Arap Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Ders Kur Tanımları
TUAİ 1DİLBİLİM VE ARAPÇA ÖĞRETİMİ
Arap dilbilim alanlarından Fonetik, Morfoloji, Sentax, Anlambilim, Sözlükbilim Arap dilinin kökeni, Dil aileleri gibi alanlar tanıtılır. Dilbilim alan yazınının gelişim
sürecindeki temel kuram ve ekoller ele alınarak dil analizi ve öğretiminde bilimsel bir bakış açısı sağlanır.
TUAİ 2ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR
Arapça öğretiminde geliştirilmiş temel yaklaşımların tanıtıldığı bu derste dil, öğrenme ve öğretme kuramları temelinde tasarlanmış yöntem ve yaklaşımlar analiz
edilir. Kuram ve uygulama arasındaki ilişki gözlenerek, Arap dili eğitimi alanının gelişim süreci ele alınır. Güncel yöntem ve yaklaşımlar ulusal ve uluslararası
yabancı dil öğretimi politikaları açısından incelenir.
TUAİ3 ARAPÇA ÇEVİRİ UYGULAMALARI
Öğrencinin yazılı metinlerle çeviri üretme süreci üzerinde yoğunlaşması sağlanır. Uygulama derslerinde yüksek sesle düşünme ve çeviri sürecini yakından izleme
amacı güdülür. Bu çerçevede yazılı çeviri yöntemleriyle ilgili sorunlar ele alınır. Uygun strateji ve teknikler kullanılarak bu sorunlarla nasıl başa çıkılacağı üzerinde
durulur.
TUAİ 4ARAP DİLİ VE EDEBİYATININ KAYNAKLARI
Arap dili ve edebiyatının kaynakları dönemlerine göre incelenecek, bu dönemlerin dil ve edebiyat birikiminin incelenmesinde kullanılması gereken kaynaklar ele
alınacaktır.
TUAİ 5ARAPÇA EŞDİZİNSEL ÖRÜNTÜLERİN İNCELENMESİ
Kalıplaşmış ifadeler düzeyinde, kaynak ve hedef dilde eşdizim kavramını geliştirme Bu dersin sonunda öğrencilerin kaynak ve hedef dildeki metinlerdeki eşdizimsel
ifadelerin farkına varıp, çeviride bu ifadeleri yerli yerinde kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
TUAİ 6ARAPÇA ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Arapça dil yeterliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan kuram, yaklaşım ve teknikler analiz edilerek yabancı dil ölçme ve değerlendirme alanında
başvurulan geçerlik ve güvenirlik oluşturma yöntemleri, farklı dil unsurları ve becerilerinin ölçülme ve değerlendirme yöntemleri, yabancı dil yeterliğinde kullanılan
sınav türleri ve bu sınavların geliştirilme yöntemleri kuramsal ve uygulama döngüsü dâhilinde ele alınır.
TUAİ7 ORTADOĞU TARİHİ VE KÜLTÜRÜ
Arap merkezli ortadoğu tarihi ve kültürü aşama aşama günümüze kadar ele alınacak ve günümüzdeki Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler işlenecektir.
TUAİ 8BASIN ARAPÇASI
Bütün dillerde olduğu gibi Arapçada da basın dili, standart kullanımlardan değişiklikler göstermektedir. Bu değişiklikler üsluplarda ve kelimelerde ortaya
çıkabilmektedir. Bu derste, günümüz basın dilini yansıtma niteliğine sahip metinler aracılığıyla, söz konusu değişik üslup ve kelime dağarcığının öğrenciye
kazandırılması ve böylece öğrencinin yazılı, görsel ve işitsel medyayı üst seviyede okuyup anlayarak takip edebilmesi amaçlanmaktadır.
TUAİ SEÇMELİ II (Arap Dili Eğitiminde Araştırma Yöntemleri  Research Methods in ELT)
Bu ders lisansüstü düzeyde, araştırma yöntemlerini nitel ve nicel yaklaşımı birleştirerek sunmaktadır. Arapça dil öğretimi kapsamına uygun olarak araştırma teorisi
ve metotları sunulur. Başlıca nitel ve nicel araştırma tasarım modelleri, öğrencilerle birlikte oluşturulan araştırma projeleriyle sunulur.
TUAİ 10ULUSLARARASI YABANCI DİL ÖĞRETİMİ POLİTİKALARI
Avrupa Birliği ve Türkiye’de kullanılan “Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni” ışığında Arapça öğretiminin temel unsurları ele alınarak Başvuru Metni’nin bir bölümü
olan Dili Portfolyosu esasları ele alınır. Portfolyonun içeriği, uygulama yöntemleri analiz edilerek AB yabancı dil öğretimi politikalarının uygulamadaki yansımaları
gözlemlenir.
TUAİ 11 DÖNEM PROJESİ
Dönem projesi Arap Dili Eğitimi alanı kapsamında adayların yazım kuralları çerçevesinde araştırmaya dayalı hazırlayacakları bir çalışmadır. Bu projenin içeriği
programda ders veren öğretim üyelerinden birinin onayı doğrultusunda hazırlanır ve öğrenci tarafından teslim edilir

