Tekrar ederek yapılan yanlışlar tekrar yoluyla zamanla düzeltilir. Basitten
karmaşığa doğru bir öğrenme modeli tercih edilir. Yabancı dil öğrenimini kolaylaştırmak,
benzerlikleri keşfetmek amacıyla tümevarım ve tümdengelimin ortak işlevinden
yararlanılır. Saydı (2007, s.31 )
2.5.5.İkinci Dil Öğreniminde Bilinçaltı ve Bilinç Üstü Faktörler;
Kişi, yabancı dil öğrenirken farkında bile olmadan bazı bilgileri ve gramer kurallarını
edinebilir. Spontane olarak gelişen dil öğreniminde beyin, edinilen bilgileri ve kuralları
bilinçaltına iletir.
2.5.6.Sosyal Öğrenme Biçiminde İkinci Dil Öğrenimi;
Bu modelde öğrenme hızı bazı faktörlere bağlıdır. Bunlar:
-öğrenme motivasyonu
-öğrenilecek bilginin iyi bir şekilde gösterilmesi ve planlanması
-öğretilen bilgilerin gerçek performansa çevrilmesi ve alıştırma yapılarak pekiştirilmesi
-ortaya çıkan sonuçla ilgili olarak da öğrenciye geriye dönük bilgi verilmesi
gerekmektedir.
2.6.Yabancı Dil Öğretiminde Temel Beceriler,
“Yabancı dil öğretiminde temel dil becerilerinin gelişmesinde anadil öğrenmede olduğu
gibi doğal bir sıranın izlenmesi gerektiği görüşü hakimdir.” Demirel (1990, s.108). Dil
öğretimindeki doğal sıra, dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerileridir.
Öğrenme sırasının her zaman bu şekilde olması söz konusu değildir. Dil öğrenme sırasının
yabancı dili öğrenmede neyin amaçlandığıyla bire bir ilişkisi vardır. Kişi bir dili turistik
amaçla öğrenmek istiyorsa konuşmaya daha fazla ağırlık vermesi gerekirken, akademik
çalışma yapacak bir kişinin okuduğunu anlama ihtiyacı daha fazladır. Bu becerilerin
tamamı sınıf ortamlarında geliştiğinden hepsinin aynı oranda ilerlemesi mümkün
görülmemektedir. Tüm becerilerin kazandırılması amaçlansa da, dilin kullanılacağı yere
göre uygun bir yapının belirlenmesi önem arz etmektedir. Demirel(1990,s.107)

16

2.6.1.Dinleme Öğretimi
Dinleme, konuşmada ortaya sürülen düşünceleri kendi zihninde değerlendirmek,
anlamlandırmak ve anlamlandırmaya değer olanları hafızada saklamaktır. Özbay (2005,
s.10-12)
Dinleme, müzik dinler gibi olmamalıdır. Dinlemenin bir amacının olması gerekir. Dinleme
eğitiminde belirli bilgileri bulmak ve bunu anlamlandırmak gerekir. İlk etapta her şeyi
anlamak gerekmemektedir. Genel olarak anlatılmak istenen şey hakkında bir takım bilgiler
edinmek amaç olmalıdır. Gerekirse dinleme tekrar yapılmalıdır. Işık (2015,s.36-37)
Dinleme genel olarak; ses kasetleri, video gösterisi ve konuşmaların dinlenmesiyle yapılır.
Hengirmen (1994, s.74)
Dinleme ile işitme arasında bazı farklar vardır. Dinleme öğrenmeye dayalı bilinçli bir
faaliyettir. İşitme ise doğal yolla gelişen bir süreçtir. Aydın, İşcan (2012,s.236). Belirli bir
bilgiyi aramak için dinlemek anlamaya da yardımcı olur. Işık (2011,s.41).
Dinleme en zor gelişen beceri olduğu kabul edilmektedir. Çünkü sınıf ortamlarında
dinleme konusuna fazla zaman ayrılmamakta daha çok gramer ve okuma parçalarına önem
verilmektedir. Dinlemede öğrencilerden istenilen şey öncelikle dinlediğini genel olarak
anlaması ya da metnin detaylı olarak ne içerdiğini söylemesi şeklindedir. Bazen da metinde
geçen ana fikrin ne olduğu, kişiler ve olayın geçtiği yeri, hangi konudan bahsettiği kelime
kalıpları ve kullanışlarının nasıl olduğu gibi bilgilerin neler olduğu kendilerine sorulabilir.
Demirel (2007, s.98-99)
Dinleme öğretiminde de bir sıra izlenmelidir. Öncelikle dinlenecek konu hakkında özet bir
bilgi verilir. Daha sonra konunun başlığı ve konu hakkında bazı bilgiler verilir, bazen
öğrencilerin metinle ilgili olarak görsel materyallerden faydalanmaları sağlanır ve metinde
geçecek olan bazı yapılar ve sözcükler öğretilir. Sınıfın düzeyine göre öğrencilere metinle
ilgili sorular yönlendirilir. Dinleme esnasında metin yüksek sesle okunur veya laboratuvar
ortamında öğrencilerin sadece dinlemeleri sağlanır. Dinleme esnasında duyulan seslerin
öğretilmesine çalışılır ve bu işlem anlaşılıncaya kadar da tekrar edilir. İleri düzeyde olan
öğrencilere parçayla ilgili not tutmaları ve bunlarla ilgili sorular da yöneltilebilir. Demirel
(2007, s.100), Hengirmen (1994, s.50)
Dinleme sonrasında ise dinlemeyle ilgili soruları cevaplandırma, özetleme, yorumlama,
parçadaki bilgileri ve sunuluşunu değerlendirme, dinlemenin amacına ulaşıp ulaşmadığı
saptanır. Güneş (2007, s.84-86)
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Dinleme etkinlikleri genel olarak sınıf veya laboratuvar ortamlarında yapılmakta ve burada
da iki tür dinleme etkinliği olmaktadır. İlk olarak öğretmenin konuştuğu ve öğrencilerin de
dinlediği durum, bir diğeri de öğrencinin laboratuvar ortamında sadece dinlediği bir
durumdur. Öğretmen konuştuğunda öğrenciler pasif bir dinleyici durumunda kalırlar.
Dinlemenin daha fazla faydalı olabilmesi için öğrencilerin daha aktif durumda olmaları
gerekmektedir. Aktif olarak dinlemeye katılan öğrenciler özgüven kazanmakta ve dinleme
faaliyetinden daha fazla faydalanmaktadırlar. Dinleme etkinlikleri öğrencilere konuşma
becerilerinde doğru telaffuz yapma imkânı tanımaktadır. Öğretmen sürekli konuşan
konumunda olduğundan öğretmenin de doğru telaffuz konusunda dikkat etmesi
gerekmektedir. Aydın, İşcan (2012,s.244-245), Demirel (2007,s.101)
Yukarda sayılanların dışında da yabancı dil öğretiminde temel beceri olarak müzik
dinleme, grup tartışması, listeleme, dinlediklerini eşleştirme, anlamca eş ve zıt kelimeleri
çıkarma, kurgulama, şiir dinletisi, diyalog tamlama, soruları dinleme, gündem oluşturma,
film izleme gibi dinleme faaliyetleri de yapılabilir. Aydın, İşcan (2012,s.250)
Dinleme içsel bir faaliyet olması dolayısıyla ölçülmesi en zor olan beceridir. Barın (2002,s.
19) Dinleme becerisi değerlendirilirken nicelik ve niteliğinin belirlenmiş olması
gerekmektedir. Dinlemenin öğretmen tarafından ilgi çekici duruma getirilmesi,
motivasyonun sağlanması ve amacın da çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Bunlar
sağlandıktan sonra konunun ana fikri, dinlemenin düzen planlanması, yapısı ve
öğrencilerin telaffuzları konusunda öğretmen öğrencilerini değerlendirebilir. Aydın, İşcan
(2012,s.251)

2.6.2.Konuşma ve Telaffuz Öğretimi
En çok ve sıklıkla kullanılan dil yeteneği şüphesiz ki konuşmadır. Konuşma bir iletişim ve
etkileşim yöntemidir. Konuşma aynı zamanda biyolojik bir olaydır. İnsanlar doğduğunda
ağlayarak ilk ses denemelerini yapar ve zamanla konuşma yeteneğine sahip olur. Bu da
istenilen şeylerin karşı tarafa en doğru aktarımı şeklinde gerçekleşir. Konuşma bir ses
sisteminin harekete geçmiş halidir. Köksal, Dağ Pestil (2012, s.215)
Bir yabancı dili öğrenmenin en önemli aşaması da öğrenilen yabancı dili anlaşılır bir
şekilde konuşmaktır. Çünkü dil dinamik ve sosyal bir varlıktır. Dilin sadece yapısını,
gramerini öğrenmek o dili bilmek anlamı taşımaz. Konuşma öğretimi de diğerleri gibi sınıf
ortamında geliştirilir. Yabancı dil ana dilin konuşma ortamı olmadığından sınıflar en uygun
ortamlardır. Işık (2005, s.55)
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Sınıfta karşılıklı olarak iletişim kurularak basitten karmaşığa, olumlu sorudan olumsuza,
etken cümle kuruluşundan edilgen kuruluşa dolaylı veya doğrudan anlatıma çevirme
tipindeki soru cevap tekniği de öğrencilerin konuşma ve telaffuz yeteneklerini geliştirir.
Demirel (2007, s.102)
Yabancı dil öğretiminde en fazla zorlanılan beceri konuşma becerisidir. Çünkü öğrenciler;
konu ile ilgili görüşlerini beyan etmezler, yanlış yapacakları korkusuyla ve telaffuz
hatalarının garipseneceği endişesi taşıdıklarından konuşmaya fazla yanaşmazlar.
Öğrenciler

bu

konuda

her

zaman

çekingendirler.

Bunun

için

öğrencilerin

cesaretlendirilmeleri ve bu konuda eğitilmeleri gerekir.
Konuşma becerisinin geliştirilmesi için başvurulan en önemli yöntem alıştırma yöntemidir.
Köksal, Dağ Pestil (2012,s.220) Dilin yapılarını ve dilbilgisi kurallarını öğrenmek için sınıf
içerisinde anlamlı ve iletişimsel alıştırmalar yapılır. Demirel (2007, s.103)
Dili kullanmak için yapılan alıştırmalar şunlardır:
Karşılıklı basit diyaloglar; öğrencilerin birbirleriyle basit konularda konuşturularak
konuşma yeteneği kazanmaları sağlanır.
Sunum: öğlencilerden herhangi bir konuda sunum hazırlayıp sınıf ortamında sunumla
ilgili soru cevap alıştırmaları sağlanır.
Tartışma: Öğrencilerin basit kelimelerle belirli bir konu hakkında tartışmaları sağlanır.
Pandomim ve tiyatro: Öğrencilerin kendi aralarında bazı kelimeleri pandomimle
birbirlerine anlatmaları temin edilir.
Eğitsel oyunlar: öğrencilerin düzeylerine göre iletişim oyunları seçilir ve konuşma
becerilerini geliştirmeye dönük çabalar sarf edilir. Bunun dışında öğrencilerin kendi
aralarında daha önceden belirlenmemiş bir konu hakkında doğaçlama konuşmaları istenir.
Demirel (1990,s.112)
Telaffuz Öğretimi:
Yabancı dil öğrenirken karşılaşılan sorunlardan birisi de doğru telaffuzdur. İlk aşamada
öğrencilerin ana dilde olmayan sesleri telaffuz etmeleri çok doğaldır. Ancak bu da
giderilmesi gereken bir sorundur ve zamanla öğretilmesi gerekmektedir. Yabancı dil
öğretiminde ana dil ve hedef dil karşılaştırılır ve ana dilden farklı olan sesler belirlenir ve
bu konuda ilk çalışmalara başlanır. Demirel (2007, s.104)
Telaffuz öğrenirken öğrencilerin hedef dildeki sesleri dinlemeleri gerekmektedir. Önce
seslerin çıkış yerlerini öğrenmeleri gerekir. Arap alfabesindeki bazı harflerin Türkçede
olmaması öğrencileri ciddi anlamda zorlamaktadır. Bundan dolayı Arapçadaki seslerin
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mahreçlerini (çıkış yerlerini) dinleyerek öğrenmeleri gerekmektedir. Arapçada bazı sesler
birbirlerine çok benzemektedir. Bunların ayırt edilebilmesi gerekir. Öğrenci bu harf
birimleriyle ilgili sesleri duyduğunda bunları rahatlıkla ayırt edebilmesi gerekmektedir.
Örneğin Arapça da” ث-  ”ص –سharfleri Türkçedeki “s” ünsüzüne benzemektedir. Ancak
bu üç harf birbirinden farklıdır ve öğrencinin bunlarla ilgili sesleri duyması durumunda
mutlaka bunları ayırt edebilmesi gerekmektedir. Bunlarla ilgili sınıf içerisinde etkinliklerin
yapılması ve farklı kelime grupları yan yana getirilmek suretiyle birbirine benzer harflerin
aralarındaki farklar öğrencilere belletilir. Sınıf içi uygulamalarında öğretmen öğrencilere
ses çalışmalarıyla ilgili alıştırmalar verir ve seslerin tam çıkarılması için görsel araçlar ve
mimikleriyle yardımcı olarak seslerin tam çıkarılmasına yardımcı olur. Eğer öğrenciler
sesleri çıkarmada zorlanırlarsa burada öğretmenin rolü devreye girmeli ve yanlış ses
telaffuzlarına müdahale ederek doğru telaffuzu öğrencilere öğretmelidir. Bunun için
sesinin tonu ve vurgulamalarına özen göstermelidir. Cümlede bazı hecelerin üzerine daha
fazla vurgu yaparak seslerin öğretilmesi kolaylaştırılmalıdır. Seslerin öğretilmesinde vurgu
ve tonlama çok önemlidir. Ancak telaffuz öğretiminde alıştırmalar önemli yer tutmaktadır.
Sınıf içi etkinliklerinde yapılacak alıştırmalarda:
-Öncelikle verilen alıştırmalar sınıfın düzeyine uygun olmalıdır.
-Öğretilmek istenen ses ve ses gruplarının açıkça belirtilmesi ve cümlede kullanılıyorsa
altının çizilmesi gerekmektedir.
-Aynı sesle ilgili olarak sınıftaki öğrencilerin birçoğundan bu sesi tekrar etmesi istenir.
-Anadil ve hedef dil arasındaki benzer ve farklı sesler karşılaştırmalı olarak öğretilir ve
aynı seslerin olmasının öğrenciler üzerinde olumlu bir etki yapması sağlanır.
Yabancı dil öğretiminde telaffuz eğitimi yukardaki adımlarla yapıldıktan sonra normal
konuşmaya geçilerek pekiştirilmelidir. Öğretmen, sınıf içerisinde normal bir hızla
konuşmalı ve öğrencilerin de bunu konuşmanın doğallığı içerisinde bu sesleri öğrenmesi
sağlanmalıdır. Telaffuz eğitiminde internet, video gösterileri, dil laboratuvarlar da
önemlidir. Video ve görsel araçlarla yapılan eğitimde ses telaffuzları daha net olarak ortaya
çıktığından bu konuda faydalı olabileceği düşünülmelidir. Demirel (2007,s.106-108), Işık
(2005, s.57)
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2.6.3.Okuma Ve Sözcük Öğretimi.
Okuma Öğretimi;
Okuma, bilişsel davranışlarla psikomotor becerilerinin ortak çalışmasıyla yazılı
sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir. Okuma işi gözlerin ve ses organlarının çeşitli
hareketlerini ve zihnin yazılı sembolleri anlamasıyla oluşur. Okuyucudan, bir yazarın
iletmek istediği mesajın ne olduğunu anlaması istenir. Demirel (2007, s.109)
Okumada en önemli şeylerden birisi de okunan parçadan mana çıkarmaktır. Eğer mana
çıkarılmazsa buna sözcükleri seslendirme denir okuma denmez. Okumada anlaşılabilir
girdi elde edebilmektir. Yoksa anlamadan okumak kelimelerin telaffuzundan öteye
gidemez. Yabancı dil öğretiminde daha iyi bir seviyeye gelebilmek için okumanın önemi
yadsınamayacak kadar büyüktür.
Okuma yaparken asıl amaç; öğrencilerin okuduğu metinleri devamlı olarak anlayacak
duruma getirilmesi, okumayı teşvik ederek bunun sürekli bir alışkanlık haline getirilmesi,
kelime bilgilerinin artırılması, ileriki aşamalarda da edebi metinler okutularak öğrencilerin
ifade gücünün artırılması gerekmektedir. Okumada tekrar çok önemlidir. Çünkü üç yeni
kitap okumaktansa bir kitabı birkaç kez tekrar etmek daha faydalı olmaktadır. Işık (2005,
s.28)
Yabancı dil öğretiminde temel becerilerden olan okumanın daha da geliştirilebilmesi için
öğrencilere iletişimsel alıştırmalar ve soru cevap teknikleri uygulanabilir. Bu uygulamada
öğrencilere bir okuma parçası okutularak metinle ilgili; Ana fikri, başlıkla ilgili
düşünceleri, parçada geçen bilinmeyen kelimelerin tespiti, parçayla ilgili özet çıkarma gibi
alıştırmalar yapılarak öğrencilerin okumaları geliştirilebilir. Demirel (2007, s.110)
Okuma faaliyetinin daha başarılı olabilmesi için okunan kitabın veya metnin ilk sayfasına
bakarak konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışılmalıdır. Konunun bilinmesi, kitabın veya
okunacak metnin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Işık (2011, s.35)
Okuma alt becerileri;
İstenilen bilgiyi parçada arama: bunun için öğrencinin parçanın tamamını okumasına gerek
yoktur. Öğrenci metnin başına ve son kısmına bakarak istenilen bilgiyi bulma şansına
sahiptir.
Okuma parçası hakkında fikir sahibi olma
Öğrenci parçanın veya bir kompozisyonun tamamını okumaz ancak birden çok paragraf
olması durumunda bu paragraflardan bazılarını okumak suretiyle parça hakkında genel bir
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kanıya sahip olabilir. Parçanın tamamının okunmaması ve istenilen bilgilerin tespit
edilmesi okuma hızına da katkı sağlamaktadır.
Ayrıntılı okuma
Bu tür okumada okuma parçasının tamamını okumak gerekmektedir. Parçada geçen olaylar
ve kişiler hakkında analiz ve sentez yapmaları istenir. Ayrıntılı okuma sınıf içerisinde
yapılır Sesli ve sessiz olarak gerçekleştirilir. Demirel (2007, s.111)
Sesli okuma
Yabancı dil sınıflarında uygulanan bu yöntem genellikle yabancı dil öğretimine ilk
başlamış olan öğrencilere uygulanır. Burada da asıl amaç öğrencilerin kelime vurgusu ve
tonlamalarının doğru olarak öğretilmesidir. Bunun için okunacak parça öğretmen
tarafından sesli olarak okunur ve öğrencilerin grup veya tek tek tekrar etmeleri sağlanır.
Öğrencilerin bu şekilde vurgu ve tonlamayı öğrenir. Okumadan sonra öğretmen
öğrencilere parça hakkında sorular sorar ve cevap vermelerini ister.
Sessiz okuma:
Bu tür okuma genellikle ileri düzeydeki yabancı dil sınıflarında uygulanır. Sessiz okuma,
algılama ve okuma hızı kazandırmak için uygulanır. Öncelikle metinde geçen bilinmeyen
kelimeler öğretilir. Daha sonra metne ilişkin resim ve görseller yardımıyla ne tür bir parça
okunacağı konusunda bir tahminde bulunulur. Parça ile ilgili birkaç soru sorulur ve
okumanın sonunda bunların cevapları yazılı olarak istenir. Parçada geçen ve bilinmeyen
kelimeler anlamdan çıkarılarak tahmin edilebilir. Okuma sonunda öğrencilerden parça ile
ilgili ayrıntılı sorulara cevap vermeleri, okuma parçasının ana fikrini tahmin etmeleri
istenir. Sonuçta da öğrencilerin okuma parçası ile ilgili bir kompozisyon yazmaları istenir.
Demirel (2007, s. 112)
Serbest okuma:
Bu tür okuma sınıf içinde ve sınıf dışında yapılan bir faaliyettir. Serbest okumada belirli
bir program takip edilmemekte okuma tamamen öğrencilerin isteğine bırakılmaktadır.
Kendi başına okuma programı yapan öğrenciler serbest ortamda belirli bir süreye bağımlı
kalmaksızın istediği zaman istediği kadar okuma yapabilir. Bu faaliyet öğrencilerin okuma
zevkini artırır ve güdülenmelerini sağlar. Okuma becerileri ders dışı zamanlarda ancak bol
bol kitap okuyarak sağlanabilir. Işık (2011, s.40)
Okuldaki serbest okuma çalışmaları göstermiştir ki ne kadar çok okunursa anlama, okuma,
kelime haznesi ve gramer bilgisi de o oranda gelişir. Ancak yabancı dil öğretiminde okuma
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da tek başına yeterli değildir. Krashen (1993, s.13)’e göre Serbest okuma sonucunda
gelişen beceriler aşağıdaki şekilde sunulmuştur.

Okulda serbest okuma

okuduğunu anlama becerisi
Gönüllü serbest okuma

Okul dışı serbest okuma

yazma stilinin gelişmesi
gramer bilgisi edinme
İmla başarısı
Kelime haznesinin gelişmesi

Şekil 1- Serbest okuma sonucunda gelişen beceriler. Krashen (1993, s.13)

Yabancı dil öğretiminde okuma becerisinin geliştirilmesi çok önemlidir. Çünkü öğrencinin
hedef dili anlaması için okuyabilmeli ve okuduğunu da anlaması gerekmektedir. Sınıf içi
uygulamalarda okuma becerisi geliştirilir ancak sınıf dışındaki serbest okuma çalışmaları
da öğrencilere okuduğunu anlama, yazma stillerinin geliştirilmesi, yeterli düzeyde gramer
bilgisinin kazandırılması, yazıdaki imla başarısı ve hedef dile ait kelime haznesinin
gelişmesinde çok büyük faydalar sağlamaktadır. Razı (2012, s.298)
2.6.3.1.Sözcük Öğretimi:
Yabancı dil öğretiminde sözcük öğretimi sınıf ortamlarında yapılır. Bu becerinin
geliştirilmesinde en önemli rol öğretmene ve kullandığı yönteme bağlıdır. Dil öğretiminde
bilinen en eski yöntem dilbilgisi-çeviri yöntemidir. Bu yöntemde sözcük öğretimi,
bilinmeyen yabancı kelimelerin ana dildeki karşılıkları liste şeklinde yazılarak
öğretilmeyle yapılırdı. Ancak son yıllarda yabancı dil öğretiminde birçok modern yöntem
uygulanmaktadır. Bu yöntemlerde sözcük öğretimi de değişiklik göstermektedir. Sözcükler
bir bağlam içerisinde anlam bütünlüğü içerisinde öğretilme yolu tercih edilmiştir. Sözcük
öğretiminde öğretmenin rolü çok büyüktür. Zira öğretmenin öğrencilerin ilgisini çekecek
sözcükleri bulması ve öğrencilerin derse olan ilgisini artırması gerekmektedir. Öğrencilerin
ilgisi, yabancı dil seviyesi gibi faktörler sözcük öğretimini etkiler. Zira belli bir saatte
öğrenilecek sözcüklerin sayısı yeterli olamamaktadır. Bunun için sınıf dışında da
öğrencilerin değişik sözcükleri öğrenmeleri gerekmektedir. Ancak sınıf ortamında
öğretmen görsel araçlar, gazete, dergi gibi materyaller kullanılır. Ayrıca hedef dildeki
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sözcükler ana dildeki sözcükle karşılaştırılarak ses benzerlikleri bulunur ve bu şekilde
öğrenilen sözcükler daha da kalıcı olur. Demirel (2007, s.116)
2.6.4. Yazma Öğretimi
Dört temel beceriden en sonuncusu olarak kabul edilen yazma eğitimi, okuma eğitimiyle
beraber uygulanır. Yazma becerisi sınıf ortamından daha çok sınıf dışında gelişen bir
beceri olduğu da kabul edilmektedir. Öğretmenler ödev vererek bu beceriyi geliştirmeye
çalışırlar. Ancak yabancı dil öğretiminde sözlü iletişim kadar yazılı iletişim de gerekli ve
önemlidir. Dolayısıyla yazmanın da geliştirilmesi gerekmektedir. Demirel (2007, s.116117)
Okuma öğretimi ve yazma öğretimi arasında ilişki vardır. Işık (2011,s.54) Yazmayı
öğrenmek, okumayı öğrenmekten daha zor olduğu kabul edilir. Çünkü yazmada göz,
kelime sözcükleri algılama ve onları tatbik etmede zaman zorlanabilir. Okuma da ise beyin
görselleri sese çevirir. Yazmada düşünme süresi ve tatbik süresi olduğundan öğrenciyi
zorlayan bir beceridir. Yazma becerisi, okuduğunu anlama ve kelime bilgisi ile doğru
orantılıdır. Kılınç, Tok (2012, s.256-257)
Yazma öğretiminde karşılaşılan hatalar:
Yabancı dil öğretiminde öğrenciler ana dilden farklı bir alfabe ile karşılaştıklarından
yazma konusunda zorlanmaktadırlar. Özellikle Arap Alfabesi Türkçeye göre çok farklıdır.
Arapça sağdan sola doğru yazılmakta Türkçe ise soldan sağa doğru yazılmaktadır.
Yazmada yaşanan zorlukları aşmak için uzun zaman gerekmektedir. Kılınç, Tok
(2012,s.257)
Öğrencilerin yazma sürecinde yaşadıkları sorunlar genellikle düşünce süreçlerinin yeteri
kadar

gelişmemiş

olması

ve

dilbilgisi

açısından

yanlış

yapma

korkusundan

kaynaklanmaktadır. Karatay (2011,s.20-23)
Diller arası aktarım hatası;
Genelde ana dilden hedef dile aktarım konusunda yaşanmaktadır. Öğrenci kendi ana
dilindeki düşünceleri olduğu gibi aktarmasından kaynaklanmaktadır. Arapça öğrenen
öğrencilerin en çok karşılaştıkları sorun aktarım sorunudur. Çünkü Arapçada cümle yapısı
ve söz dizimleri Türkçeden çok farklıdır. Türkçedeki gibi aktarım yapılması durumunda
cümleler devrik olur. Yazma öğretimi yapılırken en önemlisi iki dil arasındaki sistemlerin
öğrencilere iyice öğretilmesi gerekmektedir.
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Mantık hatası;
Öğrenci öğrenmek istediği hedef dilin ifade mantığını çözememesi durumunda bu sorunu
yaşamaktadırlar. Öğrenciler ders içinde gördüğü derslerle sınırlı kaldığından karşı dilin
mantığını çözmede sorunlar yaşar. Öğrenciler yazdıkları kompozisyonlar sınıf ortamında
öğretmenler tarafından sınıfların kalabalık olmasından dolayı yeterince kontrol edilemezse
öğrenci yaptığı yanlışları göremez. Bu hataların düzeltilebilmesi için temel düzeyden en
ileriye seviyeye kadar aktif olarak yazma öğretiminin devam etmesi gerekmektedir. Kılınç,
Tok (2012, s.258)
2.6.4.1. Yazma Eğitiminde Kullanılabilen Bazı Teknikler
Tekrar yazma;
Bu yöntem temel seviyede dil öğrenenler için kullanılan bir tekniktir. Burada öğrencilerin
belirli bir hikâye veya şiiri tekrar yazmaları istenir. Tekrar yazma öğrencilerin imla
kurallarını öğrenmesine yardımcı olur. Öğretilmek istenenler tekrar yazma yöntemiyle
pekiştirilir. Kılınç, Tok (2012, s.271)
Gramer öğretimi sistemi;
Bu yöntem temel düzeyden ileri düzeye kadar tüm öğrenme safhalarında uygulanmaktadır.
Yazılan bir yazıda bir paragrafta anlamlı ve gramer kurallarına uygun cümle yapılarının
pekiştirilmesi amaçlanır.
Cümle düzenleme;
Bu tür yazmada öğrencilerden gerek cümle ve gerekse de anlam bakımından sözcüklerin
kavratılması için sıkça uygulanan bir sistemdir. Kelime bilgisinden cümle yazma
aşamasına geçilmesi gerektiğinden bu yönteme sık sık başvurulur. Bu konuda yapılan
alıştırmalarda öğrencilere karışık verilen sözcüklerden olumlu ve kurallı cümleler
oluşturmaları istenir. Ya da öğrencilerden cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelimenin
konulması istenir. Kılınç, Tok (2012, s.270-272), Işık (2011, s.46)
Kontrollü yazma;
Bu tür yazma, kurallı bir cümle oluşturmak için uygulanan bir tekniktir. Örneğin
öğrencilerden fiili muzari (şimdiki zaman) ile ilgili bir paragraf yazmaları istenir veya fiili
mazi (geçmiş zaman) ile yazılan bir yazının fiili muzari şekli ile yazılması istenir. Burada
yazılacak zaman belli olduğundan öğrencilerin değerlendirilmesi de çok daha kolay
olabilmektedir.
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Güdümlü yazma;
Bu yazma türünde öğretmenin vereceği bir konuda kendi düşüncesini oluşturarak ve o
konuda fikirler üreterek istenilen konuda yazı yazma türüdür. Öğrencilerin öğrendikleri
cümle yapılarını kontrollü bir şekilde yazmaları gerekmektedir. Demirel (2007,s.119)
Not çıkararak yazma;
Not çıkarmak aslında okuma anlama da uygulanan bir yöntemdir. İlk ve ileri derecelerde
de uygulanan bu yöntemde öğrenci küçük küçük notlar alarak daha sonra yazacağı metinle
ilgili fikir elde eder. Not çıkarmak anlamayı da kolaylaştıracağı için birçok yöntemde
kullanılabilir. Kılınç, Tok (2012, s.273)
Özet tutarak yazma;
Öğrencilerin bir yazıyı ele almadan önce daha önce yazacağı konuyla ilgili notlar tutması
ve konunun ana fikrini açığa çıkarabilecek özet bir metin yazması için kullanılan bir
yöntemdir.
Uygun kelime veya sözcük yazımı;
Öğrencilerin cümle veya paragrafta kullanabileceği kelimeleri boşluk doldurma biçiminde
öğrencilere verilir ve öğrencilerinde gerekli yerlere uygun ifadeyi yerleştirmesi istenir.
Yaratıcı yazma;
Bu teknik daha çok ileri seviyedeki yazma da kullanılır. Öğrencilerin kendi fikir
dünyalarında oluşturduğu fikirleri değişik kelimelerle ifade etmeleri istenir. Bu birkaç
paragraf olabileceği gibi tam bir metin de olabilir. Kılınç, Tok (2012, s.274)
Eleştirel yazma;
Bu yöntemde yabancı dil öğretiminde ileri seviyede olan öğrencilere uygulanan bir
yöntemdir. Bu yöntemde öğrencilerden kendi fikirleri doğrultusunda kendi bakış açılarını
ortaya koymaları ve belirli fikirleri eleştirmeleri istenir.
Yazma öğretimi öncesinde, yazma öğretimi esnasında ve sonrasında belli bir sıranın takip
edilmesi önemlidir. Demirel (2007, s.117)’ e göre, öğretmenin konuyu belirlemesi, konu
ile ilgili sözcükleri vermesi ve paragrafı tahtaya öğrencilerle beraber yazması
gerekmektedir. Öğrencilerin ise; konu hakkında ne yazacağını bilmesi, kime nasıl hitap
edeceğini belirlemesi ve yazıda dilbilgisi kuralları ve hangi zamanla ilgili kuralları
kullanacağını bilmesi gerekmektedir. Yazı esnasında öğretmenin öğrencilere ufak
yardımlar yaparak ve soru sorarak yardımcı olması sağlanır. Öğrencilerin de verilen kelime
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ve sözcük gruplarının uygun bir şekilde kullanması gerekmektedir. Yazma sonucunda da
öğretmenin metni öğrencilerle tahtaya yazması öğrencilerin de kendilerine verilen kelime
ve sözcük gruplarını tam olarak kullanıp kullanamadığına ve fikirlerini aktarıp
aktaramadığına bakması gerekmektedir.
2.7. Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yaklaşım Yöntem Ve Teknikler
Yaklaşım: Dil öğretimiyle ilgili prensip ve yöntemleri anlatır.
a-Dilin doğasıyla ilgili teori, dile hakimiyet kriteri, dil yapısının temel unsurlarının
belirlenmesi
b-Dil öğretme ve öğrenme doğasıyla ilgili teori, dil öğretiminde psiko-linguistik ve
düşünsel süreçlerin başarıyla uygulanması için gereken şartların belirlenmesi Richards,
Rodgers (2001,s.20) dilin nasıl öğrenildiği konusuyla ilgilenir. Köksal, Varışoğlu (2012,
s.82)
Tasarım (Yöntem) : Bir yaklaşımı metoda dönüştürmek için bir eğitim sistemi tasarlamak
gerekir. Tasarım, yöntem analizidir. Richards, Rodgers (2001,s.20) Yöntem, hangi
yaklaşımı kullanarak dil öğretmeye başlamışsa onun ilkelerine uygun olarak bu kuralları
hayata geçirmesidir. Köksal, Varışoğlu (2012, s.82)
- Yöntemin amacı
- Derste anlatılacak konuların seçimi ve organizasyonu
- Metodun kapsayacağı öğretme ve öğrenme faaliyetleri
- Öğrencilerin rolü
- Öğretmenlerin rolü
- Eğitim materyallerinin rolü
Prosedür: Seçilen yöntemin kullandığı teknik davranış ve alıştırmaları kapsar. Bu
seviyede bir yöntemin uygulama konusu tasarlanır. Bunun da üç boyutu vardır.
- Öğretim faaliyetleri; tatbikat, diyalog, boşluk doldurma, soru-cevap
- Dil öğrenmek için hangi öğretim yöntemlerinin kullanılacağı
- Öğrencilerin kurduğu cümlelerin ve yaptığı alıştırmaların ve bunlarla ilgili geri
beslemenin nasıl verileceğini içerir. Richards, Rodgers (2001,s.20-30)
Teknik: yabancı dil öğretiminde önceden belirlenmiş yönteme uygun olarak sınıf
ortamında yapılan etkinliklerin ifade edilmesinde kullanılır. Kendi içerisinde tutarlı
olmalıdır. Teknik; belirlenen yöntemi sınıf ortamında uygulayabilme yoludur. Çoban
(2008, s.41-43)
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Etkileşime dayalı grup veya bireysel öğretim teknikleri sadece sınıf içerisinde yapılmaz, bu
etkileşimi sınıf içi ve dışı olarak da ayırmamız mümkündür.
Strateji: Yabancı dil öğretiminde öğrenim süresince başarılı sonuçlar elde edebilmek için
bir plana ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenim sürecini etkileyen birçok durum vardır. Zaman,
emek, maliyet ve diğer faktörler açısından en kısa sürede ve en doğru biçimde pratik
öğrenme sağlanması amaçlanır. Bu yolda birtakım önlemler ve tedbirler alınır, bunların
tümüne strateji adı verilir.
2.7.1.Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yaklaşımlar.
Yabancı dil öğretimi çok eskiden beri tartışılan bir konudur. Her dönemde değişik
yaklaşımlar ortaya atılmıştır ancak bunların hiçbiri yeterli görülmediğinden ortaya atılan
bir yaklaşımın eksik yönleri tespit edilerek yeni bir yaklaşım ortaya atılmıştır. Dil
öğretiminde kullanılan bu yaklaşımlar:
2.7.1.1.Sözel Yaklaşım:
Yabancı dil öğretiminde her sınıf veya belli bir kur sistemini benimsemiş olan yabancı dil
kursunun belli bir seviyeye gelmesi amaçlanır. Bu yaklaşım dönem sonunda istenilen
amaca ulaşılıp ulaşılmadığı konusuyla ilgilenir. Öğrencilerin hedef dilin yapısıyla alakalı
konuları, dilin yapısıyla ilgili belli bir düzey yakaladığı varsayılır. Sözel yaklaşımda aşama
aşama ilerleme esas alınır. Önce dinleme daha sonra da konuşma ve diğer yetileri
kazandırmak gelir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.83)
2.7.1.2.Görsel Yaklaşım:
Yabancı dil öğretiminde kullanılan bu yaklaşımda eğitimin temelini görsel araçlar
oluşturur. Görüntü, yardımcı bir eleman olarak kullanılır. Bu yaklaşımda öğrencilere
gösterilen eğitsel görsellerin öğrencilerin belleğinde daha fazla kalıcı iz bıraktığı kabul
edildiğinden bu görsellerle ilgili çok sayıda alıştırmalar yapılır ve kuralların bazılarının
ezberletilmesi sağlanır. Öğrenciler, algılarıyla, işitsel ve görsel zekâlarıyla öğrenmeye
katkıda bulunurlar. Burada önemli olan şey ise öğrendikleri bilgilerle görsel işitsel ve
zihinsel bağlantılar kurabilmeleridir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.84)
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2.7.1.3.Konu Merkezli Yaklaşım:
Sınıf içi uygulamalarda öğrencilerin ilgi duyduğu alanlarda öğrencilere bir konu verilir ve
bunun üzerinden öğrencilerin bazı anlatım biçimlerini bir araya getirmesi sağlanır. Polat
(2014,s.14)
2.7.1.4.Yapısalcı Yaklaşım:
Belirli dil yapılarının öğretilmesi amaçlayan bu yaklaşım, basitten karmaşığa dilbilgisi
kurallarının öğretilmesini amaç edinir. Bu yaklaşımda sürekli tekrar önem arz etmektedir.
Öğrencilerin dili aşama aşama öğrenmesi sağlanır. Köksal, Varışoğlu (2012,s.85), .Polat
(2014,s.14)
2.7.1.5.Alan merkezli yaklaşım:
Mesleki yabancı dil öğretiminde kullanılmakta olup, belirlenen alanla ilgili öğretim
yapılmaktadır.
2.7.1.6.Beceri Merkezli Yaklaşım:
Bu yaklaşım temel dil becerilerinin öğretilmesinde kullanılır ve dinleme, anlama, konuşma
ve yazma becerilerini içerir.
2.7.1.7.Bilişsel Yaklaşım:
Bu yaklaşımı ilk defa Chomsky ortaya atmıştır. Buna göre dil, bilinçli olarak öğrenilmesi
gereken bir edinimdir. Dil öğrenmede sadece fiziki değil beyin fonksiyonlarının da
işlevlerinin önemli olduğu vurgulanır. Buna göre zihinsel bir faaliyet olan dil öğrenimi,
başta edinilmelidir. Öğrencilerin dinlediğini ve okuduğunu anlaması gerekmektedir. Bunlar
olmadan yazma ve konuşmaya geçilmemelidir. Bilişsel öğrenmede asıl olan öğrenmenin
anlamlı ve bir takım süzgeçlerden geçmesi gerekmektedir. Beyinde işlenip anlamlandıktan
sonra öğrenme gerçekleşebilir. Aksan (2000,s.64-69)
2.7.1.8.İletişimsel Yaklaşım:
Yabancı dil öğreniminde hedef dilin yapı ve kurallarından ziyade iletişim ve etkileşimi öne
çıkaran bir yaklaşımdır. Sınıf içi uygulamalarda öğretmen öğrenci ilişkisi ve öğrencilerin
kendi aralarındaki iletişimleri önem arz etmektedir. Dolayısıyla kullanılan eğitim materyali
de iletişimi kolaylaştıracak objelerden seçilmelidir. İletişim ortamlarında öğrencilerin
belirli yapıları kullanabileceği gibi kendi cümleleriyle de etkileşim kurabilmelidirler.
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Önemli olan anlamlı etki tepki yaratılabilmesidir. Yabancı öğretiminin temeli iletişimdir.
Bundan dolayı çeviriden de yararlanılması gerekmektedir. İletişimsel yaklaşıma göre
anlatılan derslerde materyallerin de amaca uygun olması ve hedef dilin kültürünü de
yansıtması gerekmektedir. İletişimsel yaklaşıma göre verilen yabancı dil öğretiminden
sonra dil öğrenme seviyeleri öğrencilere göre değişiklik gösterebilir. Her öğrenci kendi
ihtiyacına göre istediği oranda öğrenir. Öğretmene sadece uygun iletişim ortamı
oluşturmak kalır. Bunun dışındaki faktörleri öğrenciler belirler. Köksal, Varışoğlu
(2012,s.86-89)
2.7.2.Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntemler
Yabancı dil öğretimi tarih boyunca gündemi meşgul eden bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dilbilimciler, yabancı dil öğrenmek için çeşitli dönemlerde dilbilimciler
birçok yöntemi ortaya atmıştır. Ortaya atılan bir yöntemin eksikliğini gidermek için başka
yöntemler geliştirilmiştir. Dolayısıyla belli bir yöntemden değil de yöntemlerden
bahsedilmeye başlanmıştır. Ortaya çıkan bu yöntemlerin kullanılış yeri, amacı ve biçimi
öğretici tarafından belirlenmekte ve öğrencilere uygulanmaktadır.
Bunların belirlenmesinde öğretmen;
-Öğretmenin hedef dili öğretmedeki düzeyi
-Uygulayacağı yöntem konusundaki becerisi
-uygulama kolaylığı
-Derse devam eden öğrenci sayısı ve dersliğin fiziki durumu
-Öğrencilerin seviyesini dikkate alır. Demirel (2006,s.15-25)
Çağımız bilgi ve iletişim çağıdır. Yeniliklerin olması ve insan ihtiyaçlarının artması
dolayısıyla yeni arayışları da beraberinde getirmektedir. Şu anda uygulanmakta olan
yöntemlerin çokluğu da bunu göstermektedir. Bu arayışlar ve yeni yöntemlerin ortaya
çıkması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bülbül (2001,s.183-186)
Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler öğretimin kuramsal temellerini belirler.
Yöntemin oluşmasında dil bilimi, ruh bilimi ve eğitim bilimlerinin de etkisi vardır. Köksal,
Varışoğlu (2012, s.92)
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Ruh Bilimi
Dil bilimi

Eğitim bilimi
Yöntem

Eğitimin diğer unsurları
Şekil 2. Kuramsal Temeller. Köksal, Varışoğlu (2012, s.92)
Son yıllarda ortaya çıkan birçok yöntem olmasına karşın hangisinin uygulanacağı
konusunda bir fikir birliği yoktur. Daha çok durum ve ortama bağlı yöntemler
kullanılmaktadır. Arapça öğretiminde kullanılan belirli bir dil öğretim yöntemi yoktur.
Daha çok batı dillerinde kullanılan yöntemlerden esinlenerek Arapça öğretiminde yöntem
arayışlarına gidilmektedir. Arapça öğretim yöntemleri üzerinde uygulamalar yapılarak
Türklere yabancı dil olarak Arapçanın öğretilmesi konusunda en etkili yöntemin
belirlenmesi gerekmektedir.
Dünyada kullanıldığı düşünülen kırktan fazla dil öğretim yöntemi vardır. Başlıca dil
öğretim yöntemlerini ele alıp olumlu ve olumsuz taraflarına değinilecektir.
2.7.2.1.Dilbilgisi- Çeviri Yöntemi:
Bu yöntem, ortaçağdan beri bilinen en eski yöntemdir. Dil öğretiminin başladığı
zamanlardan beri uygulanan bu yöntemde dilbilgisi kuralları öğretimi önemli bir yer tutar.
Bu yöntemde ana dil merkezli bir öğretim uygulanır ve dil öğretimini tümdengelim
ilkesine göre yapar. Köksal, Varışoğlu (2012,s.92-93)
Arapça öğretiminde en çok kullanılan ve klasik bir yöntem olan dilbilgisi-çeviri yöntemi
aslında Latince öğretiminin etkisiyle geliştirilip günümüze kadar kullanılmıştır. Bu yöntem
belli bir kurama göre değil, akla dayalı çözümlemeler, dil kuralları ve hedef dilden anadile
çeviri için kullanılmış ve dilin diğer becerilerine önem verilmemiştir. Demirel (2007,s.36)
Memiş, Erdem (2013,s.300)
Yöntemin özellikleri şunlardır:
-Dil kuralları öğretilmesi esas olduğundan kalıplar şeklinde gramer kuralları biçimsel bir
şekilde öğretilir. Gramerin öğretilmesi genellikle konu ile ilgili olarak verilen metinlerin
incelenmesi şeklindedir. Metinde geçen bilinmeyen kelimelerin öğretilmesi ve öğrencilerin
bunları ezberlemesi istenir.
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-Yabancı dil öğretilirken anadil hedef dilden daha fazla kullanılır. Hedef dile ait kurallar
ana dille anlatılır ve kalıcı olması için tekrar yapılır.
-Dilbilgisi kuralları çeviride kullanıldığından gramer yapıları tümevarım yöntemiyle
öğretilir.
-Yabancı dil öğretimi fiil çekimleri ve kalıp kuralların ezberletilmesi şeklinde olur.
-Amaç, konuşma becerisi edinmek olmadığından kelimelerin telaffuzu önem arz etmez.
-Okunan metindeki gramer kurallarının öğretimi amaç olduğundan metnin içeriğine önem
verilmez. Köksal, Varışoğlu (2012,s.92-93), Polat (1998,s.9), Hengirmen (1994,s.17)
Dilbilgisi-çeviri yöntemine yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Gramer kurallarının öğretilmesinde anadil çok fazla kullanıldığından öğrenciye hedef dili
kullanma fırsatı verilmez.
-Amaç sadece dilbilgisi kurallarını öğretmek olduğundan konuşmaya önem verilmez ve
öğrenciler uzun yıllar boyunca yabancı dili öğrenemez. Sadece kuralları ezberler.
-Sadece anadile çeviriyi amaçladığından metin içerisinde anlatılmak istenen ana fikir
önemsenmez. Bu da metni sadece kural olarak görmeye neden olur. Polat (1998,s.9)

2.7.2.2.Düzvarım Yöntemi:(Dolaysız /Direkt) Yöntem:
Düzvarım yöntemi, hedef dil ile sosyal yaşam arasında doğrudan bir bağ kurulduğundan
adına dolaysız yöntem denmiştir. Hengirmen (1994, s.20)
Düzvarım yöntemi 1950’li yıllardan sonra Dilbilgisi-çeviri yönteminin eksikliklerini
gidermek amacıyla ortaya atılmış ve halen günümüzde de zaman zaman kullanılmaktadır.
Dil en yakın çevredeki objelerin tanınmasıyla başlar ve soru cevapla sınıf ortamında
etkileşim sağlanır. Bu yöntemde yabancı dil öğretimi ana dili öğrenmeyle aynı kabul edilir
ve dilin daha aktif kullanılması hedeflenir. Bu yöntemde örneklem kullanılır ve en
yakındaki nesnelerin karşılaştırmalı öğretilmesi yoluna gidilir. Böylelikle öğrenci çok kısa
sürede konuşmaya başlar. Dil öğrenmedeki amaç dili aktif şekilde kullanmaktır. Dört temel
beceriyi geliştirmeyi amaçlar. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma sırasına göre dil
öğretmeyi amaçlar. Polat (1998, s.10)
Düzvarım yöntemi her ne kadar dilbilgisi-çeviri yöntemine karşı olarak doğmuşsa da
içerisinde bu yöntemin kalıntılarını barındırmıştır. 1982 senesinde Vietor tarafından tekrar
ele alınarak bugünkü kullanılır duruma getirilmiştir. Demirel(2007,s.37)
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50’li yıllardan sonra uygulanmaya başlayan bu yöntemde öğretmenin rolü çok önemlidir.
Genellikle hedef dilin konuşulduğu ülkeye gidip hedef dili günlük hayatlarında
kullanabilecek öğrencilere uygulanan ve başarı sağlanan bir yöntemdir. Bu yöntemle ilgili
1990 yılında Leipzig’de bir dil kongresi yapılmış ve yabancı dil öğrenme konusunda bazı
ilkelerin uygulanması hususunda fikir birliğine varılmıştır.
Buna göre;
-Hedef dil sınıf ortamında etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
-Modern tekniklere göre hazırlanmış ders kitapları okutulmalıdır.
-Dil-kültür ilişkisine önem verilmeli ve hedef dilin konuşulduğu ülkenin kültürünün
öğretilmesi sağlanmalıdır.
-Tümevarım yöntemi kullanılarak dilbilgisi kuralları öğretilmelidir.
-Modern edebi metinler okutulmalıdır.
-Sürekli tekrarlar yapılmalı ve öğrencilere sık sık ev ödevleri verilmelidir. Hengirmen
(1994, s.21)
Bu yöntem Batı Afrika’da başarı ile kullanılmış bir yöntemdir. Bu yöntemi başarı ile
uygulayan ülkelerdeki öğretmenlerin bunu çok iyi kavradığı görülmektedir. Demirel (2007,
s.38)
Yabancı dil öğrenen kişinin ihtiyacı olduğu şeyleri öğrenebilmesine ihtiyaç sağlaması için
öğretim ortamının doğala en yakın duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu yöntem dil
öğrenme sürecini hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.94)
Demirel (2007,s.40)’a göre düzvarım yönteminin bazı özellikleri şunlardır;
-Dersler kısa bir diyalog veya bir fıkra anlatımıyla başlar.
-İlk etapta dilbilgisi öğretilmez, dilbilgisi veya yeni sözcükler sözel olarak öğretilir.
-Sözcük öğretimi, görsel araçlarla veya pandomimle yapılır.
-Dilbilgisi kuralları tümevarım yoluyla öğretilir.
-Hedef dilin yoğun bir şekilde kullanılmasına özen gösterilir.
-Telaffuz öğretimine birkaç hafta ağırlık verilir.
-Yeni dilbilgisi yapıları öğretilirken sürekli tekrarlara önem verilir.
-Sınıf ortamında ana dilin kullanılması ve çeviriye yer verilmez.
-Okuma öğretimi dil öğrenmeden haz duyulması için yapılır.
-Öğretimin öğretmen merkezli değil de öğrencilerin de derse aktif katılımı sağlanır.
Düzvarım yöntemi:(Dolaysız /Direkt) yönteme yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Konuşma becerisine önem verir ancak diğer dil becerileri üzerinde yeterince durmaz.
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-Hedef dile ait gramer yapılarının öğretilmesinde ana dilin kullanımına izin vermediğinden
bu yapıları öğrenmede zaman kaybına neden olmaktadır.
-Hedef dilin öğretilmesinde dilbilgisi kuralları karşılaştırmalı öğretilmediğinden öğrenci
anadil ile hedef dil arasındaki dil mantığını çözmede zorluklar yaşayabilir. Polat (1998,
s.10)
2.7.2.3.Doğal Yöntem:
Bu yöntem ana dil edinimini esas alan bir yöntemdir. Bir çocuğun doğuşundan itibaren ana
dilini öğrendiği sıra takip edilerek yabancı dil öğretilir. Bu yönteme göre öğrenilmiş ve
edinilmiş bilgiler vardır. Öğrenme bilişsel bir aktivite iken edinme bilinçaltı bir süreçtir.
Öğrenirken belirli kurallar belirli sıralarla öğretilir. Ancak edinimde böyle bir süreç yoktur.
İnsan normal bir sohbet esnasında bazı dil kurallarını farkına varmadan öğrenir. Buna
edinim denmektedir. Öğrenilen bir şeyin edinilmesini Krashen’e göre mümkün değildir.
Dolayısıyla doğal yöntem anadil edinimindeki gibi yabancı dil de edinilmeli kuralına
dayanmaktadır. Demirel (2007,s.46), Ellidokuzoğlu (1991,s.19-20)
1970 yıllarda yapılan bir araştırmaya göre insan beyninde dil edinme merkezi LAD
(Language Acqusition Divice) adı verilen bir aygıt olduğu tespit edilmiştir. Dil edinme
aygıtının öğretilenlerden etkilenmeyişi sonucu ortaya farklı bir metodun çıkmasına neden
olmuş ve Güney Kaliforniya Üniversitesi Uygulamalı dilbilimcisi Dr.Stephen D.Krashen
tarafından ortaya atılmış ve Tracy Terrell tarafından da uygulaması yapılmıştır.
Ellidokuzoğlu (1991,s.20)
Bu metoda göre dil becerilerinin gelişmesinde önce dinleme, sonra konuşma gelmekte
okuma ve yazma bu iki beceriden sonra ele alınmakta ve fazla da önemsenmemektedir.
Genellikle sınıf ortamında öğrenciler öğretmeni dinleyerek ve duyarak öğrenme sürecine
başlarlar. Bu yöntemde en önemli olan şey anlaşılır girdidir. Yani öğrenci dinlediğini
anlaması çok önemlidir. Anlamını bildiği şeyleri dinleyerek bunları kullanır ve dil edinimi
sağlar. Doğal yöntemde klasik eserlerin öğreniminden çok kullanılan dilin öğretilmesine
önem verir.
Hengirmen (1994,s.20)’e göre bu yöntemde başarının sağlanması için yabancı dil
öğretmenlerinin o dili konuşan öğretmenlerden seçilmesi gerekmektedir.
Doğal yöntemde tekrar çok önemlidir. Telaffuz öğretimi tamamen öğretmenin becerisine
kalmıştır. Sözcük öğretimi de yabancı dilde sıkça kullanılan ve orta zorluktaki sözcüklerin
öğretilip sık sık öğrenciye tekrar ettirilmesi şeklindedir.
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Doğal yöntem insan, insan gelişimi ile öğretim kuramı arasında bir ilişki kurulması
sonucunda doğmuştur. Demirel (2007,s.48)
Doğal yönteme yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Doğal yöntemle yabancı dil öğretim sınıflarında öğrencilerin dilbilgisi kurallarını
öğrenmeden konuştuklarından çok fazla hata yapmaktadırlar.
-Yabancı dil öğretiminde yaş ve eğitim düzeyleri ne olursa olsun herkesin aynı oranda dil
öğrenmesi mümkün değildir. Bir çocukla bir yetişkinin dil öğrenmesi aynı olarak
görülemez.
-Bu yöntem akademik dilden ziyade günlük konuşma diline önem vermektedir. Bu da
öğrenme standardını düşük tuttuğu anlamına gelmektedir.
-Sadece anlama ve konuşmaya önem verip okuma ve yazma eğitimine önem vermemesi
diğer dil becerilerinin gelişememesine neden olmaktadır. Demirel (2007,s.48), Krashen
(2011,s.15)
2.7.2.4.İşitsel Dilsel Yöntem:
Blomfield, Nelson Brooks ve Lado gibi dilbilimciler tarafından geliştirilen bir yöntemdir.
Bu yöntem 1950’li yıllarda ABD’de uygulanmış ve başarı kazanmış bir yöntemdir. Bu
yöntem dinleme-anlama ve konuşmaya çok önem veren bir yöntem olup öğrenme
psikolojisi bakımından da davranışçılığı benimser. Hengirmen (1994,s.23)
Dil öğretiminde davranış kalıplarını esas alarak tekrar ve taklit etmeye dayalı öğrenimi
benimser. Önce dilin yapıları, sık kullanılan sözcükler öğretilir. Dilbilgisi – çeviri yöntemi
asla benimsenmez. Dinlediğini anlama ve daha sonra konuşma becerilerinin öğretimi dil
öğrenmede yeterli görülür. Anadilde açıklama yapılarak zaman kaybına yol açılmaz. Sınıf
içinde sadece öğrenilen dilin kullanılmasına müsaade edilir. Dil kendi kurallarıyla
öğretilmeye çalışılır. Yapılan yanlışlıklar en alt düzeyde tutulur ve konuşma yetisi en üst
düzeye çıkarılır. Demirel (2007, s.41-42), Köksal, Varışoğlu (2012, s.98)
Yöntemin temel özellikleri:
-Dinleme-anlama ve konuşmaya önem verir.
-Dilbilgisi kurallarına önem vermez sıkça kullanılan kalıplar öğretilir.
-Tümevarım yöntemi benimsenmiştir.
-Karşılıklı konuşma, tekrar ve ezbere önem verilmektedir. Hengirmen (1994,s.25)
-Dilin yapıları diyalog şeklinde sunulur. Bağlamda değişiklik olmaz.
-Dil yapıları belli bir sıraya göre öğretilir.
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-Sözcükler bir bağlam içerisinde öğretilir.
-Dil öğretiminde dil laboratuvarları çokça kullanılır.
- Hedef dilin kültür yapısı da öğretilir.
- Serbest okuma, telaffuz ve tonlamaya önem verilir.

İşitsel dilsel yönteme yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Dinleme anlama ve konuşmaya öncelik verip diğer dil becerilerinin sona bırakılması
doğru değildir.
-Dil öğretimi, sadece belirli kalıpların öğretilmesi ve taklit edilmesi değildir. Zira dilde
kullanılan sözcüklerin sınırlandırılması mümkün görülmemektedir.
-Gramer ve çeviri metodunu tamamen bırakmak uygun değildir. Yerine göre faydalı
olabilecek yerleri de mevcuttur.
-Yabancı dil öğretiminde anadil kullanmanın tamamen yasaklanması, öğretmenlerin
öğrencilerin sorunlarını anlayamamasına neden olabilmektedir.
2.7.2.5.Seçmeci Yöntem:
Bu yöntem Henry Sweat ve Harold Palmer tarafından ortaya atılmıştır. Bu yöntem diğer
yöntemlerin en iyi ve faydalı yönlerini ele alıp kullandığından bu adı almıştır. Köksal,
Varışoğlu (2012, s.98)
Bu yöntem sözcük öğretiminde düzvarım, gramer kurallarını öğrenmede bilişsel, konuşma
becerileri kazandırmakta da işitsel-görsel yöntemi kullanabilmektedir. Yabancı dil
sınıflarında öğrencilerin yaşları, eğitim düzeylerİ, dil öğrenme arzuları, mesleki
sorumlulukları birbirlerinden farklı olabilir. Her öğrenciye aynı yöntemin uygulanması
fayda sağlayamayabilir. Her ortama göre uygulanabilecek bir metodun olduğu açıktır. Sınıf
ortamında hangi metodu uygulayacağı konusu öğretmenin öngörüsüne bağlıdır. Bundan
dolayı

öğretmenlerin

uygulayacağı

yöntemin

sonuçlarını

da

iyi

hesap

etmesi

gerekmektedir. Demirel (2007, s. 58)
Seçmeci yöntemin özellikleri şunlardır:
-Dil öğrenimi normal hayata dönük olmalıdır.
-Dil öğrenmeye yeni başlayan öğrencilere çeviri yöntemi uygulamak doğru kabul
edilmemektedir.
-Yabancı dil öğretiminde anadile gerektiğinde başvurulmalı genellikle hedef dil
kullanılmalıdır.
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-Dil öğretiminde iletişimsel konulara önem verilmeli, sürekli tekrar ve alıştırmalara zaman
harcanmamalıdır.
-Okuma çalışmaları, konuşmaya ve anlamaya etki etmeyeceğinden fazlaca kullanılmaz.
-Öğretilen sözcükler cümle içerisinde kullanılmalıdır. Ezber yapılmamalıdır.
- Dil becerilerinin bazılarını benimseyip bazılarını geri planda bırakmamalıdır.
-Yapılar ve sözcüklerin tam anlaşıldığından emin olunmalıdır.
-Yabancı dil öğrenmede vurgu, tavır ve tonlamalara da önem verilmelidir.
-Öğretme basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene ve soyuttan somuta doğru
yapılmalıdır.
-Sınıf ortamının homojen olmadığı bilinerek ona göre öğretim teknikleri uygulanmalıdır.
Demirel (2007,s. 59) Gömleksiz (2000, s. 258-260)
Seçmeci yönteme yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Hedef dili öğrenenlerin dil öğretim yöntemlerinin tamamını bilmeleri söz konusu değildir.
Ayrıca dilbilim ve eğitbilim alanlarında da yeterli bilgiye sahip olamayacakları
bilinmelidir.
-Bu yöntemi uygulamak tamamen öğretmenin maharetine kaldığından her öğretmenin dil
kurallarını aynı yöntemle öğretmesi mümkün görülmediğinden kavram kargaşasına yol
açabilecektir.
2.7.2.6. Bilişsel Yöntem
Bu yöntem, 1960’lı yıllarda bilişsel psikolog John Bissell Caroll ve dilbilimci Kenneth
Chastain tarafından geliştirilmiştir. Bu yönteme göre dil bir alışkanlık ürünü değildir
aksine yaratıcı bir süreçtir. Bu yöntemde hedef dildeki yeni bilgiler depolanarak eskileriyle
ilişkilendirilir. Anlamlı öğrenmek içim yeni bilgilerle eski bilgilerin bütünleştirilmesi
gerekir.
Bilişsel Yöntemin ilkeleri şunlardır:
-“ Dil üretimsel ve iletişimsel sistemlerin bütünüdür.” Doğan ( 2012, s. 172)
-Ezberlemeye değil anlamlı öğrenmeye önem verilir.
- Dilbilgisi kuralların öğretilmesi gerektiğine inanılır ve tümevarım ve tümdengelim takip
edilir ve ana dilde açıklama yapılarak öğretilir. Hengirmen (2006,s. 26)
- öğrencinin dört temel dil beceriyi öğrenip kullanabilmesi için aynı derecede önem verilir.
Bunun yanında telaffuz öğretimi de yapılır.
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- Bilişsel Yöntemde öğretim programı öğrenilecek dilin dilbilgisi kurallarına göre
hazırlanır.
-“Grup çalışmalarının yanında bireysel aktivitelere de yer verilir”. Demirel, (2012, s. 445447)
-Öğrencilerin yaptığı hatalar alışkanlık haline gelmeden hemen düzeltilir.
-Öğretimde alıştırmalar ve oyunlara da yer verilir. Öğretim öğrenci merkezli yapılır,
öğretmen ise yönlendirici durumunda olur.
Bu yönteme ilişkin bazı eleştiriler ise şunlardır:
-Bu yöntemin dil öğretimindeki en önemli eksikliği ezber tekniğine yeterince önem
vermemesidir.
- Bilişsel yöntemde öğrenciden öğrendiği dilin bütün kurallarını hemen anlamlı bir biçimde
kavraması beklenir. Bazı kurallar ve kalıplar dil öğretiminin başlangıçta ezberletilerek,
daha sonra anlamlı bir hale getirilebilir. Hengirmen (2007,s. 28)
-Öğrencilerin yapacağı hatalar hemen düzeltildiğinden öğrenciler kendilerini baskı altında
hissedebilirler.
-Çok fazla tekrar ve alıştırma yapmanın da öğrenicileri bıkkınlığa sevk edeceği açıktır.
2.7.2.7. İletişimsel Yöntem
Bu yöntemin geliştirilmesinde dilbilimci Hymes, dil öğretim uzmanları Henry Widdowson,
Christopher Brumfit ve Keith Johnson, önemli rol oynamışlardır. Bu yöntem Bilişsel
yöntemin eksik kalan yönlerine bir eleştiri ve tamamlayıcı olarak ortaya atılmıştır. Bilişsel
yöntem daha çok öğrencilerin cümle üretirken kullandıkları soyut yetenekleri ortaya
çıkarmakla ilgilenmektedir. İletişimsel yöntem ise dilin iletişim ve kültürü birleştiren bir
görüş olduğunu savunmaktadır. Dilin iletişimden ibaret olduğunu kabul eden bu yöntem
öğrencilerin iletişim yetisinin geliştirilmesini amaç edinir.
İletişimsel Yöntemin Kullanım Özellikleri:
-Dil becerilerinin tamamı iletişim kurmak için kullanılır ve doğal yollarla öğretilir.
- “Tepki geliştirme modeli(mand-model), rastlantılı öğretim(incidental teaching), ve
bekleme süreli eğitim(time delay) etkinlikleri yoluyla öğrencilerin iletişim becerileri
artırılmaya çalışılır”. Doğan (2012,s. 147)
- Öğretim öğrenci merkezli olmasından dolayı derslerde kullanılacak öğretim malzemeleri,
öğrencilerin yapılarına göre özel olarak üretilir. Bu malzemeler öğrenilecek dilin kültürünü
yansıtacak şekilde olmasına dikkat edilir.
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-Öğretmenin sınıftaki rolü, öğrencilerin dil öğretim amaçlarına uygun bir şekilde
birbirleriyle iletişim kurmaları konusunda yardımcı olmasıdır. Demirel ( 2012,s. 51)
-Bu yöntemin uygulanmasında en önemli olan şeylerden birisi de ders öğretmeninin hem
hedef dili hem de anadili etkin bir biçimde bilmelidir.
-Sınıf içi etkinliklerde “rol alma, röportaj, boşluk doldurma, oyunlar, grup çalışmaları,
sunum kullanılır.
- Diyalogların çalışmaları yapılarak öğrencilerin kendi cümlelerini de konuşmaya
eklemeleri istenir.
Bu yöntemle ilgili eleştiriler:
-Gramer kurallarının öğretiminde bu kuralları direkt olarak değil de bazı yapıların içine
sıkıştırarak vermesi en önemli eksikliklerden bir tanesi olarak görülmektedir.
- İletişimsel yöntem ezberi göz ardı etmektedir. Oysa ezber yapmak da dil öğretiminde
yararlıdır.
-Öğretim öğrenci merkezli olduğundan öğretmen tüm öğrencilerin hatalarını bulup
düzeltmede etkin olmayabilir. Bu da öğretmenin sınıf içinde hâkimiyet kurmasına zarar
verebilir.
2.7.2.8.Berlitz Yöntemi:
Bu yöntem sözlü dile önem veren ve öğrencileri konuşturmayı amaç edinen bir yöntemdir.
Az sayıda öğrencinin olduğu sınıf ortamlarında yapılması durumunda daha verimli olacağı
değerlendirilmektedir.
Demircan (2005,s.161) a göre bu yöntemin ilkeleri şunlardır:
-Çeviriye fazla girmeden hareketlerle ve göstererek açıklama yapmak
-Konuşma yapmayıp öğrencilere sorular sorarak derse katılımlarının sağlanması
-Yanlışları düzelterek hatalı kullanımların önüne geçilmesinin sağlanması
-Bir plan dahilinde derslerin işlenmesi
-Öğrencileri konuşturmaya ve kelime yerine cümleler kullandırmaya özen gösterilmesi
-Konuşma hızının öğrencilere göre ayarlanması gerekir.
Berlitz yöntemine yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Sadece konuşmaya önem verir ve öğrencilerin diğer becerileri kazanması önemsenmez.
-Belli bir kitap takip edilmediğinden öğrencilerin planlı çalışması zorlaşır.
-Anadil kullanılmayarak öğrencilerin anlamadıkları konuları izah etmesi zaman alır.
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2.7.2.9.Telkin Yöntemi:
Lazanov tarafından geliştirilen bu yöntem diğer dil öğretim yöntemlerinden çok farklıdır.
Sınıf ortamında öğrencilerin öğrenmeyle ilgili kaygılarını en az düzeye indirmek için sınıf
ortamında ders müzik eşliğinde işlenir. Bunun dışında yoga ve öğrenciyi motive edecek
diğer unsurlarda kullanılır.
Bu yöntemin özellikleri:
-Öğrencilere dil öğretiminin duygusal yönlerinin öğretilmesi amaçlanır.
-Rahat bir sınıf ancak dikkatin ve motivasyonun üst seviyede olduğu ortamda dersler
işlenir.
-Derslerde öğrencilere daha önce verilmiş olan kelimelerin ezberletilmesi ve tekrarı
yapılarak öğrencilerin ileri derecede konuşma alışkanlığı kazanması sağlanır.
-Kelime ezberlemek için öğrencilere telkinlerde bulunulur. Tamamen ezbere dayanan bir
yöntemdir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.97), Demirel (2007,s.60)
Telkin yöntemine yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Ezbere dayalı olduğundan sadece konuşma yetisi geliştirilmeye çalışılır. Diğer becerilere
fazla önem verilmez.
-Her öğrenci aynı oranda güdülenemez, dolayısıyla öğrenme aynı düzeyde olmaz.
2.7.2.10.Grupla Dil Öğretimi Yöntemi:
Curran tarafından geliştirilen bir yöntem olup grupla terapi tekniği uygulayan bir
psikiyatristin seanslarda uyguladığı yöntemle yabancı dil öğretmeyi amaçlamaktadır.
Curran, ikinci dil öğretiminde öğrencilerin yanlış yapma kaygısına kapıldıklarını, bunu
yenmeleri için terapi yapılmasının daha faydalı olacağı kanaatine varmıştır. Ayrıca sınıf
ortamında öğrenci ve öğretmen ilişkisini danışan ilişkisi gibi görmektedir. Grupla dil
öğretiminde öğrenciler merkezde olur ve ders ortamında öğrenciler halka şeklinde oturur.
Öğretmen bunların dışında kalır. İçlerinden bir öğrenci danışman olarak seçilir ve rahat bir
ortamda öğrenciler grup çalışması yaparlar. Öğrencilerin ana dillerini de kullanmalarına
izin verilir. Öğrencilerle öğretmen arasında iyi niyet çok önemli yer tutmaktadır. Demirel
(2007,s.60)
Grupla Dil Öğretimi Yöntemine yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Öğretmenin öğretim ortamına katılmaması öğrencileri olumsuz etkileyebilir.
-Öğrenciler ana dillerini istedikleri gibi kullandıklarından öğrencilerin güdülenmeleri
olumsuz yönde etkilenebilir.
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2.7.2.11.Sessizlik Yöntemi:
Gattegno tarafından 70’li yıllarda geliştirilmiştir. Bu yöntemde öğrenciler ve öğretmenler
sınıf ortamında sessiz kalmayı tercih ederler. Kelime ve cümle gruplarını tekrar etmez
sadece öğretmenin rehberliğinde, öğretmenin yaptığı hareketlere uygun cümleler düşünüp
söylemeleri istenir. Öğretmen sınıf ortamında anlatmak istediği şeyi renkli nesnelerle ifade
eder. Her renk bir sesi sembolize eder, bundan sonra kelime öğretimine geçilerek
öğrencilerden bu kelimelerle cümle kurmaları istenir. Demirel (2007,s.60)
Bu yöntemin özellikleri şunlardır:
-Ev ödevlerine yer verilmez.
-Bu yöntem daha çok yabancı dil öğrenmeye yeni başlayan öğrencilere uygulanır.
-Dersler dilbilgisel konular ve sözcükler etrafında oluşturulur.
-Okuma becerisine önem verilir.
-Öğretmenin rolü ise öğrencileri yönlendirmek ve öğretim ortamını düzenlemektir. Köksal,
Varışoğlu (2012,s.99)
Sessizlik Yöntemine yöneltilen eleştiriler şunlardır:
-Öğretimde kullanılan araçların ve sunuşların alışılmışın dışında olmasından dolayı bu
yöntemi uygulayan öğretmenlerin de bu işi özel olarak ve sürekli yapması gerekir. Bu
özellikteki öğretmenleri bulmak her zaman mümkün değildir.
-Bu yöntem öğrencileri hedef dilin kültüründen yoksun bırakmaktadır.
- Bu yöntem konuşma becerisine önem vermemesinden dolayı çokça eleştiri almaktadır.
-Yeni başlayan öğrencilerin alışık olmadıkları bu yöntem öğrenmede uzun zaman
alabileceği düşünülmektedir.
-Öğrencilerin

kendilerini

ifadede

zorlanabilecekleri

ifade

edilmektedir.

Demirel

(2007,s.59-62)
2.7.2.12.Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi;
Asher tarafında ortaya konan bu yöntemde dili fiziksel hareketlerle öğretmeyi
amaçlamaktadır. Asher dil öğrenmeden önce bazı becerilerin geliştirilmesi gerektiğine
inanır ve önceliği anlamaya verir. İkinci dil edinimini anadili bir çocuğun öğrenmesi gibi
görür. Dil öğretiminde önce anlamaya ve fiziksel tepki vermeye önem verir. Çünkü bir
çocuk konuşmaya başlamadan anne ve babasından gelen (otur, kalk vb.) komutlara cevap
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verir. Bu süreç kavrandıktan sonra da çocuk konuşmaya başlar. İkinci dil ediniminde
yetişkinler de bu süreçlerden geçirilirler. Demirel (2007,s.62)
Oyun şeklinde gelişen ve belli beceriler kazandırılırken öğrencilerin de stresleri azalır ve
öğrenme için daha uygun ortamlar yaratılır. Dil anlamlı bir şekilde öğretilmeye başlanır.
Öğrencilerin bir dili konuşma başarısı o dili ana dili olarak konuşan birisiyle kolayca
konuşup anlaşabilmesiyle ölçülmektedir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.100)
Bu yöntemde ana amaç konuşmadır. Ancak konuşmaya geçilmeden önce öğrencilerin
anlama becerilerini geliştirmek amaçlanır. Anlama gerçekleştiğinde konuşma becerisinin
de kolaylıkla kavranılacağı öne sürülmektedir. Köksal, Varışoğlu (2012,s.100)
Asher’e göre:
-Anlama becerileri üretim becerilerinden önce gelir.
-Konuşma becerisi anlama becerisinin gelişmesine kadar ertelenmelidir.
-Dinlemeyle elde edilen beceriler diğer becerilerin gelişimini de beraber getiri.
-Öğretim, biçimden çok manayı kapsamalıdır.
-Sınıf ortamındaki öğretim stresi en aza indirilmelidir. Richards ve Rodgers (2001,s.50-70)
-Tüm Fiziksel Tepki Yöntemi, yabancı dil öğretiminde doğal yaklaşım yolunu benimser.
Söz ile eylemin beraber kullanılmasını ve anlamlandırılmasını esas alır. Köksal, Varışoğlu
(2012,s.101)
Bu yönteme yönelik eleştiriler ise:
-Dersler sadece komutlar ve tepkilerle işlendiğinden dersler monoton hale gelir ve bu da
öğrencilerin motivasyonu olumsuz etkiler.
-Dilin her bölümünü komutlarla öğretmek zordur. Ayrıca dilin soyut yapıları komutlarla
öğretilemez Doğan (2012,s. 248-250)
-Bu yöntemle dil öğrenecek öğrencilerin sınıf ortamında sürekli aktif olmaları gerekir. İçe
dönük öğrenciler bu yöntemle öğrenilecek dili öğrenmede başarısız olur.
-Sürekli tekrar yapılması öğrencilerde bıkkınlığa neden olur ve dilin öğrenilmesi daha uzun
zaman alır.
2.7.2.13.Tömer Yöntemi (Sentezci Yöntem);
Bu yöntem daha çok işitsel- dilsel ve bilişsel yöntemleri esas alır. Sentezci yöntem, diğer
yöntemlerin en olumlu yanlarını alıp bunları birleştirerek yeni bir yöntem ortaya
koymaktadır.
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1984 yılında açılan Türkçe Öğretim Merkezi’nde bu yöntem uygulanmaya başlanmış ve
Hengirmen tarafından bu yöntemin ilkeleri belirlenmiştir.
-Dil bir bütündür. Bir vücudu oluşturan organlar gibi, dili de oluşturan temel ögeler vardır.
-Dil öğretimini bir bütün olarak oluşturan ögeler; okuma, yazma, dinlediğini anlama,
okuduğunu anlama gibi dört temel beceridir.
-Bu dört temel beceriye aynı oranda önem verilir.
-Bunların yanında dikte ve dilbilgisine de önem verilir ve üzerlerinde dikkatlice durulur.
-Dil öğrenmenin amacı yeni bir dilde kendimizi ifade edebilmemizdir. Aynı zamanda
hedef dildeki bütün bilimsel ve kültürel kaynakları okuyup anlayabilmektir.
-İnsan beyni analiz ve sentez işlemini aynı anda yapabildiğinden tümevarım ve
tümdengelim aynı anda kullanılabilir.
-Öğrenmede bilinç üstü ve bilinçaltı edinimler de önemlidir. Tek yönlü öğrenme faydalı
olmamaktadır.
-İnsanın doğasına en uygun yöntem en başarılı yöntem olduğu kabul edilir.
-İnsan doğasında bulunan diğer yeteneklerin de kullanılması öğretimi olumlu yönde
etkilemektedir.
Bu yöntemde tüm derslere aynı zamanda başlanır ve tüm derslere aynı derecede önem
verilir. Çeşitli kur sınavları yapılır ve en sonunda da final sınavı icra edilir. Sınavlarda
başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçirilir. Dikte, sözlü anlatım, yazılı anlatım, dinlemeanlama, okuma- anlama ve dilbilgisi becerilerinden herhangi birisinden başarısız olan
öğrenciler bir üst kura geçemezler. Başarılı olmak için tüm derslerden yapılan sınavlardan
geçerli not almak esastır. Hengirmen (1994,s.43-60)
Ancak bu yöntemdeki uygulamaların tamamının başarıyla yürütülmesi için tüm yöntemleri
çok iyi özümsemiş öğretmenlerin olması gerekmektedir. Bu özellikteki öğretmenleri
bulunması her zaman mümkün değildir.
2.7.3.Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Teknikler
Yabancı dil öğretiminde yöntemler öğretme tekniklerini kullanarak belirledikleri hedeflere
ulaşmayı amaçlamaktadırlar. Teknik ise bir yöntemin nasıl uygulanacağını ortaya koyma
biçimi olarak gösterilir. Yöntem bir şeyi tasarlamak, teknik ise nasıl uygulanacağını ortaya
koymaktır. Yabancı dil öğretiminde genellikle kullanan temel teknikler şunlardır:
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2.7.3.1.Grupla Öğretim Teknikleri
Beyin Fırtınası; bir konuya çözüm bulmak için hayal edip düşünmektir.
Gösteri; İzleyicilerin önünde bir işin nasıl yapılacağını tarif etmektir.
Soru-Cevap; Bu teknikte öğrencilere düşünme ve konuşma alışkanlıkları kazandırılması
amaçlanır.
Drama ve Rol yapma; Öğrencinin duygu ve düşüncelerini başka bir kılıkta anlatma
tekniğidir.
Benzetme; bir olayın ele alınıp gerçekmiş gibi işlenmesi tekniğidir.
İkili ve Grup çalışmaları; Sınıf ortamında öğrencilerin belirli sayılarda gruplara ayrılarak
bir konu hakkında çalışmak için uyguladığı bir tekniktir.
Altı Şapka Tekniği; bu teknikle öğrencilerin yeni fikirler üretmesi ve yaratıcı olmalarını
sağlayan bir öğrenme tekniğidir.
Kavram Haritaları; Öğrencilerin nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında
köprü kuran bir öğrenme tekniğidir. Önce öğrendiklerini daha sonrakilerle bağdaştıran bir
tekniktir.
Eğitsel oyunlarla Öğretim; Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve kavranması için daha
rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir tekniktir. Bu oyunlarda, sınıftaki tüm
öğrenciler eğitsel oyunlara katılarak etkileşim kurar ve öğrendiklerini kalıcı hale getirir.
Demirel (2007,s.63-87)
2.7.3.2.bireysel Öğretim Teknikleri
Programlı öğretim; Öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri için uygulanan bir teknik
olup ünlü psikolog Skinner’in pekiştirme ilkesi esas alınarak ortaya konmuş bir tekniktir.
Bilgisayar Destekli Öğretim; 1960 yıllardan sonra bilgisayarların hızla gelişmesinden
sonra yabancı dil eğitiminde etkin olarak kullanılmaya başlanmış ve günümüzde de çokça
kullanılan bir teknik haline gelmiştir.
Bireyselleştirilmiş Öğretim; Sınıf ortamındaki öğrencilerin tamamı aynı düzeyde başarı
gösterememektedirler. Bazı öğrencilere bireysel dersler verilerek sınıf düzeyi ortalamaları
sağlanabilir. Demirel (2007,s.87-93), Köksal, Varışoğlu (2012,s.101-109)
Hiçbir Yabancı dil öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımı tek başına bir dil öğretmede yeterli
görülmemektedir. Zira her yöntem ve teknik daha önce ortaya atılmış yöntemlerin
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eksikliklerini dikkate alarak gelişmesinden ibarettir. Asıl önemli olan öğrencilerin
durumlarına göre en faydalısının öğretmen tarafından seçilerek uygulanmasıdır.
Öğrencilerin

durumları

(yaşları,

öğrenim

durumları,

zekâları

vb.)

öğrenimi

etkileyeceğinden bu durumlar da dikkate alınarak uygun materyaller kullanılmalı ve iyi bir
öğretim ortamının yaratılması amaçlanmalıdır. Hedef dilin öğretilmesinden öğretim
ortamının dışında da öğrencilerin iletişimsel kanalları kullanarak öğrendikleri dili adeta
yaşamaları telkin edilmelidir. Demirel (2007,s.87-94)
2.8.Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminin Tarihçesi
Bir yabancı dil öğrenmek ve bu konuda çaba sarf etme gayretleri çok eski tarihlere
dayanmamakla birlikte günümüz dünyasında bir zorunluluk halini almıştır. Ülkemizin
konumu itibarıyla da birçok komşu ülke ile gerek ticaret gerekse turizm vb. alanlarda
iletişim kurması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Jeopolitik olarak önemli bir yerde olan
ülkemiz başta İngilizce olmak üzere, Arapça, Almanca, Fransızca ve diğer dillerin
öğretimine önem vermesi bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu alandaki ilk girişimlerin Araplara Türkçe öğretmek için Kaşgarlı Mahmut tarafından
yazılan Divanu’l- Lugati’t Türk adlı eserle başladığı bilinmektedir. (Kütükçü 2010).
Türkler tarih boyunca çeşitli kültürlerle tanışmış ve bunlardan da zaman zaman
etkilenmiştir.
Türklerin İslam Dinini kabulünden sonra da Arapça Türk eğitim hayatına girmiştir.
Osmanlılardan önce Selçuklu Devleti’nin de bilim dili olarak Arapçayı yazı dili olarak da
Farsçayı seçmesi sonucu bu dillerin öğretimi yaygın olarak görülmektedir. İşcan (2012,s.9)
Yabancı dil öğretimini cumhuriyetten önce ve cumhuriyetten sonra diye ikiye ayırmak
daha uygun görülmektedir.
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan cumhuriyetin ilanına kadar olan bölümde
yabancı dil öğretimi medreselerde verilmekteydi. Tanzimata kadar olan sürede eğitim din
esaslarına göre yürütüldüğünden, sadece dini metinleri anlama ve tercüme için Arapça
öğretilmekteydi. Medreseler Müslümanlığın bir kurumu sayıldığından burada eğitim
Arapça olarak verilmekte ve başka bir dilin öğretimi yapılmamaktaydı. Sıbyan okullarında
da genelde dini eğitim verilmekte ve dolayısıyla da eğitimde Türkçe öğrenilmesine önem
verilmemekteydi. Ancak bunların dışında bir de saraydaki hizmetler ve daha aydın ve
bilgili insan yetiştirmek için kurulan Enderun Mektebinde Türkçe’nin dışında Arapça ve
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Fransızca öğretimi verilerek daha bilgili ve aydın insan yetiştirmek amacı güdülmüş ayrıca
da Enderun’da devşirme çocuklara Türkçe ikinci dil olarak öğretilmiştir. Demirel
(2007,s.4-5)
Nizami Cedid hareketinin ve 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanının eğitim ve
öğretimde ilk batılılaşma hareketi olarak görülür. İşcan (2012,s.11-12)
Müderrishane-i Bahri Hümayun (1773) ile Müderrishane-i Berri Hümayun (1796) açılınca
bu ordu mekteplerinde modern bilimler öğretilmek istenmiş, matematik ve teknik
konularda birçok yabancı uzman bu okullarda görevlendirilmiştir. Ancak yeterli öğrenci
olmamasından dolayı bu amaca ulaşılamamış ve küçük yaşlardaki çocuklara Fransızca
eğitimi verilmiştir. Orduya ait okullarda yapılan bu uygulamayla Türkiye’de Arapça
dışında bir batı dili öğretilmesine başlanmıştır. Yabancı dille ilgili eğitim genelde tıp
alanındaki kullanılırken 1863 yılında Mekteb-i Mülkiye’nin ders programına Fransızca
öğretimi girmiştir. Demirel (2007,s.6)
İmparatorluk döneminde 1868 senesine kadar Galatasaray Sultanisinden başka orta
öğretim kurumu bulunmamaktaydı. Saffet Paşa zamanında yayınlanan Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nden sonra idadi ve sultani adı verilen yeni orta öğretim kurumları açılmış
ve okullarda uygulanan ders programlarına yabancı dil ilave edilmiştir. Bu şekilde Osmanlı
devletinde resmi olarak orta dereceli okullarda normal ders olarak ilk kez 1869 senesinde
girmiş oldu. Ay (1997,s. 11)
Darüşşafaka ilk özel Türk Okulu olarak 1873 yılında açılmış ve eğitim öğretime
başlamıştır. Pozitif bilimler matematik ve fen derslerinin yanında Fransızca eğitimde de
önde gelen okul olarak şöhret kazanmıştır (Demircan,1998)
Batılılaşma hareketlerinin başlamasıyla, eğitim ve öğretim alanında da birçok değişim
kendisini göstermiş özellikle de yabancı dil öğretiminde çağdaş yöntemler kullanılmaya
başlanmıştır. Yabancı dil olarak genellikle Fransızca ’ya ağırlık verilmiş diğer batı dilleri;
İngilizce ve Almanca uzun yıllar eğitim programlarında yer almamıştır. Bunların
müfredatlara girmesi cumhuriyetten sonra olmuştur. Demirel ( 1990,s. 5-14)
Tanzimat döneminde Türkiye’de açılan ilk yabancı özel okul Robert Koleji olmuştur.
Amerikalı misyonerlerin açmış olduğu bu okulda Amerikan kültürü ve İngilizce öğretimi
amaçlanmıştır. İlk dönemlerde bu yabancı özel okulda Türklerin okuması yasaklanmış
1871 senesinde Üsküdar Amerikan Kız Koleji açılmış ve ilerleyen yıllarda bu okullarda
sınırlı sayıda Türk öğrencilerin okumasına izin verilmiştir. Demirel (1990,s.11)
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Cumhuriyet Dönemi:
1923 yılından bugüne kadar olan süreyi kapsamaktadır. 1924 Tarihinde Tevhid-i Tedrisat
Kanunu yürürlüğe girince medreseler kapatılıp bugünkü okullar medreselerin yerini
almıştır.(Demirel,1990)
Türk öğrencileri yabancı özel okullara gitmekten kurtarmak için Türk Eğitim Derneği 1928
senesinde kurularak modern eğitim verilmeye başlanmış 1952 yılından sonra da tamamen
yabancı dille eğitim vermeye başlamıştır. TED adını alan bu okullarda yabancı dil olarak
İngilizce okutulmuş ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. Demircan (1988,s.10)
Cumhuriyet döneminde orta öğretimden sonra yükseköğretimde de yabancı dil eğitimini
görmekteyiz. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi Üniversiteleri ile
Hacettepe ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde de İngilizce eğitim verilmeye başlanmıştır.
Çelebi (2006,s.286-306)
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında tüm okullar devletleştirildiğinden 1950’li yıllardan
itibaren özel okul ve yabancı özel okul sayılarında artış gözlemlenmiştir. Medreselerin
kapatılmasından sonra Arapça öğretiminin yerini Fransızca ve İngilizce gibi batı dilleri
almıştır. Halen batı dillerinin öğretimi birçok eğitim kurumunda devam etmekte ve öncelik
tanınmaktadır. Arapça ise ortaöğretimde sadece İmam Hatip Liselerinde meslek dersi
olarak okutulmaya devam etmektedir. Ancak son 30 yıl içerisinde yükseköğretimde Arap
dili ve edebiyatı ve Arapça Öğretmenliği gibi bölümler açılarak buralarda modern Arapça
eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Şu anda Türkiye’de birçok üniversite ve ilahiyat
fakültelerinde hazırlık sınıf olarak Arapça eğitim verilmektedir.
2.9.Arapça Öğrenmenin Önemi:
Türkiye’de bir yabancı dil olarak öğretilen Arapça dünya dilleri arasında en üst sıralarda
kendisine yer bulmaktadır. Özellikle Ortadoğu ve Arap yarımadasında konuşulan ancak
bunun yanında Afrika’da da birçok ülkenin kullandığı resmi dildir. Çok geniş bir
coğrafyada kullanılan bu dil aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) de de kullanılan altı
resmi dilden birisidir. Baran (2010,s.1-3)
Günümüz dünyasında ikinci dil / yabancı dil büyük bir önem kazanmıştır. İnsanlar hangi
sektörde çalışıyor olurlarsa olsun bir yabancı dil öğrenme ihtiyacını duymaktadırlar. Bir
yabancı dil bilmenin ayrıcalık olmaktan çıkıp, herkesin sahip olması gereken bir özellik
olduğu günümüzde yabancı dil eğitiminin önemi de artmıştır Göçer (2008,s. 28)
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Çağımızda globalleşen dünyada yabancı dil öğrenmek zorunlu hale gelmiştir. Hatta birden
fazla dil öğrenmek de ihtiyaç halini almıştır. Günümüz dünyasında insanların yabancı dili
öğrenmesinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlar:
Ticaret
Eğitim,
Kültür
Spor vb. dir.
Yabancı diller, ulaşım ve iletişim gelişmesi ve devletlerarası siyasi ve ekonomik ilişkilerin
gelişmesi sayesinde yabancı diller öğretimine büyük önem kazanmaktadır. Halklar arası
kültürel, bilimsel ve ekonomik ilişkiler kurulmasında aktif bir araç sayılmaktadır. Söz
konusu olan Türkçe’nin Arapça ile birlikte İslam Medeniyetinin gelişmesinde, edebî ve
tarihi eserlerinin kaleme alınmasında büyük önemi vardır. Gazi, (2005,s.8)
Arapça, dünya üzerindeki 22 ülkenin resmi dili, İslam konferansına üye ülkelerin de
birçoğunun anadili bazılarının da ikinci dilidir. Ülkemizin de Arap ülkeleriyle uzun yıllara
dayanan çok derin münasebetleri vardır. Aynı tarih, aynı coğrafya, aynı geçmişi
paylaştığımız Araplarla komşuluk ilişkilerimiz vardır. Güneydeki en uzun sınırlarımız
Arap ülkeleriyledir. Doğal olarak Türkiye’nin birçok sebepten dolayı Araplarla iletişime
geçmesi kaçınılmaz bir olgudur. Son yıllarda Araplarla olan münasebetlerimiz çok ileri
seviyelere gelmiş ve Arapça bilen insana da ihtiyaç doğmuştur. Arap ülkelerinde okuyan
birçok Türk öğrenci olduğu gibi Türkiye’de de okuyan birçok Arap öğrenci bulunmaktadır.
Ayrıca Arapça İslam dininin kaynaklarının da dili olması dolayısıyla Türkler açısından ayrı
bir öneme sahiptir. Yüzyıllar boyunca Osmanlılarda medrese eğitimi Arapça olmuştur.
İslam dininin kaynaklarının (Kur’an, hadis, tefsir vb.) iyi okunup anlaşılabilmesi için
Arapça bilmek şart olarak görülmüştür. (Baran, 2010)
Yukarıda bahsedilen konulardan da anlaşılacağı gibi Türklerin, tarih boyunca İslam’la iç
içe yaşaması Arapça ile de yakın ilişkide olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı
Arapçanın öğretilmesi ve öğrenilmesi önem arz etmektedir.
2.10. Arapça Öğretiminin Tarihçesi ve Türklerle Araplar Arasındaki İlişkiler
Türklerle Araplar arasındaki ilişkilerin zamanı tam olarak belli olmasa da İslam öncesi
devirlere dayandığı sanılmaktadır. Araplar genellikle ticaret ve komşuluk nedeniyle
Türklerle ilişki içerisinde bulunmuşlardır. Zahidi, (1977,s. 3-5) Dolayısıyla İslamiyet’ten
önce de Türkler ve Araplar arasında az da olsa bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.
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İslamiyet’in gelmesiyle Araplar fetihler yaparak komşu oldukları birçok ülkeyi kendi
topraklarına katmayı başarmışlardır. Özellikle de Sasani Devletini ortadan kaldırdıktan
sonra Araplar Orta Asya ve Kafkaslara kadar olan bölgede etkinliklerini artırmışlar ve
Türklerle komşu durumuna gelmişlerdir. Sasani Devletinin baskısından ve zulmünden
kurtulan Türkler, Araplarla çok iyi ilişkiler kurmuş ve hızla İslam dinine girmişlerdir.
Koloğlu(1994,s.5-12)
Bu topraklara yerleşen Araplar kendi kültürlerini yaymak için medreseler açmışlardır.
Bunun sonucu olarak Arapça Türkler arasında yayılmış ve iletişim dili haline gelmiştir.
Özellikle de Abbasi Devleti’nin (661-750) kurulmasıyla Türkler özellikle de askeri
alandaki başarıları ve sadakatleriyle Arapların takdirini kazanmış ve yavaş yavaş İslam
dünyasında söz sahibi olmaya başlamış ve zamanla Bağdat ve civarına yerleşmişler ve
nüfuslarını artırmışlardır. Dönemin halifesi Bağdat ve Musul’un güvenliğini Türklere
teslim etmiş ve Türkler devlet yönetimine de aktif olarak katılmışlardır. Bu dönemde
Türkler arasında da Arapça artık iyiden iyiye yaygınlaşmıştır. Aytaç (1994,s.10-20)
İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. (840-1212) Karahanlıların halkıyla birlikte
İslam’ı seçmesinden sonra İslami Türk edebiyatı çok önemli eserler vermiştir. Bunların en
önemlileri Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig ve Kaşgarlı Mahmut’un Divanu’l- Lugati’t
Türk’tür. Türkçe olarak ilk Kur’an tercümesi Uygur-Arap harfleriyle yazılmıştır. Gazneli
Mahmut ilk olarak devletin resmi dilini Arapça yapmıştır. Bundan dolayı bu dönemde
verilen eserler genelde Arapça olarak yazılmıştır. (Doğan 1989) Medreselerde Arapça
öğretimi ilk defa bu dönemde yapılmaya başlamıştır.
O dönemde medreselerde, tümdengelimle dilbilgisi-tercüme metodu uygulanıyordu.
Öğretim ezbere dayalıydı. Bu da öğretimin kısır bir şekilde kalmasına sebep oluyor ve
yabancı dil öğretiminde istenilen düzeye ulaşmayı engelliyordu. (Doğan,1998)
Öğretimde uygulanan metotlar müderrislerin kişisel tercihlerine göre belirleniyordu.
Bundan dolayı farklı metotlar uygulansa da yine de öğretim, modernlikten uzak geleneksel
bir anlayışa sahipti. (Demirel,2004)
Gerek Selçuklu ve gerekse de Osmanlı döneminde Arapça eğitim ve öğretimine önem
verilmiş ve Arapça-Türkçe birbirinden etkilenmiştir. Yazı dilinde Arap Alfabesi
kullanılmış, tarih, edebiyat ve bilim alanında verilen eserlerde her iki dil de kullanılmıştır.
Selçuklu Devletinde saray dili her ne kadar Farsça olsa bile o dönemde açılan Nizamiye
medreselerinde etkin olarak Arapça eğitim de yapılmıştır. Medrese eğitimi daha sonra
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Osmanlı İmparatorluğu döneminde de gelişmiş ve klasik yöntemler kullanılarak meşrutiyet
dönemine kadar gelmiştir.
2.10.1.Meşrutiyet’ten Cumhuriyetin Kuruluşuna Kadar Arapça Öğretimi (ilk
ve orta öğretimde)

2.10.1.2.İbtidaî Mekteplerde (İlkokullarda) Arapça Öğretimi
İlkokulların ders programlarına ilişkin bilgiler 1913 senesinde yayınlanmıştır. İlkokul
programlarında Arapça Öğretimine yer verilmemiştir. O dönemde okullarda sarf ve nahiv
dersleri Osmanlıca ’da çokça kullanılan Arapça kelime ve cümleleri anlamaya yönelik
gramer bilgileri okutulmuştur. Ergün (1996,s.204-208),
Arapça ile birlikte Farsça gramer de verilmiştir. Bu okullarda, Arapça sarf ve gramerine ait
bilgilerde öğrencilerin yetenek kazanmaları için bol bol alıştırma ve uygulama yapılırdı.
Böylelikle sarf ve nahiv dersleri içerisinde Arapça gramer de okutulurdu. Aytekin, H.
(1991,s.60-66)
2.10.1.3.Rüştiye Mekteplerinde Arapça Öğretimi
Osmanlı’nın son dönemlerine doğru özellikle de II. Abdülhamid zamanında Rüştiyelerde
ve diğer okullarda ahlak ve din derslerinin saatleri artırılmış ve Arapça da programlarda
yer almaya başlamıştır. Öğretim süresi üç yıl olan erkek Rüştiyelerinde Arapça, birinci yıl
haftada bir saat okutulurken daha sonraları haftada iki saate çıkarılmıştır. Arapça
öğretimine Arapça sarf ve nahiv okutularak başlanmıştır. Bildirici (1987,s.25-26)
2.10.1.4.İdadîlerde Arapça Öğretimi
İdadî okulları kurulduklarında, Arapça öğretimdeki ders saatlerinin yeterli olmadığını
gören Eğitim Bakanlığı, İdadîlerdeki Arapça ders saatlerini ilk dört yılda daha da artırmış,
beşinci yılda ise iki saatlik bir zaman belirleyerek öğrencilerin Rüştiye sınıflarında daha iyi
bir ortamda Arapça öğrenmelerini temin etmeyi amaçlamıştır. Günümüz İlahiyat
Fakültelerinin hazırlık sınıflarındaki Arapça öğretimiyle bu yönden bir benzerlik arz
etmektedir. Daha sonraki yıllarda yapılan program değişikliğinde Arapça ders saatlerinde
bir miktar azalmalar olmuştur. Yücel (1994,s. 143)
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2.10.1.5.Sultanîlerde Arapça Öğretimi
Sultanî Okullarının ilk üç yıl müfredatlarına Arapça dersi konulmamıştır. Ancak Arapça
dersi bulunmamasına rağmen, Arapça kurallar, Osmanlı Türkçesi'nin daha iyi öğretilmesi
için kullanılmıştır. Bu okullarda Arapça yardımcı ders olarak okutulmuştur. (Soyupek,
2004)
2.10.1.6.Dârüşşafaka’da Arapça Öğretimi
Okulun ilk kurulduğu yıllarda müfredat programlarına Arapça sarf ve nahiv öğretimi
konulmuştur.

Bu

programdaki

dersler,

İdadîlerin

çok

üstünde,

o

zamanın

yüksekokullarında okutulmuştur. Öğretim süresi sekiz yıl olan bu okulun son iki yılı
yükseköğretim sayılarak öğretim ona göre düzenlenmiştir. Süleyman Paşa tarafından
düzenlenen programa göre; üçüncü sınıfta Arapça sarf, dördüncü sınıfta ise Arapça nahiv
okutulmuştur. (Soyupek,2004)
2.10.1.7.Askerî Rüştiyelerde Arapça Öğretimi
Askerî Rüştiyeler eğitime başladıkları yıllarda programında Arapça, Farsça, Fransızca, gibi
dillerin Arapça öğretimi de yer almaktadır. Çeşitli sınıflarda Arapça Sarf ve Nahiv
derslerine yer verilmiş ve bundan ileri bir öğretim yapılmamıştır. (Soyupek, 2004)

2.10.1.8.Askerî İdadîlerde Arapça Öğretimi
Askerî İdadîsi 1846-1847 yıllarında açılmış ve Arapça, ders olarak dördüncü ve beşinci
yıllarda okutulmuştur. Dördüncü yılda sarf ve medreselerde okutulmuş olan Avâmil,
beşinci yılda ise Emsile ve Binâ okutulmuştur. (Soyupek, 2004)
Yükseköğretimde Arapça Öğretimi
2.10.1.9.Öğretmen Mekteplerinde Arapça Öğretimi
Öğretmen mekteplerinin programlarında Arapça dersinin bulunup bulunmaması tamamen
kendilerine öğretmen yetiştirdikleri öğretim kurumlarında Arapça dersinin programda yer
almasına bağlıdır. Örneğin Rüşdiye mektebinde Arapça okutuluyorsa, bu okula öğretmen
yetiştiren öğretmen okullarının programında Arapça ’ya yer verilmiş, okutulmuyorsa yer
verilmemiştir. Öte yandan tarihi süreç içerisinde hangi ortaöğretim kurumundan Arapça
dersi kaldırılmışsa oraya öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumu programından da bu
ders kaldırılmıştır. (Soyupek, 2004)
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2.10.1.10.Dâru’l-Fünûn’da Arapça Öğretimi
Dâru’l-fünûn’un daha çok pozitif ilimlerin okutulduğu bir okul olarak açılmış ve ders
programları şubeden şubeye değişiklik göstermiştir. Her şubenin müfredat programında
Arapça dersi yer almamakta olup bazı şubelerde Arapça okutulmuştur. Bazılarının
programına da sonradan girmiştir. Örneğin, “Ulûm-ı Âliye-i Dinîye” şubesinin 1908
yılında ders programı yayımlandıktan sonra, bu programa İlm-i Hikmet, Tarih-i Edyan,
Siyer-i Nebevi gibi derslerin yanında Kitabet-i Arabîye adıyla Arapça dersi konulmuştur.
Ergün (1996,s.258-261)
2.10.1.11.Enderun Mektebinde Arapça Öğretimi
Enderun Mekteplerindeki Arapça yabancı dil olarak öğretilmiştir. “Enderun’da Türkçe’nin
dışında yabancı dil olarak Arapça ve Fransızca öğretilmekteydi. Bu okulların dil öğretimi
açısından bir özelliği de Türk olmayan çocuklara (devşirmelere) Türkçe’nin ikinci dil
olarak öğretilmesi olmuştur” Demirel (1999,s.14-16)
2.10.1.12.Medreselerde Arapça Öğretimi
Arapça öğretimi ilk defa medreselerde yapılmaya başlandı. Medreselerde Arapça
öğretiminde dilbilgisi-tercüme metodu uygulanıyordu (Doğan,1989). Öğretim ezbere
dayalıydı. Bu da öğretimin kısır bir şekilde kalmasına sebep oluyor ve yabancı dil
öğretiminde istenilen düzeye ulaşmayı engelliyordu. Öğretimde uygulanan metotlar
müderrislerin kişisel tercihlerine göre belirleniyordu. Bundan dolayı farklı metotlar
uygulansa da yine de öğretimde belirli bir çizgi yakalanamıyordu.
Osmanlı medreselerinde eğitim-öğretim, 16. yüzyılın ortalarından itibaren daha çok dinî
ilimler üzere yoğunlaşmıştı. Bu durum asırlarca sürdü ve II. Meşrutiyete kadar önemli
hiçbir değişiklik ve gelişme de olmadı. Geliştirilemeyen bir başka husus da Arapça
öğretimiydi. Medrese öğretiminin esasını oluşturan Fıkıh, Tefsir ve Hadis gibi temel dinî
ilimlerin tahsili için öğrencinin uzun yıllar süren bir Arapça öğretiminden geçmesi
gerekiyordu. Ancak 15-16. Yüzyılda hangi kitaplar okunduysa, Fatih döneminde dil
öğretiminde geliştirilen yeni ve modern usullerden habersiz öğrenmek zorunda kalıyor bu
da uzun yıllar alıyordu. Medreselerde geleneksel usullere ve öğreticinin kendi özgün
öğretisine göre eğitim yapılmıştır. Sarıkaya(1997,s.81-84)
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2.10.2.

Cumhuriyetin

Kuruluşundan

Günümüze

Arapça

Öğretimi

(Ortaöğretimde)

2.10.2.1.İmam-Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi
İmam-Hatip Liselerinin tarihi, II. Meşrutiyet dönemindeki ıslahat çalışmalarından sonra
açılan “Medresetu’l-kudât”, 1913’te açılan Medresetu’l-eimme ve’l-hutebâ, 1914’te açılan
Medresetü’l-hattâtîn ve 1919’da açılan medresetü’l-irşâd’a dayanmaktadır. Bu okullar
meslek okulları halinde hizmet vermişlerdir. Bu okulların müfredat programlarına,
İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi yabancı dil öğretimi de eklenmesiyle birer modern
eğitim ve öğretim kurumu durumuna gelmişlerdir. Ergin (1977,s. 161-162)
1951 Tarihinde ilkokullara dayalı yedi ilde Adana, Ankara, Isparta, İstanbul, Kayseri,
Konya ve Maraş birer İmam-Hatip okulu açıldı. İmam-Hatip okulları yeni bir statü ile
tekrar öğretime açıldığında bu okullarda Arapça, dersi meslek derslerinden birisi olarak
okutulmaya başlanmıştır. Ergin (1977, s. 161-162)
Burada okutulan Arapça dersleri, yüzyıllardır devam eden medrese sistemi içerisinde
uygulanan Arapça öğretiminden farklı bir durumda olacaktı. İmam-Hatip okullarında
öğrenci bütün gücünü Arapça öğrenmeye vermeyecekti. Bunun dışında da kültürel derslere
de devam edeceklerdi. Bundan dolayı da yeni usullerin benimsenmesi de gerekiyordu.
Ancak öğretmenlerin çoğu medrese sisteminden geldiğinden modern bir usul belirlenmesi
oldukça zordu. Onlara göre Arapça öğretiminin bir tek usulü vardır, o da “Emsile-Binâ
metodudur. Ancak İmam-Hatip okullarında modern dil öğretim yöntemleri ve tekniklerinin
kullanılması gerekiyordu. Ancak şimdiye kadar Arapça öğretim metodu maalesef
geliştirilememiştir. (Soyupek, 2004)
Yüksek Öğretimde;

2.10.2.2.İlahiyat Fakültelerinde Arapça Öğretimi
İlahiyat fakültelerinde Arapça Öğretimi yine mesleki dersler grubundan sayıldığından
çağdaş bir metotla Arapça Öğretimi yapılmaya başlanamamıştır. Bu fakültelerde öğretilen
Arapçanın bir yabancı dil değil de meslek derslerine yardımcı bir ders gibi görülmesi
eğitimin kalitesini etkilemektedir. Son yıllarda İlahiyat fakültelerine Arapça hazırlık
sınıfları konmuş olup, birinci sınıfa geçen öğrencilerin eskiye nazaran daha iyi Arapça
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öğrendiklerini söylense de de istenilen düzeyde bir öğrenmeye henüz ulaşılamadı
görülmektedir.
2.10.2.3.Arap Dili Ve Edebiyatı Bölümlerinde Arapça Öğretimi
Son yıllarda sayısı artan bu bölümlerde Arap dili ve edebiyatı alanında eğitim
verilmektedir. 1970’yıllardan sonra Türkiye’de Arapça eğitim veren bölümler artmış ve
Arapçanın modern metotlarla öğretilmesi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Arap dili
ve edebiyatı bölümlerinde geleneksel medrese metotları terk edilmiş ve daha çağdaş bir
şekilde okuma-anlama, dinleme- anlama, konuşma ve yazma melekelerini geliştirecek
şekilde yeni programlar uygulanmaya başlanmıştır.
Bu bölümlerde sadece dil değil Arap edebiyatı ve klasik metinlerde gösterilmekte, çeviri
ve kompozisyon konularında da öğrencilerin becerileri geliştirilmektedir. Ancak Arapça
öğretimiyle ilgili yöntem sorunu halen bu okullarımızda da devam etmektedir.
2.10.2.4 Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda Arapça Öğretimi
Askeri okullarda da Arapça öğretimi yapılmaktadır. Buradaki öğretim kurslar şeklinde ve
dönemler halinde olmaktadır. Kursiyerler askeri personelden oluşmakta olup dil
öğretiminde laboratuvarlar ve güncel yabancı dil öğretim yöntemleri uygulanmaktadır.
Özellikle Kara Harp Okulunda yabancı dil öğretimi üzerinde çok ciddi durulmakta ve dil
öğreniminde Doğal Yaklaşım Yöntemi uygulanmaktadır.
Bu yöntemde, insanların ana dillerini nasıl öğrendiğine bakılmasının gerektiği üzerinde
durularak dil öğreniminin doğal sıraya göre yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca
dil öğretiminde İnsanlarda var olan dil edinme aygıtının harekete geçirilmesi gerektiğini,
bunun için de anlaşılabilir girdi gerektiğini, bu yöntemle daha kısa zamanda ve daha etkin
dil öğrenilebileceği savunulmaktadır. Işık (2005,s.10-18)
2.11. Arapça ile Türkçenin Benzeşen ve Benzeşmeyen Yönlerinin Karşılaştırılması
Son asırda çağdaş dilbilimin gelişmesi ve buna bağlı olarak da yabancı dil öğretimiyle
ilgili değişik yaklaşım ve teknikler gelişerek yabancı dil öğretiminde uygulanmaya
başlanmıştır.

Ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere paralel olarak Arapçanın

uluslararası alanda önem kazanması, yabancı dil olarak öğrenilme gereğini beraberinde
getirmiştir. Bu gelişmeler, Arapçanın yüzyıllardır sürdürülen öğretiminden vazgeçilerek
modern bir biçimde öğretilmesini zorunlu hale getirmiştir. Arapçanın daha kolay ve daha
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etkin öğrenilmesi için yapılması gereken birçok yenilik vardır. Genelde yabancı bir dil
olarak Arapça öğreniminin zor olduğu söylenir. Doğan (2006,s.21) Bu söylem aslında çok
da doğru değildir. Eğer öğrenmede bir zorluk yaşanıyorsa bunun bilimsel temelleri
incelenmeli ve zorlukların aşılması için gerekli metot ve prensiplerin ortaya konulması
gerekmektedir.
Arapça öğretiminde en temel sorunlardan birisi yöntem sorunudur. Yöntemi olumsuz
etkileyen esas problemin ise Arapça ile Türkçenin karşılaştırmalı öğretimine ilişkin
çalışmaların yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de Arapça öğretimi,
anadil öğretimi gibi yapılmakta ve Arapların öğretim biçimi gibi öğretilmeye
çalışılmaktadır.
“Çağdaş yabancı dil öğretimi, ana dil ile hedef dil arasındaki benzeşen ve benzeşmeyen
özelliklerin karşılaştırmalı olarak öğretiminin öğrenimi daha kolay ve verimli hâle
getirdiğini kabul eder”. Doğan (2006,s.69)
Bu ilke doğrultusunda Arapçanın Türkçe ile bazı konularda benzer yönleri olduğu gibi
ayrıldığı yönleri de vardır. Bu benzerliklerden yararlanmak yabancı dil öğretimini
kolaylaştırır. Benzeşmeyenler yönler üzerinde de öğrencinin dikkati yoğunlaşır ve olumlu
sonuçlar elde etmesine katkı sağlayabilir.
2.11.1-Arapça İle Türkçenin Sesbilim Açısından Karşılaştırılması,
Arapça Türklere göre yabancı bir dildir. Usta, İ. (2012,s.138). Yabancı dil olması,
öncelikle onun Türkçeden tamamen farklı bir ses sitemine sahip olmasından kaynaklanır.
Doğan (2006,s.69) Bu özellik tüm dünya dillerinde görülen temel farklardan biridir. Arap
alfabesinde 28 harf vardır ve bu harflerin bazıları Türkçede de aynı sesle ifade edilirken
Türkçede olmayan ve tamamen gırtlağın ve ağzın değişik yerlerinden çıkmaktadır.
Seslerin çıktığı yerlere Arapçada “mahreç” denilmektedir. Seslerin özellikle de konuşmada
doğru telaffuzu edilmemesi iletişimde bazı sorunların da meydana gelmesine sebep
olmaktadır. Arapça bir yabancı dildir ve sesler öğretici tarafından esasına uygun olarak
öğretilmelidir. Uralgiray (1986,s.11)
Arapça öğretimindeki ses çalışmaları önceleri kontrollü bir çalışmayla başlar ve zamanla
bu bir alışkanlığa dönüşür ve otomatik olarak seslere ait sembolleri gördüğünde sesi tam
olarak telaffuz eder. Seslerin çıktığı bölgeleri kullanarak uygulamaya geçer. İki dil
arasındaki karşılaştırmalı seslerden benzer olanlarla benzeşmeyenler gösterilir, öğrenme
daha hızlı ve verimli olur.
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Yazı, sembollerle sesler arasındaki ilişkinin görsel nitelik kazanmış şeklidir. Doğan
(2006,s.69-71)
Türkçe Latin harfleriyle yazıldığından öğrenciler Arap harflerine şekil olarak alışık
değildir. Seslerle sembollerin yani harflerin örtüşmesi belli bir zaman alacağından bu
zaman diliminde doğru telaffuz büyük önem taşımaktadır.
Arap Alfabesi
Arap alfabesinde 28 harf vardır. Bu harflerin tamamı sessiz harf olup harflere harekelerle
ses verilmektedir. Arap alfabesinde bulunan harflerin bir kısmı Türk alfabesinde olmasına
karşın bazı harfler bulunmamaktadır. Arap alfabesinde olup Türk alfabesinde olmayan
harflerin Latin harfleriyle yazılması için transkripsiyon alfabesinden yararlanılmaktadır.
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Arapçada olup Türkçede olmayan harfler ve çıkış yerleri (mahreçleri):
-  ثharfi, diğer bir deyişle de “peltek se” dilin ön dişler arasına sıkıştırılmasıyla elde
edilen sestir.
-

 حharfi, gırtlaktan gelen havanın küçük dil tarafından sıkıştırması sonucu elde edilen

hırıltısız sestir.
-  خharfi, boğazdan geçen havanın sıkıştırılması sonucu elde edilen hırıltılı bir sestir.
Arapçadan Türkçeye geçen birçok kelimede kullanılmasına karşın Türkçedeki “h” sesiyle
ifade edilir.
-

 ذharfi, havanın ağızdan çıkışı esnasına dil ucunun ön dişlerin üzerine değmesiyle elde

edilen sestir.
-  صharfi, Türkçede de kullanılan “s” harfinin kalın okunuşuyla elde edilen bir sestir. Bu
harf dilin orta kesiminin üst damağa yapışmasıyla çıkar. Polat (1998;28)
-

 ضharfi, ağza gelen havanın dilin ön kısmının damağa iyice yapışması ve birden bire

dilin ileri doğru yaptığı hareket sonucu elde edilen sestir.
-  طharfi, “t “ harfinin kalın okunmasıyla elde edilen sestir.
-  ظHarfi, Dilin ön kısmının üst damağa yapıştırılması ve ileriye doğru hafif itilmesi
sonucu elde edilen bir sestir.
-

 عharfi, boğazdan gelen havanın ses kirişlerinde sıkıştırılması sonucu elde edilir. “”ح

harfi ile aynı bölgeden çıkmasına rağmen birbirlerine fazla benzemezler. Bu harf ses
kirişlerinin genişlemesi sonucunda elde edilir.
-  غharfi, bu harf da boğazdan çıkan harfler grubundan sayılır. Ötümlü olmasından dolayı
“ ”خharfinden ayrılır.
-  قharfi, küçük dilin geriye doğru hareketinden elde edilir ve boğazın üst kısmından
havanın geçişi sırasında çıkarılan sestir.
-  وharfi, Türkçede kullanılan “v” harfine benzemesine rağmen aslında birebir bu harfi
karşılamaz. Daha ziyade batı dillerinde bulunan w harfi ile aynıdır.
İki dil arasındaki önemli farklardan birisi de yazı şeklidir. Türkçe soldan sağa, Arapça ise
sağdan sola doğru yazılmaktadır. Bu açıdan Arap alfabesi ile Türk alfabesi arasında da çok
farklar vardır. Arap harfleri bulundukları yere göre (başta, ortada, sonda) farklılıklar
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göstermekle birlikte, büyük küçük harf farkı olmayan bir yazı sistemine sahiptir. Bu yazı
sistemine öğrencilerin alışması önemli bir zaman gerektireceği aşikârdır. (Kütükçü;2010)
Bu iki alfabe arasında benzeşen yönler de vardır. Bunlar; Harfler yazıldığı gibi okunur ve
konuşulduğu gibi de yazılabilir. Yazı dili öğrenildikten sonra fazla bir çaba gerektirmeden
okumaya geçilebilir. İki dilin gerek alfabe ve gerekse diğer alanlarındaki benzerlikleri
öğrenmeyi kolaylaştırır ve doğru öğrenme konusunda avantajlar sağlar.
2.11.2.Arapça

İle

Türkçenin

Biçimbilim

(Morfolojik)

Bakımdan

Karşılaştırılması
İki dil arasında biçimsel (Morfolojik) olarak benzer ve ayrı yapıları karşılaştırılırken şu
farklılıklar dikkate alınmalıdır:
Erillik ve Dişillik;
Türkçede hem özel isimlerde hem de cins isimlerde erillik ve dişillik yoktur. Ancak
Arapçada

"müennes ve müzekker" diye kelimelerde cinsiyet ayrımı çok önemli yer

tutmaktadır. Bu özelliğin Türkçede olmayışı Arapça öğrenen öğrenciler için yeni
karşılaşılan bir durum olduğundan dolayı zaman zaman zorluk yaşanabilir. Türkçede
olmayan bu durumda bazı cins isimlerin cinsiyetini belirtmek için “erkek” veya “dişi”
ibareleri kelimelerin başlarına getirilebilir, dişi köpek, erkek köpek gibi. Polat (1998,s.32).
Bu kabiliyetin öğrencilere öğretilebilmesi için Arapçadan Türkçeye geçmiş ve aynı şekilde
kullanılan ve kelimelerin sonuna “a” veya “e “ getirilerek kullanılan müdür- müdire,
memur-memure gibi kelimeler örnek gösterilerek konunun daha iyi anlaşılması
sağlanabilir. Doğan (2006,s.71-73)
Arapçada canlı ve cansız varlıklar için erillik ve dişillik vardır. Canlı varlıklara gerçek eril,
cansız varlıklara da mecazi eril denmektedir. Bunların da istisnaları olabilmektedir. Bazı
isimlerin sonunda dişillik eki olmasına rağmen eril olarak da addedilebilir.
Arapçada dişil yapmak için ismin sonuna bazı ekler getirilir.
a- “ ﺗﺎء اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔtaül marbuta” isimlerin sonuna getirilerek dişil yapılır. ﺧﺪﻳﺠﺔ- Hatice ﻋﺎﺋﺸﺔ
- Ayşe gibi
b- “–اﻟﻒ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻤﺮﺑﻮﻃﺔelif te’nis al maksura” getirilerek yapılır.  ﺣﺴﻨﻰ-  ﻟﻴﻠﻰLeyla-Hüsna
gibi
c-  اﻟﻒ أﻟﻤﻤﺪودة-elif el memdude” getirilerek yapılır . ﺳﻤﺮاء- Semra gibi
Bunun dışında da Arapça da bazı yer adları ve cansız çoğullar da müennes kabul edilir.
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Arapçada sayılarda ve sıfatlar da erillik ve dişillik vardır. Polat (1998,s. 33)
Arapçada sıfatlarda ve sayılarda da erillik ve dişillik (Müzekker ve müenneslik) vardır.
Sıfatlarda  – اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﺠﺪﻳﺪةyeni araba  –اﻟﻘﻠﻢ اﻷﺳﻮدsiyah kalem gibi,  هﺬا اﻟﺮﺟﻞ- bu adam
 – هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎرةbu araba
Sayılarda da ;  – ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮon beş ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ- on sekiz gibi
Yapı:
Türkçe ile Arapça yapı bakımından da birbirine benzememektedir. Türkçe sondan eklemeli
olmasına karşın Arapça kök bükümlü bir dildir. Bunun için Türkçede çekim ve türetimi
yapılan kelimelerin kökleri değişmez. Bir kökün sonuna pek çok yapım ve çekim ekleri
getirtilerek yeni anlamlı kelimeler elde edilebilir. Hengirmen (1998,s.22)
Ekler:
Arapça ve Türkçede isme ve fiile eklenen bazı ekler vardır. İsimden isim, isimden fiil
yapılabildiği gibi, fiilden isim ve fiilden fiil de yazılabilmektedir. Arapça, kök bükümlü
diller grubundan olduğundan kelime türetimi Türkçedeki ile aynı değildir. Bir kelime
türetmek için kök harfler sabit kalsa da harflerin yerlerinin değiştirilmesiyle yeni kelimeler
türetilir. Ekler Türkçedeki gibi sadece kelimenin sonuna gelmez, bazen ön ek bazen da son
ek şeklinde gelebilir. Örneğin: ﻃﻠﺐ- istedi. ﻃﻠﺒﺎ- istemek -  ﻃﺎﻟﺐ- öğrenci gibi. Örnekte de
görüldüğü gibi, kök harflerinin yerlerinin değişmesiyle birçok kelime türetilmiş oldu.
Türkçe, sondan eklemeli dil olmasından dolayı kelimenin sonuna gelen yapım eki ve
çekim ekleriyle yeni kelimeler türetilebilir. Türkçe de Kelime türetimi mastarla
yapıldığından mastarların bilinmesi önemlidir. Örneğin: “Öğren-ci-ler” gibi, bu örnekte
görüldüğü üzere “kök-yapım eki- çekim eki” sıralaması takip edilmiştir.
Fiilden fiil yapan ekler şunlardır:
–a (e), -acak (ecek),- amak (emek), -anak (enek), - ç (aç, eç, ıç, iç, uç, üç), -dı (dı, di, du,
dü, tı, ti, tu, tü), -ga (ge), -gaç (geç, kaç, keç), -gan (gen, kan, ken), -gı (gi, gu, gü, kı, ki,
ku, kü), -gıç (giç, guç, güç), -gın (gin, gun gün, kın, kin, kun, kün), –ı (i, u, ü), -ıcı (ici, ucu,
ücü), -ık (ik, uk, ük), -ın (in, un, ün), -k (ak, ek), -m (ım, im, um, üm), -ma (me, mı, mi,
mu, mü), -maca (mece), -r (ar, er, ır, ir, ur, ür), -sal (sel), -ş (ış, iş), -t (ıt, it, ut, üt), - ıntı
(inti, untu) Banguoğlu (1990,s.150-295)
Fiilden fiil yapan eklerin bazıları ise;
-t (ıt, it, ut, üt), -dır (dir, dur, dür), -ıl ( il ,ul ül), -ın (in, un, ün), -ır (ir, ur, ür
İsimden fiil yapan ekler:
-l (al, el), -ımsa (imse, umsa, ümsa), -da (de), -a (e), -la (le), -lan (len), -r (ar, er),
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İsimden isim yapan eklerin bazıları;
-ca (ce, ça, çe), -cak (cek), -cıl(cil, cul, cül, çıl, çil, çul, çül) ), -cı(ci, cu, cü, ), -cık (cik,
cuk, cük), - daş(deş, taş, teş), -kı(ki, ku, kü), -lık(lik, luk, lük), -msı (msi, msu, msü), nci(nci, ncu, ncü), -sal(sel), -sı (si, su), -sız (siz) Banguoğlu (1990,s.155-290)
Arapçada isimden isim ve diğer türetmeler kalıplara dayanmaktadır. Bu kalıplar ezbere
dayalıdır.
Bu kalıplar ise genel olarak şunlardır.
Arapçada isimden fiil yapan kalıplar,
-

إﻓﻌﺎل-

ﺗﻔﻌﻴﻞ-

إﺳﺘﻔﻌﺎل-

إﻓﺘﻌﺎل-

إﻓﻌﻼل- ﺗﻔﻌﻞ

Akdağ (1984,s. 5-33)

Arapçada fiilden fiil yapan kalıplar.
إﻓﻌﺎل-

 ﺗﻔﻌﻴﻞ-

 ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ-  إﻧﻔﻌﺎل-

 إﻓﺘﻌﺎل-

 ﺗﻔﻌﻞ-

ﺗﻔﺎﻋﻞ-  إﺳﺘﻔﻌﺎلBu kalıplar mastar

okunuşlarıyla anılırlar. Bu kalıplara giren kelimeler değişik anlamlar kazanırlar. Uralgiray
(1986,s. 76-78)
Arapçada fiilden isim yapan kalıplar.
Arapçada fiilden isim yapmak için birkaç yol vardır. Bunlardan birisi bazı kalıpların
mastarlarıyla yapılır. Bunun dışında da fiilden isim yapmak mümkündür.
-Fiillerin başına - م-harfi getirilerek yer ismi yapılır.
-Fiillerin başına -  مharfinden sonra-  أharfi getirilerek alet ismi yapılır.
-Fiillerin ikinci harfinden sonra-  ي-harfi getirilerek yapılır.,
-Fiillerin başına -  م- ikinci harften sonra da -  و- harfi getirilerek fiiller isim yapılabilir.
Polat(1998,s.52)
Çoğullar: Arapçada çoğullar üç şekilde yapılır:
Cem-i Müzekkeri Salim; Tekil kelimenin sonuna kelimedeki durumuna göre (  )ونveya
(  )ﻳﻦgetirilerek yapılır.  ﻣﺪرس-  ﻣﺪرﺳﻮن- ﻣﺪرﺳﻴﻦ
Cem-i Müennesi Salim; Tekil ismin sonuna (  )اتtakısı getirilerek yapılır. ﻣﺪرﺳﺔ- ﻣﺪرﺳﺎت
Cem-i Mükesser; Bu tür çoğullara kırık çoğul da denir. Kırık çoğul etmek için kesin bir
kural yoktur. Bu tür çoğullar harflerin düşmesi bazı harflerin ilave edilmesiyle elde edilir.
 دﻓﺘﺮ –دﻓﺎﺗﻴﺮ-defter - defterler.
Arapçada çoğul kullanımlarında bazı farklılıkları vardır. Sayı sıfatlarının kullanımı
Türkçede daima tekil olarak gelmesine rağmen Arapçada bazen tekil olabildiği gibi bazen
da çoğul olarak kullanılabilir. Doğan (2006,s.70-74)
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İsmin halleri (durumları);
Türkçede ismin 8 hali (Durumu) vardır. Bunlar; a-Yalın hali, b-belirtme hali, c-kalma hali,
d-çıkma hali, e-yönelme hali, f-tamlayan hali, g- eşitlik hali, h-vasıta halidir.
Yalın Hal; İsmin hiç ek almamış halidir. Örneğin; ağaç, çiçek, dağ gibi. Arapçada yalın
haldeki isimler belirtme eki almazlar örneğin;  ﺑﻨﺖ-  ﺷﺠﺮةgibi.
Belirtme Hali; Adı gösterdiği şeyin belli bir nesne olduğunu belirtir. İki ünlü yan yana
gelmesi durumunda da araya –y- kaynaştırma ünsüzü girer. Belirtme durum ekleri (-a, -e, ı, -i, -o, -ö, -u, -ü) dür. Örneğin; ev-i, okul-a, araba-y-ı, gibi, son harfin durumunda göre
belirtme durum ekleri ismin sonuna gelir. Aksan (1990,s. 90-94)
Arapça ‘da ise belirtme durumu “mef’ul-u bih” olarak isimlendirilir. Belirlilik takısı alması
durumunda cins ismin başına elif-lam takısı getirilir. رأﻳﺖ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ

öğretmeni gördüm.

Kalma hali; Türkçede bu durum (da, de) ekleriyle gösterilir. Ancak ismin son ünlüsü
kalınsa -da, - ta, olarak da gelebilir. Örneğin: çarşı-da, Pazar-da gibi
Arapçada ise kalma durumu

 ﻓﻲve  بharfleriyle gösterilir.

 اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ-çocuk okul - da - dır.
 رأﻳﻨﺎ ذﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ- orman - da bir kurt gördüm. Vb. Akdağ(1984,s.95)
Çıkma hali; ismin sonuna –dan, -den, veya –tan, -ten getirilerek yapılır. Örneğin: sinemadan çıktım. Bahçe-den gül kopardım. Sepet-ten yumurta aldım gibi.
Arapçada ise

 ﻣﻦ ﻋﻦekleri getirilerek yapılır.

Örneğin ;  ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔokuldan çıktım.
 ﺳﺎﻓﺮت ﻋﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔşehirden ayrıldım.
Yönelme hali; Gösterilen nesneye bir yönelme söz konusudur. Yönelme ekleri – a, -e ‘dir.
İsmin son harfine göre -a veya –e harfi gelir. İki ünlünün yan yana gelmesi durumunda
araya kaynaştırma harfi –y- gelir. Örneğin; çarşı-y-a gidiyorum.
Arapçada yönelme durumu ismin başına getirilen harfi cer’lerle yapılır.
Yönelme durumunu belirtmek için kullanılan harfi cerler şunlardır: اﻟﻰ, ﻣﻦ, ﻋﻦ, ل, dır.
Örnek:

 – ذهﺒﺖ اﻟﻲ اﻟﺒﻴﺖev-e- gittim.

 ادرﻧﺔ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ إﺳﻄﻨﺒﻮل- Edirne İstanbul –a yakındır.
 اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺖokul ev-e uzaktır.
 هﺬا اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻚbu kalem siz –in-dir. Akdağ (1984,s.109)
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Tamlayan hali; Türkçede tamlama durumlarında tamlayan, tamlanandan önce gelir.
Tamlayana-ın , -in, eklenerek yapılır. İki ünlünün yan yana gelmesi durumunda da araya
“n” kaynaştırma harfi girer. Örneğin; deniz-in ortası, kapı-nın kolu gibi
Arapçada isim tamlaması Türkçedeki gibi değildir. Önce tamlanan daha sonra da tamlayan
gelir. Örneğin  – ﺑﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔokulun kapısı gibi.
Eşitlik hali; Türkçede eşitlik hali –ce, -ca ekleri getirilerek yapılır. Örneğin, sence, bence,
yüzlerce gibi Aksan(1990,s.90-92)
Arapçada bu durum genellikle kelimelere yapılan vurgu ile ifade edilir. Ayrıca; – ﺑﻨﺴﺐ ﻟﻲ
bana göre -  ﻓﻲ رأﻳﻰ- kanımca gibi eklerle de yapılabilir.
Vasıta hali; Türkçede -ile veya isme bitişik olarak –le ile gösterilir. Eğer son harf sesli
olursa araya “y” kaynaştırma ünsüzü girer. Örnek; Araba-y-la, tren-le, arkadaş ile gibi
Arapçada  ﻣﻊ-  بilgeçleriyle yapılır. Örneğin.

– ﺟﺌﺖ ﻣﻌﻚseninle geldim. آﺘﺒﺖ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ

kalemle yazdım. Akdağ (1984,s.129)
İsim tamlaması; Türkçede isim tamlaması, tamlayan ve tamlanandan oluşur. Tamlayan
tamlanandan önce gelir ve ( –ın, -in, -un, -ün) takısı alır. Tamlayan ise (-ı, -i, -u, -ü) ekleri
alır. Örneğin; ev-in çatı-s-ı gibi. Karahan (2008,s.42)
Arapça ‘da ise isim tamlaması Türkçedekinin tam tersi bir işlemle yapılır. Yani tamlanan
önce, tamlayan da sonra gelir. Tamlamaların tam tercüme edilmesi durumunda Türkçede
devrik cümleye sebep olacağından tersten tercüme edilmesi gerekmektedir.
Örneğin; ﺑﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ

okulun kapısı, (Türkçe tercüme edildiğinde kapısı okulun diye bir

anlam çıkabilmektedir.)
Sıfat tamlaması; Türkçede isim tamlamasında olduğu gibi sıfat tamlamasında da tamlayan
önce tamlanan sonra gelir. Örneğin; güzel çiçek, sarı gelin gibi. Hepçilingirler (2013,s.108110)
Arapçada tamlanan tamlayandan önce gelir. Ve bunlar sıfat ve mevsuf diye adlandırılır.
Sıfat mevsufuna; müennes-müzekkerlik, teklik-çokluk, belirlilik –belirsizlik bakımlarından
uyum sağlamak zorundadır. Örneğin;  اﻟﻮﻟﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮküçük çocuk gibi. Çörtü (2014,s.14)
Fiillerde zaman ve çekim; Türkçede fiiller, kişi adları kullanılmadan belirli eklerin
eklenmesiyle kip ve zaman açısından belirlenir. Fiil kökünde bir değişiklik olmadan son
eklerle çekim yapılabilir. Örneğin; “Almak” fiili
Al-dı-m, al-dı-n, al-dı, al-dı-k, al-dı-nız, al-dı-lar gibi kişilere göre çekim yapılabilir.
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Arapçada fiiller “mücerred” ve “mezid” olmak üzere ikiye ayrılır. Mücerred fiiller
genellikle üç harften oluşur ve bunlara “sülasi mücerred” fiiller denir. Bazı fiiller üç
harften daha fazla yani dört harfli de olabilirler. Bunlara da dörtlü anlamında “rubai
mücerred” fiiller denir. Akdağ (1984,s.3-5) zaman ve şahıs ekleri fiil kökünün önüne ve
sonuna eklenir. Kök harfler çekim esnasında kaybolmayıp sadece yerleri değişir. Polat
(1998,s.41)
Sülasi mücerred (üç harfli fiiller) fiillerde ortadaki harfe göre “aynel fiil” çekim yapılır ve
altı çeşit çekim şekli vardır. Bundan dolayın bir fiili öğrenirken orta harfinin okunuş şeklini
unutmamak gerekir. Orta ve son harfleri  أ-ي-( وilletli harfler) harflerinden biri olması
durumunda fiil çekimleri değişikliğe uğrarlar. Uralgiray (1986,s.24-61)
Fiillerde olumsuzluk; Türkçede fiilleri olumsuz yapmak için şimdiki zaman çekiminde
“m”, gelecek zaman, geniş zaman, geçmiş zaman çekimlerinde fiilin sonuna “-ma, -me”
ekleri getirilir.
Örneğin; Al-m-ıyor-um, al-ma-dı-m, al-ma-y-aca(ğ)-ım, al-ma-m, al-ma-malı-y-ım, almaz-sa-m, al-a-ma-m, al-ma
Arapçadaki fiillerde olumsuzluk yapmak için fiilin önüne

ﻟﻦ- ﻟﻢ-

ﻣﺎ-

ﻻolumsuzluk

ekleri getirilir.
Örneğin;  ﻣﺎ أﻗﺮأ-okumadım  ﻻ أﻗﺮأokumuyorum  ﻟﻢ أﻗﺮأokumadım  ﻟﻦ أﻗﺮأokumayacağım
gibi.
Fiillerde soru: Türkçede, -mı,-mi,-mu,-mü ekleriyle soru yapılır. Bu ekler fiilin sonuna
getirilir.
Örneğin: yaz-ıyor-mu-yum, yaz-ıyor-mu-sun – yaz-ıyor mu?
Arapçadaki fiillerde soru yapılırken fiilin başına “ ”هﻞveya “ ”اharfi getirilir. Örneğin:
 هﻞ أذهﺐveya  أ أذهﺐgidiyor mu-yu-m, gider miyim gibi. Şimşek (1997, s.70-72)
2.11.3.Arapça İle Türkçenin Sözdizimi (Sentaks) Bakımdan Karşılaştırılması
Cümle Dizilişi: Cümle dizilişi bakımından Arapça ile Türkçe birbirinden farklıdır.
Türkçede genel olarak “ özne + nesne (Tümleç) + yüklem “ şeklindedir. Kurallı cümlede
bu diziliş bu şekildedir. Örneğin; “öğrenci okula gitti” gibi.
Arapçada ise fiil başta olur. Daha sonra fail ve mef’ul gelmektedir.
Örneğin;

 ﻳﺬهﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔöğrenci okula gidiyor. Bu dizilişte de görüldüğü gibi,

cümle, fiil + fail+meful dizilişindedir. Türkçe ile Arapça bu dizilişiyle tam ters bir dizilişe
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sahiptir. Polat (1998,s.53) Arapçada cümleler ikiye ayrılmaktadır. İsim cümlesi ve fiil
cümlesi.
İsim cümlesi; cümle isimle başlarsa buna isim cümlesi denir. İsim cümlesinde müpteda ve
haber bulunur. Örneğin;  اﻟﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔçocuk bahçededir.
Fiil cümlesi; cümle fiille başlarsa buna da fiil cümlesi denir. Fiil cümlesinde
fiil+fail+meful bulunur. Bu diziliş kurallı cümle için geçerlidir. Devrik cümlelerde ise bu
dizilişler değişebilir. Anlam ve vurgunun daha etkili olabilmesi için devrik cümlelere
başvurulabilmektedir.
Türkçedeki yan cümlelerin bağlanış şekilleri de Arapçadan farklılık gösterir. Ortaç ve
ulaçların müenneslik-müzekkerlik,
Örneğin; اﻟﺘﻲ ذهﺒﺖ اﻟﻰ اﻟﻤﺪرة

teklik – çokluk bakımından uyum içerisindedir.

ﻋﺎﺋﺸﺔ- Okula giden Ayşe’dir. Birebir çeviri yapıldığında

Arapça cümle Türkçede devrik cümle olabilir. Türkçede özne cansız ve çoğul olursa fiil
tekil olur. “Ağaçlar çiçek açtı.” Arapça da ise özne çoğulsa fiil de çoğul olmak zorundadır.
 – اﻟﻄﻼب ﻳﻠﻌﺒﻮنçocuklar oynuyorlar. Polat (1998, s.55)
Yabancı dil öğretiminde öncelikle öğrencinin ana dil ve hedef dilin gramerini çok iyi
karşılaştırma yapabilecek düzeyde bilmelidir. Gramer bilgileri uygulamalı olarak
öğretilmeli, öğretim ihtiyaca göre belirlenmeli, iki dil karşılaştırmalı öğretilmeli gereksiz
gramer konularının öğretiminden uzak durulmalıdır. Çünkü “kendi dilini doğru ve düzgün
kullanamayan bir öğrenciden öteki derslerde başarılı olması beklenemez.
Kavçar (1994, s.158-160)
2.11.4.Arapça İle Türkçenin Anlambilim Bakımdan Karşılaştırılması
İnsanlar hangi toplumda doğup yetişirse o dili anadil olarak öğrenir. Mesela bir Türk, Türk
toplumunda bulunduğu için dili Türkçe oluşmuştur. İnsan hangi dil ortamında yetişirse
dünyaya bakış açısı ve kavramları ilişkilendirme yetisi de o dilde olur. Bunun dışında bir
dil öğrenmek gerekirse bu ancak bir yabancı dil olarak öğrenilebilir. Arapça dil açısından
Türkçeden hem mantık hem diziliş hem de gramer yönüyle farklılıklar göstermektedir. Bu
farklılık ve benzerliklerin karşılaştırmalı öğretilmesi gerekmektedir. Ayrıca Arapça
anlamların daha iyi kavranması için öğrencilere; Anlama zevki kazandırılmalı, kavramlar
arasındaki farklar vurgulanmalı, Arap anlatım stilleri öğretilmeli ve edinilen tüm bilgiler
anlamaya yönelik olmalıdır. Doğan (2006,s.71-82)
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Bu bölümde araştırma modeli, evren, örneklem, verilerin toplanması ve verilerin analizi
üzerinde durulmuştur.
3.1.Araştırmanın modeli
Bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Betimsel çalışmada grupların şu andaki durumları ile
detaylı bir çalışmayı çok sayıda kişiyle belirlenen bir zaman diliminde yapmaktır. Betimsel
araştırma “ olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve çeşitli alanların “ne”
olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışır. Betimleme araştırmaları, mevcut olayların daha
önceki olay ve koşullarla ilişkilerini de dikkate alarak, durumlar arasındaki etkileşimi
açıklamayı hedef alır” (Kaptan, 1998,s. 59).
Araştırmayla üniversite öğrencilerinin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimine ilişkin
görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
3.2.Evren ve Örneklem
Araştırmanın çalışma evrenini 2014 - 2015 öğretim yılında Ankara üniversitesi İlahiyat
Fakültesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Arapça Öğretmenliği Bölümü ve İstanbul
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Arapça hazırlık
sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmada yukarda sayılan üniversitelerin Arapça hazırlık sınıflarında öğrenim gören
tüm öğrencilere ulaşıldığı için örneklem alma yoluna gidilmemiştir.
3.3.Verilerin toplanması:
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen anket
kullanılmıştır.
Önce araştırma konusuyla ilgili literatür taranmış eş zamanlı olarak konu kapsamında
öğrenci ve alan uzmanları ile soru grupları oluşturulmuştur.
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Anketin kapsam geçerliliğini belirlemek amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuştur. Yapı
geçerliliği ve güvenirliğini belirleyebilmek için ise araştırma örneklemine giren öğrencilere
ön uygulama yapılmıştır. Ankette yer alan maddelere öğrenci katılımını belirlemede “Hiç
katılmıyorum”,

“Katılmıyorum”, “Kısmen katılıyorum”, “Büyük ölçüde katılıyorum”,

“Tamamen katılıyorum” arasında beşli bir derecelendirme kullanılmıştır. (Tavşancıl, 2010)
Ön uygulama sonuçlarından elde edilen verilere Faktör Analizi uygulanmıştır. Yapı
geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi Tekniği (Principal
Component Analysis) kullanılarak, ölçeğin faktör yapısı belirlenmeye çalışılmıştır.
Deneme formu 53 maddeden oluşan ölçeğin faktör sayısına müdahale edilmeyerek
faktörler serbest bırakılmıştır. Temel bileşenler analizinde Kaiser-Meyer Olkin (KMO)
değeri. 77 bulunmuş ve eigen değeri 1.00’den büyük olan maddeler ölçeğe alınmıştır.
Ölçeğin birbirinden bağımsız alt faktörlerini belirlemek için varimax dik döndürme
yöntemi kullanılmıştır. Faktör örüntüsünün oluşturulmasında faktör yüklerinin alt kesme
noktası olarak 0.45 değeri esas alınmıştır.
Ölçeğin her bir alt faktör için güvenirliğin bir göstergesi olarak alfa iç tutarlık katsayısı ve
bu kapsamda madde toplam korelasyonları hesaplanmıştır. Madde toplam korelasyonları
0.25’in altında kalan ve eksi değere sahip maddeler ölçekten çıkarılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda ölçeğin beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu gözlenmiştir.
Ölçme aracı ile ilgili tüm kriterler göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirme
sonucunda 53 maddelik deneme aracının 26 maddesi çıkarılmış son durumda ankette 27
madde kalmıştır. Yapılan analiz sonucunda faktör yük değerlerinin, beş faktör için. 32 ile.
72 arasında yüksek düzeyde değiştiği görülmektedir.
Beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptanan ölçeğin her bir alt faktör için madde toplam
korelasyonları I. Faktör için. 36 ile. 54; II. Faktör için. 59 ile. 76; III. Faktör için. 41 ile. 68,
IV. Faktör için de. 53 ile. 59 ve V. faktör için. 38 ile. 65 arasında değişmektedir.
Ölçeğin güvenirliliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları
hesaplanmıştır. Güvenirlik çalışmaları 140 kişilik öğrenci grubundan elde edilen veriler
üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı (Cronbach Alpha) .85 olarak
bulunmuştur. Alt faktörlerden elde edilen iç tutarlık katsayıları sırasıyla. 65, .90, .77, .71,
.79 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin geliştirilmesi aşamasında yapılan analizlerden elde edilen
değerler tablo 1’de verilmektedir.
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Faktör 1:
Madde 10
Madde 11
Madde 12

,637
,714
,362

,832
,780
,556

,288
,225
,322

,750
,802
,825
,768
,741
,835
,609

,504
,555
,555
,580
,604
,511
,546

Faktör 2:
Madde 18
Madde 19
Madde 20
Madde 21
Madde 22
Madde 23
Madde 24

,602
,678
,720
,659
,665
,706
,541
Faktör 3:

Madde 26
Madde 27
Madde 28
Madde 29
Madde 30
Madde 32

,387
,649
,669
,509
,402
,407

,604
,783
,763
,620
,615
,514

,656
,611
,606

,770
,763
,750

Faktör 5:

Cronbach alpha

Faktör Açıklanan
Varyans %

6,188

16,596

,647

3,073

12,402

,898

2,219

10,994

,772

1,941

7,816

,712

1,481

7,386

,788

,343
,463
,524
,549
,360
,381

Faktör 4:
Madde 36
Madde 37
Madde 38

Eigen Değeri

Madde Toplam
Korelasyon

Faktör Ortak Varyans

FAKTÖRLER

Varimax Faktör Yükleri

Tablo 1.Veri Toplama Aracı Geçerlik-Güvenirlik Analizi Sonuçları

,334
,264
,308

Madde 40
,461
,329
,577
Madde 41
,316
,181
,602
Madde 42
,523
,213
,497
Madde 43
,506
,295
,715
Madde 44
,480
,294
,704
Madde 45
,622
,429
,618
Madde 46
,413
,284
,782
Madde 47
,401
,268
,545
Toplam
55,193
,850
Varimax rotasyonlu temel bileşenler faktör analizi (Principal components factor analysis).
K-M-O Örneklem Yeterliliği Ölçüsü = 0.774
Bartlett Test of Sphericity = 1539,284; p < 0.000
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3.4.Verilerin analizi:
Anketin uygulanması sonucunda elde edilen veriler SPSS paket programı aracılığıyla
bilgisayara aktarılmış, verilere ilişkin istatistiksel işlemler analiz edilmiştir.
Öğretmenlerin ankette yer alan dört sorun grubuna ilişkin görüşleri: (5) Tamamen, (4 )
Büyük Ölçüde, (3 ) Kısmen, (2 ) Çok az, (1 ) Hiç şeklinde derecelendirilmiştir.
Ölçekte yer alan aralıkların eşit olduğu (4/5) düşüncesinden hareket ederek seçeneklere ait
sınırlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
Sınırı

Seçenek
Hiç

(1)

1.00 -1.80

Çok Az

(2)

1.81 - 2.60

Orta

(3)

2.61 - 3.40

Büyük Ölçüde (4)

3.41 - 4.20

Tamamen

4.21 - 5.00

(5)

Ankette her soruya ilişkin görüşlerin değerlendirilmesinde; frekans (f), yüzde (%),
aritmetik ortalama (  ) ve standart sapma (ss) kullanılmıştır. Görüşler arasında farklılık
olup olmadığının belirlenmesinde ise değişkenlerin yapılarına göre; t testi ve varyans
analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Görüşler arasındaki farklılıkların test edilmesinde
anlamlılık düzeyi = 0.05 olarak alınmıştır.
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Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen veriler, tablolar halinde düzenlenerek
yorumlanmaya çalışılmıştır. Öncelikle araştırmaya dahil olan öğrencilerin kişisel
bilgilerine yer verilmiş, sonraki aşamada ise öğrencilerin konu kapsamındaki görüşleri
irdelenerek yorumlanmaya çalışılmıştır.
4.1. Kişisel Bilgiler
Bu bölümde araştırma kapsamındaki öğrenciler ile ilgili kişisel bilgilere yer verilmiştir.
4.1.1 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımları “Tablo 2.4,1” de
verilmektedir.
Tablo 2 . 4,1 Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
CİNSİYET
KADIN
ERKEK
TOPLAM

f
167
53
220

%
75,9
24,1
100

Tablo 2.4,1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %75,9’unun kadın, %24,1’inin
ise erkek olduğu gözlenmektedir.
4.1.2 Öğrencilerin Mezuniyet Durumuna Göre Dağılımı
Araştırmaya katılan öğrencilerin mezuniyet durumuna göre dağılımları “Tablo 3. 4,2” de
verilmektedir.
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Tablo 3.- 4,2 Öğrencilerin Mezuniyet Durumuna Göre Dağılımı
MEZUNİYET
DURUMU
İ.Hatip Lisesi
Anadolu Lisesi
Lise
TOPLAM

f
127
66
27
220

%
57,7
30,0
12,3
100

Tablo 3. 4,2 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %57,7’si İmam Hatip Lisesi,
%30,u Anadolu Lisesi ve %12,3’ü ise lise mezunudur.

4.1.3 Öğrencilerin Dil Öğrenmeye Yönelik İlgilerine Göre Dağılımı
Araştırmaya katılan öğrencilerin dil öğrenmeye yönelik ilgilerine göre dağılımı “Tablo
4.4,3” de verilmektedir.
Tablo 4. 4,3 Öğrencilerin Dil Öğrenmeye Yönelik İlgilerine Göre Dağılımı
DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK
İLGİ
ÇOK
ORTA
TOPLAM

f
176
44
220

%
80,0
20,0
100

Tablo 4.4,3’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin %80’i dil öğrenmeye “çok”
ilgilendiğini, %20’si ise “orta” düzeyde ilgi duyduğunu belirtmiştir.
4.1.4 Öğrencilerin Orta Öğrenimlerini Tamamladıkları Yere Göre Dağılımı
Araştırmaya katılan öğrencilerin orta öğrenimlerini tamamladıkları yere göre dağılımları
“Tablo 5. 4,4” de verilmektedir.
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Tablo 5. 4,4 Öğrencilerin Orta Öğrenimlerini Tamamladıkları Yere Göre Dağılımı
ORTA ÖĞRENİMİN
TAMAMLANDIĞI YER
İL
İLÇE
TOPLAM

f
148
72
220

%
67,3
32,7
100

Tablo 5.4,4 araştırmaya katılan öğrencilerin orta öğrenimlerini tamamladıkları yere ilişkin
bilgi vermektedir. Tablo ’ya göre araştırmaya katılan öğrencilerin %67,3’ü İl , %32,7’si ise
İlçede Orta öğrenimlerini tamamladıklarını belirtmişlerdir.
4.1.5 Öğrencilerin Ailesinin Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılımı
Araştırmaya katılan öğrencilerin ailesinin aylık gelir durumuna göre dağılımları “Tablo
6.4,5” de verilmektedir.
Tablo 6. 4,5 Öğrencilerin Ailesinin Aylık Gelir Durumuna Göre Dağılımı
AİLENİN AYLIK GELİR
DURUMU
800-1500 TL.
1501-2200 TL.
2201-2900 TL.
2901 TL. ve üstü

f
64
72
41
43

%
29,1
32,7
18,6
19,5

TOPLAM

220

100

Tablo 6.4,5 araştırmaya katılan öğrencilerin ailesinin aylık gelir durumuna ilişkin bilgi
vermektedir. Tablo ‘ya göre araştırmaya katılan öğrencilerin %32,7’sinin ailesi 1501-2200
TL. , %29,1’i 800-1500 TL., %19,5’i 2901 TL. ve üstü ve %18,6’sı 2201-2900 TL arası
gelire sahiptir.
4.1.6 Öğrencilerin Halen İkamet Ettikleri Yere Göre Dağılımı
Araştırmaya katılan öğrencilerin halen ikamet ettikleri yere göre dağılımları “Tablo 7.4,6”
da verilmektedir.
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Tablo 7. 4,6 Öğrencilerin Halen İkamet Ettikleri Yere Göre Dağılımı
HALEN İKAMET EDİLEN YER
DEVLET YURDU
ÖZEL YURT
AİLENİN YANI
ÖĞRENCİ EVİ

f
60
24
89
47

%
27,3
10,9
40,5
21,4

TOPLAM

220

100

Tablo 7.4,6 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin %40,5’i, ailelerin yanında,
%27,3’ü Devlet yurdu, %21,4’ü öğrenci evinde,% 10,9’u ise özel yurtta kalmaktadır.
4.2 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili Görüşleri
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri;

Arapça

Öğretiminde Yaşanan Sorunların Temel Nedenleri, Arapçayı Daha İyi Öğrenme Yolları,
Arapça Öğretiminde Temel Amaç, Arapça Öğrenirken Ana Dili Kullanma Durumu ve
Arapça Öğretiminin Daha Etkin Olabilmesi İçin Yapılması Gerekenler adlı boyutlarında
analiz edilerek yorumlanmıştır.
4.2.1

Öğrencilerin

Arapça

Öğretiminde

Yaşanan

Sorunların

Temel

Nedenlerine İlişkin Görüşleri
Araştırmanın birinci alt problemi kapsamında öğrencilere Arapça öğretiminde yaşanan
sorunların temel nedenlerini belirlemeye ilişkin 3 soru sorulmuştur. Tablo 8.4,7’de
görüşlere ilişkin aritmetik ortalama (  ) ve standart sapmalar verilmiştir.
Tablo 8. 4,7 Öğrencilerin Arapça Öğretiminde Yaşanan Sorunların Temel Nedenlerine
İlişkin Görüşleri
Arapça Öğretiminde Yaşanan Sorunların Temel Nedenleri
(N:220)
1.Arapça öğretimindeki sorunun esas nedeni materyal
eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
2.Arapça öğretimindeki sorunun esas nedeni dil öğretimi için
uygun ortam olmamasıdır.
3.Arapça öğretimindeki sorunun esas nedeni sınıftaki öğrenci
sayısının fazla olmasıdır.
Ortalama
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Χ

ss

2.89

1.18

3.32

1.26

3.08

1.30

3.10

0.89

Hiç (1)

1.00-1.80

Çok Az

(2)

1.81-2.60

Kısmen

(3)

2.61-3.40

Büyük Ölçüde

(4)

Tamamen

4.21-5.00

(5)

3.41-4.20

Tablo 8.4,7’de öğrencilerin görüşleri aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde
öğrenciler Arapça öğretiminde belirlenen durumların “kısmen” (  =3.10) sorun
oluşturduğunu belirtmişlerdir. Yaşanan sorunların temel nedeni olarak kısmen de olsa ( 
=3.32) dil öğretimi için uygun ortam olmamasını göstermektedirler. Bu sonuca dayalı
olarak öğrencilerin bu konuda sorun yaşadıkları söylenebilir.
4.2.2 Öğrencilerin Arapçayı Daha İyi Öğrenme Yollarına İlişkin Görüşleri
Araştırmanın ikinci alt problemi kapsamında öğrencilere Arapçayı daha iyi öğrenme
yolları ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik 7 soru sorulmuştur. Tablo 9.4,8’de
görüşlere ilişkin aritmetik ortalama (  ) ve standart sapmalar verilmiştir.
Tablo 9.4,8 Öğrencilerin Arapçayı Daha İyi Öğrenme Yollarına İlişkin Görüşleri
Arapçayı Daha İyi Öğrenme Yolları
(N:220)
4.Bir sonraki derse çok iyi hazırlanmak.
5.Sınıf içi etkinliklere katılmak.
6.Ödevlerle ilgili öğretim elemanından alınan uyarıları
dikkate almak.
7.Ana dili Arapça olan arkadaşlar edinmek.
8.Arapça yayın yapan kanalları izlemek.
9.Arapça öğrenmeyi zevkli hale getirmek
10.Arapça öğrenimi ile ilgili daha fazla bilgi ve
doküman elde etmek
Ortalama
Hiç

(1)

Çok Az

1.00-1.80
(2)

1.81-2.60
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Χ

ss

4.29

.80

4.26

.81

4.20

.89

4.39

.74

4.32

.75

4.60

.64

4.29

.85

4.34

.49

Kısmen

(3)

2.61-3.40

Büyük Ölçüde(4)

3.41-4.20

Tamamen

4.21-5.00

(5)

Tablo 9.4,8’de öğrencilerin Arapçayı daha iyi öğrenme yolları ile ilgili görüşleri yer
almaktadır.
Öğrencilerin görüşleri aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde öğrenciler
Arapçayı daha iyi öğrenme yolları ile ilgili maddelere “tamamen” (  =4.34) şeklinde cevap
vermişlerdir. Bu sonuca dayalı olarak öğrencilerin Arapçayı daha iyi öğrenme konusunda
bir farkındalık içerisinde oldukları söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrencilerin Arapçayı
daha iyi öğrenme yolu olarak ağırlıklı bir şekilde (  =4.60) “Arapça öğrenmeyi zevkli hale
getirmek” seçeneğinde yoğunlaştıkları söylenebilir.
4.2.3 Öğrencilerin Arapça Öğrenmesindeki Temel Amaçlarına İlişkin
Görüşleri
Araştırmanın üçüncü alt problemi kapsamında öğrencilere Arapça öğrenmenin temel
amaçları konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik 6 soru sorulmuştur. Tablo 10. 4,9’da
görüşlere ilişkin aritmetik ortalama (  ) ve standart sapmalar verilmiştir.
Tablo 10.4,9 Öğrencilerin Arapça Öğrenmedeki Temel Amaca İlişkin Görüşleri
Arapça Öğrenmede Temel Amaç

(N:220)

11.Arapça öğrenerek Arap edebiyatını daha iyi anlamaktır.
12.Arapça öğrenmek benim için Türkiye’ye gelen ya da
yurtdışında Arapça konuşan kişilerle iletişim kurarak onların
kültürleriyle ilgili bilgi de edinmektir.
13.Arapça konuşan kişilerle iletişim kurarak onların
kültürleriyle ilgili bilgi de edinmektir.
14.İyi Arapça öğrenerek iyi bir iş bulmayı amaçlamaktayım.
15.Arapça öğrenmemin nedeni yeni medeniyetleri daha iyi
okuyup anlayabilmektir.
16.Son yıllarda iyi derecede Arapça öğrenen kişilere olan
ihtiyacı karşılamaktır.
Ortalama
Hiç (1)

1.00-1.80
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Χ

ss

3.14

1.17

3.83

.95

3.94

.83

3.90

1.12

3.71

1.03

3.87

1.00

3.73

.65

Çok Az

(2)

1.81-2.60

Kısmen

(3)

2.61-3.40

Büyük Ölçüde
Tamamen

(5)

(4)

3.41-4.20

4.21-5.00

Tablo 10. 4,9’da öğrencilerin Arapça öğrenmelerinin altında yatan temel amaçları ile ilgili
görüşleri yer almaktadır.
Öğrencilerin görüşleri aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde öğrenciler
Arapçayı öğrenme amaçları ile ilgili maddelere “ büyük ölçüde” (  =3.73) şeklinde cevap
vermişlerdir. Bu yöndeki sonuçlara dayalı olarak; Öğrencilerin Arapça öğrenmelerinin
altında yatan temel sebebin ağırlıklı olarak “Arapça konuşan kişilerle iletişim kurarak
onların kültürleriyle ilgili bilgi edinmek”
(  =3.94) ve “İyi Arapça öğrenerek iyi bir iş bulmak” (  =3.90) şeklinde olduğu
söylenebilir.
4.2.4 Öğrencilerin Arapça Öğrenirken Ana Dili Kullanma Durumuna İlişkin
Görüşleri
Araştırmanın dördüncü alt probleminde öğrencilerin Arapça öğrenirken ana dili kullanma
durumuna ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda öğrencilere 3 soru
sorulmuştur. Tablo 11.4,10'da görüşlere ilişkin aritmetik ortalama (  ) ve standart sapmalar
verilmiştir.
Tablo 11. 4,10 Öğrencilerin Arapça Öğrenirken Ana Dili Kullanma Durumuna
İlişkin Görüşleri
Arapça Öğrenirken Ana Dili Kullanma Durumu
(N:220)
17.Kelime çalışması yaparken, yeni sözcüklerin anlamlarını
öğrenmede.
18.Sınıf içi etkinliklerde grup çalışması yaparken ve konuyu
tartışırken
19.Öğretim elemanının verdiği talimatları anlamamam
durumunda
Ortalama
Hiç (1)

1.00-1.80
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Χ

ss

4.23

.80

3.83

.91

4.09

.89

4.05

.66

Çok Az

(2)

1.81-2.60

Kısmen

(3)

2.61-3.40

Büyük Ölçüde(4)

3.41-4.20

Tamamen

4.21-5.00

(5)

Tablo 11.4,10’da öğrencilerin Arapça öğrenirken ana dili kullanma durumu ile ilgili
görüşleri yer almaktadır.
Öğrencilerin görüşleri aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde öğrenciler
Arapçayı öğrenirken ana dili kullanma durumu ile ilgili maddelere “ büyük ölçüde” ( 
=4.05) şeklinde cevap vermişlerdir. Bu yöndeki sonuçlara dayalı olarak; Öğrencilerin
Arapça öğrenirken öğrencilerin ana dilini daha çok “Kelime çalışması yaparken, yeni
sözcüklerin anlamlarını öğrenmede” (  =4.23) ve “Öğretim elemanının verdiği talimatları
anlamamam durumunda ” (  =4.09) kullandıkları söylenebilir.

4.2.5 Öğrencilerin Arapça Öğretiminin Daha Etkin Olabilmesi İçin Yapılması
Gerekenlere İlişkin Görüşleri
Araştırmanın beşinci alt probleminde öğrencilerin Arapça öğretiminin daha etkin
olabilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu
kapsamda öğrencilere 8 soru sorulmuştur. Tablo 12. 4,11'de görüşlere ilişkin aritmetik
ortalama (  ) ve standart sapmalar verilmiştir.
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Tablo 12 .4,11Öğrencilerin Arapça Öğretiminin Daha Etkin Olabilmesi İçin Yapılması
Gerekenlere İlişkin Görüşleri
Arapça Öğretiminin Daha Etkin Olabilmesi İçin Yapılması
Gerekenler
(N:220)
20.Yabancı dil öğretim elemanları düzenli olarak kendilerini
geliştirecek eğitim Programlarına katılmalıdırlar.
21.Hazırlık sınıflarında ders veren öğretim elemanlarının
yabancı dil düzeyleri yeterli olmalıdır.
22.Derslerde okuduğunu anlamaya yönelik çalışmalara ağırlık
verilmelidir.
23.Ders programına çeviri yapma becerisi de dahil
edilmelidir.
24.Ders materyallerinin deneyimli öğretim elemanları
tarafından hazırlanmaları gerekmektedir.
25.Ders kitapları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
hazırlanmalıdır.
26.Öğretim elemanları birçok yöntemi etkili olabilecek
şekilde tatbik etmelidir.
27.Hazırlıkta verilen yabancı dil eğitimi, öğrencilerin
Arapçayı temel düzeyde öğrenmelerini sağlayacak düzeyde
olması gerekir.
Ortalama
Hiç

(1)

Χ

ss

4.31

.74

4.52

.68

4.48

.67

4.44

.77

4.47

.72

4.56

.61

4.47

.66

4.45

.99

4.46

.47

1.00-1.80

Çok Az

(2)

1.81-2.60

Kısmen

(3)

2.61-3.40

Büyük Ölçüde(4)

3.41-4.20

Tamamen

4.21-5.00

(5)

Tablo 12.4,11’de öğrencilerin Arapça öğretiminin daha etkin olabilmesi için yapılması
gerekenlere ilişkin görüşleri yer almaktadır.
Öğrencilerin görüşleri aritmetik ortalamalar açısından değerlendirildiğinde öğrenciler
öğrencilerin Arapça öğretiminin daha etkin olabilmesi için yapılması gerekenlerle ile ilgili
maddelere “ tamamen” (  =4.46) şeklinde cevap vermişlerdir. Bu yöndeki sonuçlara dayalı
olarak; Öğrencilerin Arapça öğretiminin daha etkin olabilmesi için öncelikle “Ders
kitaplarının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanması gerektiğini” (  =4.56) ve “Hazırlık
sınıflarında ders veren öğretim elemanlarının yabancı dil düzeylerinin yeterli olması
gerektiğini” (  =4.52) vurguladıkları söylenebilir.
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4.3 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin
Farklı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
Araştırmanın altıncı alt probleminde öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile
ilgili görüşleri; cinsiyet, mezuniyet durumu, dil öğrenmeye yönelik ilgi, orta öğrenimin
tamamlandığı yer, ailenin aylık geliri ve halen ikamet edilen yer değişkenine göre
karşılaştırılmıştır.
4.3.1 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri cinsiyet değişkenine
göre karşılaştırılmıştır. Tablo 13.4,12’de görüşlerin cinsiyet değişkenine göre t-testi
sonuçları verilmektedir.
Tablo 13. 4,12 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
Faktörler
I
II
III
IV
V

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
167
53
167
53
167
53
167
53
167
53

Χ

3,11
3,06
4,37
4,24
3,76
3,64
4,08
3,95
4,48
4,40

ss
0,86
0,99
0,48
0,51
0,57
0,87
0,60
0,80
0,47
0,46

t

p

Anlam

,377

,707

-

1,654

,100

-

,946

,347

-

1,239

,217

-

1,134

,258

-

Tablo 13.4,12 öğrencilerin cinsiyetlerine göre anketin boyutlarıyla ilgili görüşlerinde
farklılık olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan t-testi
sonuçları öğrencilerin cinsiyetlerine göre anketin boyutlarıyla ilgili görüşlerinde bir
farklılık oluşmadığını göstermektedir.

4.3.2 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Mezuniyet Durumuna Göre Karşılaştırılması
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri mezun oldukları lise
değişkenine göre karşılaştırılmıştır. Tablo 14.4,13’de görüşlerin mezun oldukları lise
değişkenine göre variyans analizi sonuçları verilmektedir.
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Tablo 14. 4,13 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili Görüşleri
Mezun Oldukları Lise Değişkenine Göre Variyans Analizi Sonuçları
Faktörler Mez.Ol.Ls.
İm.H.L.
I
And.L.
Lise
İm.H.L.
II
And.L.
Lise
İm.H.L.
III
And.L.
Lise
İm.H.L.
IV
And.L.
Lise
İm.H.L.
V
And.L.
Lise

N
127
66
27
127
66
27
127
66
27
127
66
27
127
66
27

ss
,91
,91
,79
,50
,46
,48
,65
,70
,57
,67
,68
,55
,44
,49
,53

Χ

3,09
3,16
2,99
4,33
4,41
4,17
3,73
3,79
3,58
4,01
4,14
4,02
4,49
4,47
4,31

F

p

Anlam

.381

.683

-

2.329

.100

-

1.011

.366

-

.882

.416

-

1.632

.198

-

Tablo 14. 4,13 incelendiğinde öğrencilerin mezun olduğu liseye göre yabancı dil olarak
Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri konusunda bilgi vermektedir. Öğrencilerin mezun
olduğu liseye göre yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşlerinde bir farklılık
oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla yapılan varyans analizi sonucunda öğrencilerin
görüşlerinde mezun olunan lise değişkenine göre bir farklılık oluşmadığı gözlenmektedir.
Her üç lise türünden mezun olan öğrencilerin anketin beş faktöründe yer alan sorulara
ilişkin ortak görüşü paylaştıkları söylenebilir.
4.3.3 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İlgilerine Göre Karşılaştırılması
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri dil öğrenmeye
yönelik ilgi durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Tablo 15.4,14’de görüşlerin ilgi
değişkenine göre t-testi sonuçları verilmektedir.
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Tablo 15. 4,14 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Dil Öğrenmeye Yönelik İlgilerine Göre t-Testi Sonuçları
Faktörler
I
II
III
IV
V

İlgi
Çok
Orta
Çok
Orta
Çok
Orta
Çok
Orta
Çok
Orta

N
176
44
176
44
176
44
176
44
176
44

ss
0,88
0,95
0,48
0,52
0,63
0,71
0,62
0,79
0,46
0,52

Χ

3,11
3,03
4,34
4,31
3,78
3,53
4,07
3,94
4,46
4,48

t

p

Anlam

,552

.581

-

,422

.673

-

2,278

.024

*

1,216

.225

-

,206

.837

-

*P<.05
Tablo 15.4,14 Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri dil
öğrenmeye yönelik ilgi durumlarına göre anketin boyutlarıyla ilgili görüşlerinde farklılık
olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan t-testi sonuçları
öğrencilerin ilgi durumuna göre anketin boyutlarıyla ilgili görüşlerinde üçüncü boyut
dışında farlılık oluşmadığını göstermektedir.
Öğrenci görüşleri anketin üçüncü boyutuyla (Arapça öğrenirken anadili kullanma durumu)
ilgili değerlendirildiğinde her iki grup arasındaki farklılığı belirlemek için yapılan t-testi
sonucunda anlamlı bir farklılık gözlenmektedir[t=2.278, p<0.05] . Başka bir deyişle dil
öğrenmeye yönelik ilgisi “çok” olanların (  =3,78), “orta” düzeyde ilgisi olanlara oranla (
=

3,53) dil öğrenirken ana dili kullanma konusunda daha olumlu görüş içerisinde

oldukları söylenebilir.
4.3.4 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Orta Öğrenimlerini Tamamladıkları Yere Göre Karşılaştırılması
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri orta öğrenimlerini
tamamladıkları yere karşılaştırılmıştır. Tablo 16. 4,15’de görüşlerin orta öğrenimlerini
tamamladıkları yere göre t-testi sonuçları verilmektedir.
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Tablo 16. 4,15 Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili
Görüşlerinin Orta Öğrenimlerini Tamamladıkları Yere Göre t-Testi Sonuçları
Faktörler Öğr.Ta.Y.
İl
I
İlçe
İl
II
İlçe
İl
III
İlçe
İl
IV
İlçe
İl
V
İlçe

N
148
72
148
72
148
72
148
72
148
72

ss
0,92
0,85
0,49
0,49
0,69
0,59
0,67
0,64
0,43
0,54

Χ

3,12
3,04
4,30
4,41
3,71
3,77
4,03
4,07
4,48
4,44

t

p

Anlam

,639

.523

-

-1,620

.107

-

-,615

.539

-

-,426

.671

-

,611

.542

-

Tablo 16.4,15 öğrencilerin orta öğrenimlerini tamamladıkları yere göre anketin boyutlarıyla
ilgili görüşlerinde farklılık olup olmadığını ortaya koymaktadır. Bu amaç doğrultusunda
yapılan t-testi sonuçları öğrencilerin orta öğrenimlerini tamamladıkları yere göre anketin
boyutlarıyla ilgili görüşlerinde bir farklılık oluşmadığını göstermektedir.
4.3.5 Öğrencilerin Ailesinin Aylık Gelir Durumuna Göre Yabancı Dil Olarak
Arapçanın Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri ailesinin aylık gelir
durumuna göre karşılaştırılmıştır. Tablo 17.4,16’da öğrencilerin ailesinin aylık gelir
durumuna göre görüşlerine ilişkin variyans analizi sonuçları verilmektedir.
Tablo 17. 4, 16 Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili Öğrencilerin, Ailesinin
Aylık Gelir Durumuna Göre Görüşlerine İlişkin Variyans Analizi Sonuçları
Boyutlar
I

II

Gelir
Durumu
8001500 TL.
15012200 TL.
22012900 TL.
2901 TL.
ve üstü
8001500 TL.
15012200 TL.
2201-

N

ss

Χ

64

3,21

,92

72

3,05

,86

41

3,04

,80

43

3,07

1,00

64

4,36

,55

72

4,31

,44

41

4,39

,47
81

F

p

Anlam

,473

,702

-

,365

,778

-

III

IV

V

2900 TL.
2901 TL.
ve üstü
8001500 TL.
15012200 TL.
22012900 TL.
2901 TL.
ve üstü
8001500 TL.
15012200 TL.
22012900 TL.
2901 TL.
ve üstü
8001500 TL.
15012200 TL.
22012900 TL.
2901 TL.
ve üstü

43

4,30

,50

64

3,83

,61

72

3,67

,56

41

3,68

,66

43

3,74

,84

64

3,99

,61

72

4,05

,57

41

4,16

,72

43

4,02

,80

64

4,44

,52

72

4,38

,46

41

4,58

,37

43

4,54

,47

,744

,527

-

,588

,624

-

2,108

,100

-

Tablo 17.4,16 incelendiğinde öğrencilerin ailesinin aylık gelir durumuna göre yabancı dil
olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri konusunda bilgi vermektedir. Öğrencilerin
ailesinin aylık gelir durumuna göre yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili
görüşlerinde bir farklılık oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla yapılan variyans analizi
sonucunda öğrencilerin görüşlerinde ailesinin aylık gelir durumuna göre bir farklılık
oluşmadığı gözlenmektedir. Başka bir deyişle ailenin aylık gelir durumunun öğrencilerin
görüşlerinde bir farklılık oluşturmadığı söylenebilir.
4.3.6 Öğrencilerin Halen İkamet Ettikleri Yere Göre Yabancı Dil Olarak
Arapçanın Öğretimi İle İlgili Görüşlerinin Karşılaştırılması
Öğrencilerin yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri halen ikamet ettikleri
yere göre karşılaştırılmıştır. Tablo 18- 4.17’de öğrencilerin halen ikamet ettikleri yere göre
görüşlerine ilişkin variyans analizi sonuçları verilmektedir.
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Tablo 18. 4, 17 Yabancı Dil Olarak Arapçanın Öğretimi İle İlgili Öğrencilerin, Halen
İkamet Ettikleri Yere Göre Görüşlerine İlişkin Variyans Analizi Sonuçları
Boyutlar
I

II

III

IV

V

Gelir
Durumu
Dev.Y.
Öz.Y.
Aile.
Yanı
Öğren.
Evi
Dev.Y.
Öz.Y.
Aile.
Yanı
Öğren.
Evi
Dev.Y.
Öz.Y.
Aile.
Yanı
Öğren.
Evi
Dev.Y.
Öz.Y.
Aile.
Yanı
Öğren.
Evi
Dev.Y.
Öz.Y.
Aile.
Yanı
Öğren.
Evi

N

ss

Χ

60
24
89

3,20
3,01
3,00

,89
,96
,89

47

3,19

,88

60
24
89

4,33
4,38
4,35

,56
,60
,43

47

4,29

,44

60
24
89

3,78
3,67
3,74

,52
,72
,71

47

3,68

,69

60
24
89

4,03
4,04
4,14

,62
,86
,65

47

3,89

,57

60
24
89

4,37
4,44
4,52

,56
,41
,44

47

4,48

,41

F

p

Anlam

,858

,464

-

,224

,879

-

,273

,845

-

1,507

,214

-

1,394

,245

-

Tablo 18. 4,17 incelendiğinde öğrencilerin halen ikamet ettikleri yere göre yabancı dil
olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşleri konusunda bilgi vermektedir. Öğrencilerin
halen ikamet ettikleri yere göre yabancı dil olarak Arapçanın öğretimi ile ilgili görüşlerinde
bir farklılık oluşup oluşmadığını belirlemek amacıyla yapılan variyans analizi sonucunda
halen ikamet ettikleri yere göre bir farklılık oluşmadığı gözlenmektedir.
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BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Sonuç
5.1.1. Yöntemsel hatalar:
Uzun yıllardan beri sürdürülmekte olan yabancı dil öğrenme ve öğretme fazla bir değişime
uğramadan sürmektedir. Kullanılan klasik yöntemler bir türlü terkedilememiş, gramer
öğretiminde ısrar edilmesi öğrenilmesi gereken dilin üzerine çıkararak öğrenilmesi gereken
dil tali duruma düşmüştür. Halbuki öğrenciye gramer bilgileri belirli ölçü dahilinde
verilmeli ve en kısa yoldan öğrenci dil gerçeği ile tanıştırılmalıdır. Salt gramer
uygulamaları öğrencilerin Arapçaya karşı ilgilerinin azalmasına derse olan motivasyonunu
kaybetmesine yol açmaktadır.
Ayrıca öğrencilerin sınıf içinde ve dışında dilden kopmadan okulda öğrendiklerini evinde
tekrar etme, ders kitapları haricinde Arapça materyaller bularak, Arapça yayın yapan
kanalları seyrederek dili hayatın her alanında yaşamaları gerekmektedir. Öğrenim tekniği
ne kadar doğru olursa olsun öğrencinin gayreti olmaksızın başarıya ulaşılması
düşünülemez.
Bunun için:
- merak ve motivasyon duygusunu sürekli canlı tutulması,
- Öğrencinin öğrenme sürecinde bıkmadan sürekli öğrenmeyi alışkanlık haline getirmesi,
- Yabancı dil ihtiyacını belirleyip, neleri, ne kadar ve ne zamanda, ne için öğrenmesi
gerektiğini belirlemesi gerekmektedir.
5.1.2. Öğretmede yetersizlik
Öğreticinin hedef dili öğretmedeki yetersizliğidir. Yani öğretmenin bilgi eksikliğinden çok
öğretmenin tüm kazanımlarını ortaya koyarak öğrencilerin kapasitelerini, sosyal
durumlarını, sınıf içi materyalleri etkin olarak kullanamamasıdır.
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Dil yaşanılan bir olgu olduğundan sürekli canlı tutulmalı, kullanılan teknikler öğrencilerin
özelliklerine ve yaşam tarzlarına uygun olmalıdır. Öğrenciyi okul dışında da hedef dille
ilgilenecek etkinliklere yönlendirmelidir.
5.1.3. Uygulanan yöntem, teknik ve materyalin öğrenciye uygun olmaması
Yabancı dil öğretiminde kullanılan onlarca metot, yüzlerce materyal bulunmasına karşın,
Uygun metodun kullanılamamasıdır. Eğer uygun metot kullanılmazsa öğrencinin başarılı
olması mümkün görülmemektedir.
Öğretmenler tarafından iyi bir planlama yapılması, her sınıfta aynı planın uygulanması
yanlışına düşülmemelidir.
5.2. Öneriler
Türkiye’de Arapça öğretiminde kullanılan birçok yöntem vardır. Denenen bunca yönteme
rağmen bir türlü istenen sonuca varılamamıştır.” Türkiye’ de Arapça öğretiminde
uygulanan yöntemlere ‘‘yöntemsizlik yöntemi’’ denilerek, şu tespitlerde bulunulmuştur:
yöntem ve eleman eksikliğiyle, klasik yöntemden kalma bilgi kırıntılarıyla batı dillerinin
öğretim yöntemlerini birleştirmeye çalışıp yöntemsizlik yöntemiyle Arapça öğretmeye
kalkışmak bir şey ifade etmez.’’ Altun (2008,s.27)
Arapça öğretiminde istenilen başarının elde edilebilmesi için yapılması gerekenler
şunlardır;
1. Dil öğretiminde dört temel becerinin öğretilmesine aynı oranda özen gösterilmesi, önce
dinleme, sonra okuma, yazma ve konuşma sırası takip edilmeli, gramer yüzde 25 oranında
verilmelidir.
2. Öğretmenlerin öğrenciyi merkeze alıp konuşma ve derse katılımını sağlamalı,
öğrencileri öğrenme ve yanlış yapma kaygısından uzaklaştırmalıdır.
3. Arapça diğer batı dillerinden birçok bakımdan farklı olduğundan öğrencilere bazı
kuralları belletmek için tekrarın önemine vurgu yapmalı, öğrencilerin yanlışlarını sürekli
düzeltmek yerine anlam kaymaları olduğunda müdahalede bulunulması gerekmektedir.
4. Arapça zengin bir dil olduğundan birçok kural ve kalıp mevcuttur. Bunların tümünü
öğrenmek çok uzun zaman gerektirdiğinden ihtiyacı olan ve günlük hayatta kullanabileceği
kelime ve kalıpları öğrenmesi daha uygun olacaktır.
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5. Arapça dilbilgisi çok yüklü olduğundan gerektiği kadarını öğretmek ve kurallar arasında
kaybolmamak gerekmektedir. Ancak dilbilgisi doğru konuşma ve yazmayı kontrol eden bir
sistem olarak kabul edilmelidir.
6. Arapçayı nasıl öğrenmek gerektiğini bilmek, yani hangi metot ve tekniği kullanacağını
bilmek Arapça öğrenmekten daha önemlidir. Doğru yöntem kullanılmadığında zaman
kaybına sebep olur ve istenilen verim elde edilemez.
7. Arapça öğrenmek, sadece kelime ezberlemek ve gramer kurallarından ibaret değildir.
Dilin yapısını, anlam, aktarım ve düzgün konuşma becerisini öğrenmektir.
8. İletişime önem veren, sınıf içerisinde öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak
ortamın oluşturulması gerekmektedir.
9. Sınıf ortamının klasik ve monotonluktan uzak, öğrenciler arasında etkileşimi sağlayacak
niteliklerde olması gerekir.
10. Eğitimin, öğrencileri sosyalleştirecek ve eğitimde grup psikolojisini teşvik edecek
nitelikte olması lazımdır.
11. Uygulanacak yöntemler öğrencilerin dil bilgisi seviyelerine, yaşlarına uygun olması
gerekmektedir.
12. Hazırlık sınıflarındaki Arapça öğretiminde belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi için,
hazırlanacak öğretim programının program geliştirme ilkeleri doğrultusunda oluşturulması
ve bu programın yeterli bilgi ve beceri birikimine sahip öğretim elemanlarıyla uygulanması
gerekmektedir. Yöntemlerin tek başında da bu sorunu çözemeyeceği açıktır. Her ikisinin
de uygulanması durumunda yapılan eğitimin başarılı olması ve belirlenen amaca ulaşması
beklenebilir.
13. Dil öğrenmedeki zorlukların hedef dilin yapısı ve alfabesinden de kaynaklandığı
açıktır. Bunu aşmanın en etkin yolu da dilin yapısı ve ana dilde olmayan harflerin
belirlenerek üzerinde daha fazla alıştırma ve çözümleme yapılması gerekmektedir.
14. Öğrencilerin mezun oldukları orta öğretim okulları farklılık gösterdiğinden daha önceki
okullarında hedef dil ile alakalı bilgiler aynı düzeyde olmayabilir. Ancak bütün
öğrencilerin hazırlık sınıfında eşit duruma getirilerek lisans eğitimine başlamalarının
sağlanması gerekmektedir.
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15. Tüm bunlarla birlikte öğrencilerin gramer eğitiminin yanında dinleme, okuma, yazma
ve konuşma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve her birine eşit önem verilmesi dil öğrenimini
olumlu yönde etkileyecektir.
16. Yabancı dil öğretiminde okul dışı faaliyetlerinin de yabancı dil öğrenmede etkin
olduğu bilinen bir gerçektir. Arapça gazete ve dergileri okuma, Arapça yayın yapan TV
kanallarını takip etme konusunda öğrencilerin teşvik edilmesi, böylelikle günün ders dışı
bölümlerinde de dille ilgilenmelerinin sağlanması ve bu konuda sosyal ortamların
geliştirilmesi gerekmektedir.
17. Yabancı dil öğretiminde kullanılan ders materyali, öğretim ortamı ve ders saatinden de
de kaynaklanan bazı problemler mevcuttur. Yabancı dil sınıflarında mevcutlarının en fazla
15-20 kişiden oluşması gerekmektedir. Kalabalık sınıflar öğretimi olumsuz etkiler ve her
öğrencinin derse katılımına engel olabilir.
18.Dil

laboratuvarlarının

geliştirilmesi

ve

bütün

öğrencilerin

bu

imkândan

faydalandırılmaları dinleme ve anlama becerilerinin gelişmesine yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
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EKLER

Ek-1: Anket Formu
Değerli Öğrenci,
Bu araç yabancı dil olarak Arapçanın öğretimine ilişkin farklı açılardan görüşlerinizi
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Sizin görüşleriniz ölçme aracının asıl uygulama
formunun oluşturulması açısından önemlidir. Şimdiden pilot uygulama için verdiğiniz
katkıdan dolayı teşekkür ederim.
Lütfen hiçbir şekilde araç üzerine kişisel bilgilerinizi yazmayınız.

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Arapça öğrenmede karşılaşılan
zorluklar.
1. Türkçe ’de olmayan Arap
harflerinin telaffuzunda
zorlanıyorum.
2. Arap harfleriyle sağdan
sola yazmak konusunda
zorluk çekiyorum.
3. Arapça derslerinde öğretim
elemanının ne söylediğini
anlamıyorum.
4. Öğrenmek zorunda
olduğum gramer
kurallarının çok olduğunu
düşünüyorum.
5. Sorulara cevap verirken
yanlış yapmaktan
çekiniyorum.
6. Anlamadığım konularda
geri besleme
yapamıyorum.
7. Hangi öğretim yönetiminin
kullanıldığını
anlayamıyorum.
Arapça öğretiminde
yaşanan sorunların temel
nedenleri.
8. Arapça öğretimindeki
sorunun temel nedeni
öğretim elemanı sayısının
yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır.
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

9. Arapça öğretimindeki
sorunun esas nedeni
kullanılan mevcut öğretim
yöntemleridir.
10. Arapça öğretimindeki
sorunun esas nedeni
materyal eksikliğinden
kaynaklanmaktadır.
11. Arapça öğretimindeki
sorunun esas nedeni dil
öğretimi için uygun ortam
olmamasıdır.
12. Arapça öğretimindeki
sorunun esas nedeni
sınıftaki öğrenci sayısının
fazla olmasıdır.
13. Arapça öğretimindeki
sorunun esas nedeni
haftalık ders sayısının az
olmasıdır.
14. Arapça öğretimindeki
sorunun esas nedeni
öğrencilerin altyapı
eksikliğinden
kaynaklanmaktadır.
15. Arapça öğretimindeki
sorunun temel nedeni
öğrencilerin ana dildeki
yapı ve gramer
eksikliğinden
kaynaklanmaktadır.
16. Arapça öğretimindeki
sorunun temel nedeni
toplumun bu konuda
eğitim gören öğrencilere
önyargılı bakmasıdır.
17. Arapça öğretimindeki
sorunun temel nedeni
klasik yöntemlerden bir
türlü vazgeçilememesidir.
Arapçayı daha iyi öğrenme
yolları
18. Bir sonraki derse çok iyi
hazırlanmak.
19. Sınıf içi etkinliklere
katılmak.
20. Ödevlerle ilgili öğretim
elemanından alınan
uyarıları dikkate almak.
21. Ana dili Arapça olan
arkadaşlar edinmek.
22. Arapça yayın yapan
kanalları izlemek.
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

23. Arapça öğrenmeyi zevkli
hale getirmek.
24. Arapça öğrenimi ile ilgili
daha fazla bilgi ve
doküman elde etmek
Arapça öğrenmedeki temel
amaç
25. Arapça şarkıların sözlerini
öğrenmektir.
26. Arapça öğrenerek Arap
edebiyatını daha iyi
anlamaktır.
27. Arapça öğrenmek benim
için Türkiye’ye gelen ya da
yurtdışında Arapça
konuşan kişilerle iletişim
kurmaktır.
28. Arapça konuşan kişilerle
iletişim kurarak onların
kültürleriyle ilgili bilgi de
edinmektir.
29. İyi Arapça öğrenerek iyi bir
iş bulmayı
amaçlamaktayım.
30. Arapça öğrenmemin
nedeni yeni medeniyetleri
daha iyi okuyup
anlayabilmektir.
31. Dini metinleri daha iyi
okuyup anlamaktır.
32. Son yıllarda iyi derecede
Arapça öğrenen kişilere
olan ihtiyacı karşılamaktır.
Arapça öğrenirken ana dili
kullanma durumları
33. Dil öğrenirken özellikle de
gramer ile ilgili Kavramları
anlamak için
34. Okuma çalışması yaparken
metni anlamak için
35. Dinleme çalışmalarında
anlama güçlüğü çektiğim
durumlarda öğretmenden
ana dilimi kullanarak
yardım alırım.
36. Kelime çalışması yaparken,
yeni sözcüklerin
anlamlarını öğrenmede.
37. Sınıf içi etkinliklerde grup
çalışması yaparken ve
konuyu tartışırken
38. Öğretim elemanının verdiği
talimatları anlamamam
durumunda
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Arapça öğretiminin daha etkin
olabilmesi için yapılması
gerekenler
39. Yabancı dil öğretim
programının geliştirilmesi
çalışmalarında öğrencilerin
de yer alması gerekir.
40. Yabancı dil öğretim
elemanları düzenli olarak
kendilerini geliştirecek
eğitim Programlarına
katılmalıdırlar.
41. Hazırlıkta verilen yabancı
dil eğitimi, öğrencilerin
Arapçayı temel düzeyde
öğrenmelerini sağlayacak
düzeyde olması gerekir.
42. Hazırlık sınıflarında ders
veren öğretim
elemanlarının yabancı dil
düzeyleri yeterli olmalıdır.
43. Derslerde okuduğunu
anlamaya yönelik
çalışmalara ağırlık
verilmelidir.
44. Ders programına çeviri
yapma becerisi de dahil
edilmelidir.
45. Ders materyallerinin
deneyimli öğretim
elemanları tarafından
hazırlanmaları
gerekmektedir.
46. Ders kitapları öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre
hazırlanmalıdır.
47. Öğretim elemanları birçok
yöntemi etkili olabilecek
şekilde tatbik etmelidir.
48. Görsel ve işitsel
malzemeler etkin bir
şekilde kullanılmalıdır.
49. Hazırlık sınıfında Arapça
öğrenmeye daha fazla
zaman ayrılmalıdır.
50. Dil laboratuvarları
öğretimde etkili bir şekilde
kullanılmalıdır.
51. Yabancı dil hazırlık
sınıflarının mevcutları 10‐
15 kişi arasında olmalıdır.
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

52. Sınıftaki fiziki düzenin dil
öğrenmede etkileşim
kurabilecek durumda
olması gerekmektedir.
53. Modern yabacı dil öğretim
yöntemlerinin incelenerek
Arapçaya uygun hale
getirilmesi gerekmektedir
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Ek-2: Anket Formu
Değerli Öğrenci,
Bu araç yabancı dil olarak Arapçanın öğretimine ilişkin farklı açılardan görüşlerinizi belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Sizin görüşleriniz ölçme aracının asıl uygulama formunun oluşturulması açısından önemlidir.
Şimdiden pilot uygulama için verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ederim.
Lütfen hiçbir şekilde araç üzerine kişisel bilgilerinizi yazmayınız.
Cinsiyetiniz

Bayan ( )

Erkek ( )

Mezun olduğunuz lise: İmam Hatip Lisesi ( )

Anadolu Lisesi ( )

Dil Öğrenmeye yönelik ilginiz: Çok ilgiliyim ( )
Orta öğreniminizi tamamladığınız yer:
Ailenizin aylık geliri:
Şu anda kaldığınız yer:

Özel okul ( ) Diğer ( )

Az ilgiliyim ( ) İlgisizim ( )

İl ( )

800‐1500 ( )

Lise ( )

İlçe ( )

Köy ( )

1600‐2300 ( ) 2400‐3100 ( )

Devlet yurdu ( )

Özel yurt ( ) Ailenizin yanı ( )

3200 ve yukarısı ( )
öğrenci evi ( )

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

‐

‐

‐

‐

‐

Arapça öğretiminde yaşanan
sorunların temel nedenleri.
1.

2.

3.
4.

Arapça öğretimindeki sorunun
temel nedeni öğretim elemanı
sayısının yetersizliğinden
kaynaklanmaktadır.
Arapça öğretimindeki sorunun
esas nedeni materyal
eksikliğinden
kaynaklanmaktadır.
Arapça öğretimindeki sorunun
esas nedeni dil öğretimi için
uygun ortam olmamasıdır.
Arapça öğretimindeki sorunun
esas nedeni sınıftaki öğrenci
sayısının fazla olmasıdır.

Arapçayı daha iyi öğrenme
yolları
5.

Bir sonraki derse çok iyi
hazırlanmak.
6. Sınıf içi etkinliklere katılmak.
7. Ödevlerle ilgili öğretim
elemanından alınan uyarıları
dikkate almak.
8. Ana dili Arapça olan arkadaşlar
edinmek.
9. Arapça yayın yapan kanalları
izlemek.
10. Arapça öğrenmeyi zevkli hale
getirmek
11. Arapça öğrenimi ile ilgili daha
fazla bilgi ve doküman elde
etmek
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Arapça öğretiminde temel amaç

Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

12. Arapça öğrenerek Arap
edebiyatını daha iyi anlamaktır.
13. Arapça öğrenmek benim için
Türkiye’ye gelen ya da
yurtdışında Arapça konuşan
kişilerle iletişim kurarak onların
kültürleriyle ilgili bilgi de
edinmektir.
14. Arapça konuşan kişilerle
iletişim kurarak onların
kültürleriyle ilgili bilgi de
edinmektir.
15. İyi Arapça öğrenerek iyi bir iş
bulmayı amaçlamaktayım.
16. Arapça öğrenmemin nedeni
yeni medeniyetleri daha iyi
okuyup anlayabilmektir.
17. Son yıllarda iyi derecede
Arapça öğrenen kişilere olan
ihtiyacı karşılamaktır.

Arapça öğrenirken ana dili
kullanma durumu
18. Kelime çalışması yaparken,
yeni sözcüklerin anlamlarını
öğrenmede.
19. Sınıf içi etkinliklerde grup
çalışması yaparken ve konuyu
tartışırken
20. Öğretim elemanının verdiği
talimatları anlamamam
durumunda

Arapça öğretiminin daha etkin
olabilmesi için yapılması
gerekenler
21. Yabancı dil öğretim elemanları
düzenli olarak kendilerini
geliştirecek eğitim
Programlarına katılmalıdırlar.
22. Hazırlık sınıflarında ders veren
öğretim elemanlarının yabancı
dil düzeyleri yeterli olmalıdır.
23. Derslerde okuduğunu anlamaya
yönelik çalışmalara ağırlık
verilmelidir.
24. Ders programına çeviri yapma
becerisi de dahil edilmelidir.
25. Ders materyallerinin deneyimli
öğretim elemanları tarafından
hazırlanmaları gerekmektedir.
26. Ders kitapları öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre
hazırlanmalıdır.
27. Öğretim elemanları birçok
yöntemi etkili olabilecek şekilde
tatbik etmelidir.
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Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

28. Görsel ve işitsel malzemeler
etkin bir şekilde kullanılmalıdır.
29. Dil laboratuvarları öğretimde
etkili bir şekilde kullanılmalıdır.
30. Yabancı dil hazırlık sınıflarının
mevcutları 10-15 kişi arasında
olmalıdır.
31. Sınıftaki fiziki düzenin dil
öğrenmede etkileşim
kurabilecek durumda olması
gerekmektedir.
32. Modern yabacı dil öğretim
yöntemlerinin incelenerek
Arapçaya uygun hale getirilmesi
gerekmektedir
33. Ders programına çeviri yapma
becerisi de dahil edilmelidir.
34. Yabancı dil öğretim
programının geliştirilmesi
çalışmalarında öğrencilerin de
yer alması gerekir.
35. Hazırlıkta verilen yabancı dil
eğitimi, öğrencilerin Arapçayı
temel düzeyde öğrenmelerini
sağlayacak düzeyde olması
gerekir.
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Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

GAZİ GELECEKTİR...

