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Çevrimiçi Arapça Programı, ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretme 
konusunda çok önemli bir çevrimiçi program ve bir dönüm noktasıdır. 
Program, Suudi Elektronik Üniversitesi tarafından Arapça dilini öğretmek 
üzere sunulan yeni bir öğrenme modelidir. Programın Arapçayı bir yabancı 
dil olarak her yerde, her zaman ve tüm dünyada öğretmeyi mümkün kıldığını 
rahatlıkla söyleyebilirim. Bu nitelikteki bir program sayesinde Arapça dilinin 
güzelliği dünyanın dört bir yanında yaşatılabilir.

Suudi Elektronik Üniversitesi Rektörü
Dr. Abdullah bin Abdulaziz Al Mosa
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Arapça güneşi dünyada yükseliyor
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 Arapça Dili

Dil, kültürler arasında bir köprüdür. Yalnızca bir ulusun insanları arasında iletişim aracı 
olmanın ötesinde, geniş bir kültürel çeşitlilik ve uzlaşma hazinesi, kültürler arasında bir 
anlayış aracı ve uluslar arasında daha geniş çaplı bir işbirliğini besleme yöntemidir.

Arapça dili, insanlık kültürünü korumada temel bir rol oynamıştır. Şu anda 22 ülkede 
422 milyon kişi tarafından konuşulan bu dil, insanlık üzerinde uzun süredir önemli bir etki 
bırakmıştır. Ayrıca dünya çapında bir buçuk milyardan fazla Müslüman tarafından kullanılan 
bir dildir ve UNESCO’nun her yıl kutladığı altı Birleşmiş Milletler dilinden biridir.

Diğer dilleri konuşan kişilerin çeşitli amaçlarla Arapça öğrenme talebi giderek 
artmaktadır. Günümüzde de Araplar ile dünyadaki diğer halklar arasında kültürel ve 
medeni iletişime yönelik acil bir ihtiyaç bulunur.

Şu anda ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretme alanında, yerleştirme ve 
standartlaştırılmış testlerle gelişmiş bir eğitim müfredatı sunulurken geleneksel Arapça 
dil öğrenme kurumlarındaki olası yetersizlikleri giderebilecek kapsamlı ve entegre bir 
çevrimiçi programın eksikliği yaşanmaktadır.

Ayrıca, Suudi Arabistan’ın uluslar ve kültürler arası anlayışı ve barış içinde bir 
arada yaşamayı teşvik ederek Arap ve İslam kültürünü yaymadaki rolünü desteklemek 
amacıyla ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretiminin etkili bir şekilde desteklenmesi 
gerekmektedir.

Suudi Eğitim Bakanlığı Arapça dilinin kuvvetli bir destekleyicisi olduğundan, Suudi 
Elektronik Üniversitesi ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretme alanında önemli bir 
atılım yaparak yukarıdaki talepleri karşılamak üzere önemli bir adım atmış, hem bölgesel 
hem de küresel düzeyde Arapça e-öğrenme girişimine öncülük eden Arabic-Online.net 
girişimini hayata geçirerek gelişmiş bir yaklaşım ve program benimsemiştir.
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Vizyon:

Misyon: 

Arapçayı dünya çapında yayma.

Ana dili Arapça olmayanlar için kaliteli eğitim sağlama, Arapça dilini 
ve kültürünü dünya çapında yaymaya yardımcı olan öncü bir çevrimiçi 
yaklaşımla dil öğrenme ve öğretme alanında en son uluslararası 
standartları ve en iyi uygulamaları yerine getirme

Program, ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretme geçmişinde önemli bir yenilik 
ve dönüm noktası olmakla birlikte programın kültürel anlayışta yeni bir örnek teşkil edeceği 
şüphesizdir.

Arabic-Online.net sitesi ana dili Arapça olmayanlara bu dünya dilini öğretecektir. 
Ayrıca denizaşırı ülkelerdeki Arapça konuşanlara ve onların Arap olmayan ortamlarda 
yaşayıp söz dağarcığı ve okuma ve yazma becerileri bakımından talepkar olan çocuklarına 
bu eksiklikleri giderme fırsatı sunacaktır.

Arabic-Online.net, dünyanın her yerinde Arapça çalışmaya imkan tanıyan, zaman ve 
yer kısıtlamalarının yanı sıra seyahat ve hareket engellerini aşan, klasik olmayan bir entegre 
çevrimiçi program sağlayarak ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretme ihtiyaçlarını 
karşılayacaktır.
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 Arabic-Online.net sitesinin amaçları

1. Kapsamlı ve entegre bir çevrimiçi program sayesinde en gelişmiş dil öğretme 
yöntemleriyle birlikte yerleştirme ve standartlaştırılmış testler içeren gelişmiş bir 
eğitim müfredatı sunarak ana dili Arapça olmayanlara Arapça öğretme alanındaki 
ihtiyaçları karşılamak.

2. Farklı ana dillere sahip ve Arapça öğrenmek isteyen kişilerin artan taleplerini 
yerine getirmek.

3. Arapça dilinin yayılmasına katkıda bulunmak, rolünü geliştirmek, evrensel bir dil 
olarak ayrıcalıklı bir duruma taşımak ve Suudi Arabistan’ın Arapçaya hizmet etme 
rolünü pekiştirmek.

4. Arap ve İslam kültürünün yayılmasına katkıda bulunmak, farklı kültürler arasında 
karşılıklı anlayış ve bir arada yaşamayı desteklemeye etkin bir şekilde katılmak ve 
Arapça konuşanlarla dünyanın diğer halkları arasında kültürel iletişim ihtiyacını 
karşılamak.

5. Arapçayı ana dili Arapça olmayanlara günlük kullanıma odaklanarak modern 
standart ve işlevsel biçimde sunmak.

6. Dünya genelindeki standartları yerine getiren çevrimiçi içerik sunarak ana dili 
Arapça olmayanlara Arapça öğretme alanını geliştirmeye yardımcı olmak.

7. Diğer dilleri konuşan kişilere Arapçanın entegre, interaktif ve modern bir 
e-öğrenme modelini sunmak.
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 Öğretim Düzeyleri

Bu programın öğretim düzeyleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na dayanır. 
Bu nedenle, kurs entegre bir modül tabanlı formatta dört dil becerisi (dinleme, konuşma, 
okuma ve yazma) ve temel dil bileşenleri (sesler, söz dağarcığı ve yapılar) sunar. Program 
ayrıca materyalleri öğrencilerin yeterlik düzeylerine göre aşamalı olarak sunarak 
öğrencilerin dil, iletişim ve kültürel yeterliklerini göz önünde bulundurur. Program sanal ve 
kendi kendine öğrenme formatlarını bir araya getirir ve Rosetta Stone tarafından geliştirilen 
dünya dillerini öğrenme platformundan faydalanır.

Arabic-Online.net sitesinin başlangıç noktası, öğrencilerin hangi düzeyde derslere 
katılması gerektiğini belirleyen yerleştirme testidir. Program genellikle sesbirimsel 
duyarlılık bileşeniyle başlar. Bu aşamada Arapça sesler (Arapça seslerin ve telaffuzlarının 
tam dökümü verilir), Arapça harfler ve çeşitli yazı bilimsel değişkenleri sunulur. Program 16 
düzeyden oluşur ve 6 aşamanın her birinin sonunda başarı ölçümü testleri bulunur.

Program gerekliliklerini tamamlayan öğrencilere Suudi Elektronik Üniversitesi 
tarafından onaylı, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça yeterlilik sertifikası verilir. 
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 Ders Saatleri

Farklı düzeyler, 416 dersten oluşan 96 modüle ayrılır ve her düzey 24 ders içerir. 
Toplam ders sayısı içinde 28 ders sesbirimsel duyarlılık ile ilgilidir. Programın tamamı, her 
düzey 60 saat (48 saat kendi kendine öğrenme, 12 saat sanal sunum) olmak üzere 980 saat 
sürer. Programın %75’i kendi kendine öğrenme, %25’i sanal derslerden oluşur.

 Ders bileşenleri 

Her düzey, her biri temel video, söz dağarcığı, yapılar, okuma, konuşma, yazma ve 
çeşitli alıştırmalar (796 video, 12000 ses dosyası, 6320 fotoğraf, 10076 egzersiz) dahil 24 
ders içeren 6 modülden (ünite) oluşur.
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 İş fırsatları

 Sanal derslere dayanan Arabic-Online.net sitesinin, Suudi Eğitim Bakanlığı ve Suudi 
Elektronik Üniversitesi’nin uzaktan öğrenme iş fırsatları sağlama hedefi doğrultusunda 
erkek ve kadın öğretmenler için 10,000’den fazla iş fırsatı sağlaması beklenmektedir.

Arabic-Online.net bu nedenle yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda 
kapsayıcı bir vizyon ve misyondur.

Arabic Online Trukish.indd   14 8/24/2015   9:23:27 AM



15

Arabic Online Trukish.indd   15 8/24/2015   9:23:27 AM



16 Arabic-Online.net

 İletişim: 

Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh- Abu baker road.
P.O Box 93499 Zip code: 11673

Telefon numarası: 0996112613500  ext. 3321

E-posta: ArabicOnline@SEU.EDU.SA
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