Dersin Kodu

: H-04

Dersin Adı

: Arapça Anlama(60921)

Dersin Amacı
: Farklı seviyelerdeki Arapça metinleri okumak anlamak, tercüme etmek, sarf ve nahiv
kurallarının okuduğu metinlerde tahlilini yapmak.
Dersin İçeriği

: Arapça okuma-anlama

Haftalık Ders İçeriği

:

1

"ed-Devau'l-Acib" parçası

2

"İbn Haldun" parçası

3

"Kün Ahadi's-Saba" parçası

4

"el-Alemu'l-Arabi" parçası

5

"es-Sulukü ve'l-adat" parçası

6

"Birrü'l-Valideyn" parçası

7

"Havle terbiyeti'l-ebna" parçası

8

"Nehnü'l-Müslimine" parçası

9

"Selahhuddini'l-Eyyubi" parçası

10

"eş-Şeyh ahmet Yasin" parçası

11

"et-Tenmiyetü'z-Zatiyye-1 " parçası

12

" es-Sevratü" parçası

13

"Ğizaü'ş-Şebab" parçası

14

"Maza tühibbü en Tekün-2" parçası

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

Dersin Kodu

: H-02

Dersin Adı

: Arapça Cümle Bilgisi: Nahiv (60958)

Dersin Amacı
: Üst sınıflarda Arapça derslerini okuyup anlayabilecek ve bu dili konuşabilecek bir
düzeye ulaşması için öğrenen cümle bilgisini kavratmak
Dersin İçeriği
: Üst sınıflarda Arapça derslerini okuyup anlayabilecek ve bu dili konuşabilecek bir
düzeye ulaşması için öğrenen cümle bilgisini kavratmak
Haftalık Ders İçeriği

:

1

Soru edatları, ism-i işaretler

2

İsm-i mevsuller, haber çeşitleri

3

Haberin tekaddümü, Kane ve grubu

4

İnne ve grubu, La en-nafiye li'l-cins, sıfat çeşitleri

5

Meful-u mutlak, Efal-i Hamse

6

Mefulun fih, mefulun lieclih, uslub-u teaccub

7

Hal ve çeşitleri, istisna ve edatları

8

Şart edatları ve şart cümlesi, Şartın cevabına fa harfinin eklenmesi

9

Atıf, tekit, bedel

10

Müteaddi-lazım, iki meful alan fiiller

11

Mukarebe,reca ve şuru fiilleri, münada

12

İsim fiiller, kem-i haberiye ve istifhamiye

13

Medih ve zem fiilleri

14

Temyiz, sayıların temyizi ve sayma sayılar

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

Dersin Kodu

: H-05

Dersin Adı

: Arapça Dil Fonetiği (Kur'an) (60922)

Dersin Amacı

: Kuranın güzel sesle ve Tecvid kurallarına göre doğru okunmasının sağlamak

Dersin İçeriği
: Kuranı Hz. peygamberin okuduğu şekliyle, lafızlarına dikkat ederek ve anlamını
gözeterek her türlü okumayı içerisine alır.
Haftalık Ders İçeriği

:

1

Tecvid İlmi: Tanımı, Gayesi / Ezber Okuma: Dualar (Sübhâneke, Tahiyyât, Salli-Bârik).

2

Tecvid İlmi: Önemi ve Hükmü Ezber Okuma: Dualar (Kunut Duaları ve Amentü).

3

Harfler: Tanımı ve Çeşitleri Aslî harfler / Yüzünden Okuma: 1.Cüzün ilk yarısı.

4

Harfler: Tanımı ve Çeşitleri Fer‘î harfler / Yüzünden Okuma: 1.Cüzün son yarısı.

5

Harflerin Mahreçleri ve Mahreçlerin Bölümleri / Ezber Okuma: Kâfirûn-Nas Arası Sureler.

6

Harflerin Sıfatları / Ezber Okuma: Fil-Kevser Arası Sureler.

7

Medler: Med harfleri ve Aslî med / Yüzünden Okuma: 2.Cüz ilk on sayfa.

8

Medler: Fer‘î medler (muttasıl, munfasıl, lazım vs. / Yüzünden Okuma: 2.Cüz son on sayfa.

9 Tenvin ve Sakin Nun’un Hükümleri (İdğam-ı Mağunne, Bilâğunne, İhfâ) / Ezber Okuma: Tekâsür, Asr,
Hümeze sûreleri.
10 Tenvin ve Sakin Nun’un Hükümleri (İzhâr, İklâb, / Ezber Okuma: Zilzal, Âdiy’ât, Kâria Sureleri.
1 1İdğam ve Çeşitleri (İdğam-ı Misleyn, Mim-i Sâkinin Halleri) / Yüzünden Okuma: 3.Cüz ilk on sayfa.
12 İdğam ve Çeşitleri (İdğam-ı Mütecâniseyn ve Mütekâribeyn) / Yüzünden Okuma: 3.Cüz son on sayfa.
13 Lam-ı Tarifin Hükümleri (İdğam-ı Şemsiye) /Ezber Okuma: Alak, Kadr, Beyyine Sûreleri.
14 Lam-ı Tarifin Hükümleri (İzhar-ı Kameriye) / Ezber: Duhâ, İnşirah, Tîn Sûreleri.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

Dersin Kodu

: H-01

Dersin Adı

: Arapça Kelime Bilgisi: Sarf (60957)

Dersin Amacı
: Üst sınıflarda Arapça derslerini okuyup anlayabilecek ve bu dili konuşabilecek bir
düzeye ulaşması için öğrenene kelime bilgisini kavratmak
Dersin İçeriği

: Arapça kelime bilgisi

Haftalık Ders İçeriği

:

1

Arapça'da zamirler ve mazi fiil.

2

Mazi fiil ve merfu muttasıl zamirler.

3

Mazi fiil ve mansub muttasıl zamirler.

4

Mazi fiilin mechulü ve muzari fiil.

5

Muzari fiilin mechulü ve sülasi mücerred fiillerin altı kalıbı.

6

Emir fiili ve ism-i fail

7

İsm-i meful, fiili-i muzari cehdi mutlak ve müsteğrak

8

Fiili-i muzari nefy-i hal ve istikbal

9

Fiil-i muzari te'kidi nefy-i istikbal ve emr-i gaib

10

Nehy-i gaib ve nehyi hazır.

11

Munfasıl mansub zamirler ve Arapça sözlüklerin kullanımı

12

Rubai mücerred fiil kalıbı ve sülasi mezid rubai fiil kalıpları

13

Beş harfli (humasi) fiil kalıpları

14

Altı harfli (Südasi) fiil kalıpları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

Dersin Kodu

: H-03

Dersin Adı

: Arapça Okuma (60920)

Dersin Amacı
: Farklı seviyelerdeki Arapça metinleri okumak anlamak, tercüme etmek, sarf ve nahiv
kurallarının okuduğu metinlerde tahlilini yapmak.
Dersin İçeriği

: Arapça okuma-anlama

Haftalık Ders İçeriği

:

1

"fi Hayati Tabibi'l-Esnan", "İlacü's-Simen" parçası

2

"et-Takva", ve "ez-Zevac" parçası

3

"Muhtariu't-Tababe", ve el-İnternettü" parçası

4

"Kün Ahadi's-Saba-2" ve "Türkiya" parçası

5

"el-Medinetani'l-Mükeddesetani" ve "el-Karratü" parçaları

6

"Dai'l-Kalak" ve "Adabu'l-Münakaşeti" parçaları

7

"el-Haccü ibadetün" ve "el-Hasub" parçaları

8

"el-İmamu'l-Gazali" ve "Üsüsü'l-Hadareti'l-İslamiyye" parçaları

9

"Kıymetü'z-Zemen" ve "el-Müsavatü fi'l-İslam" parçaları

10

"el-Muctemeu'l-Arabi" ve Ali İzzet Begoviç" parçaları

11

"et-Tenmiyetü'z-Zatiyye-2" ve " Zeydün ve amrün" parçaları

12

Hukuku'l-Mere" ve "Seyyaretü'l-Müstekbal" parçaları

13

"eş-Şebabü ve müşkilatühüm" ve "Maza tühibbü en tekün " parçaları

14

"el-İdü fi'l-İslam" ve "es-Sediku'l-vefiy" parçaları

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

Dersin Kodu

: H-06

Dersin Adı

: Arapça Sözlü Anlatım (60923)

Dersin Amacı

:-

Dersin İçeriği

: -

Haftalık Ders İçeriği

:

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri
düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri
düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,
analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk
alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri
planlayabilme ve yönetebilme.
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme
gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum
geliştirebilme.
5- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal
sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve
meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri
Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet,
kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olma.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

Dersin Kodu

: H-07

Dersin Adı

: Arapça Yazılı Anlatım (73125)

Dersin Amacı

:-

Dersin İçeriği

: -

Haftalık Ders İçeriği

:

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri
düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri
düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,
analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk
alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri
planlayabilme ve yönetebilme.
4- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme
gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum
geliştirebilme.
5- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. - Toplumsal
sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve
meslektaşları ile iletişim kurabilme. - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri
Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet,
kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olma.

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 5.maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır. https://atauni.edu.tr/2018-2019-ogretim-yili-siniflara-ve-donemlere-gore-ders-icerikleri
adresinden doğrulama yapabilirsiniz

