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Hazırlık Ders İçerikleri 

1.        Arapça Gramer (Sarf-Nahiv) 

Dersin Amacı: Öğrencilere, üst sınıflarda görecekleri Kelam, Tefsir ve Hadis gibi temel İlahiyat derslerinde başarılı olmalarını sağlayacak Arapça 

gramer altyapısı kazandırmak.  

Dersin İçeriği: Arapça kelime ve türleri. İsim, fiil ve harfler. Müştak ve camid isimler. Mâzî, muzâri ve emir fiilleri. Harf-i cerler. Sayı yönünden 

isimler, müfred-tesniye-cemi. İsim cümlesi. Mübteda ve haber. Fiil cümlesi. Fiil-fâil-mefûl. Tesniyelerin irabı. İsm-i mavsuller. Zamirler. İsm-i 

işaretler. Aslî irab alametleri. Zahiri irab. Mahalli irab. Takdiri irab. İsm-i maksur, ism-i menkûs, ism-i memdûd. Cemi müzekker sâlimlerin irabı. 

Cemi müennes salimlerin irabı. Kâne ve kardeşleri. İnne ve kardeşleri. Nasb edatları. Cezm edatları. Cezm eden şart edatları. Zarf-ı zaman. Zarf-ı 

mekân. Edevat-ı istifham. İsim Tamlaması, muzaf-muzaf-ı ileyh. Sıfat. Tekid. Bedel. Hal. Atf-ı beyan. İsm-i fâil, ism-i mefûl, ism-i zaman, ism-i 

mekân, ism-i alet, cahd-ı mutlak, cahd-ı mustağrak. Merfûatlar. Mansûbatlar. Mecrûratlar.  

2.        Arapça Metin  

Dersin Amacı: Öğrencilere, hem üst sınıflarda görecekleri temel İlahiyat derslerinde başarılı olacaklarını sağlayacak Arapça metin çözme altyapısı 

kazandırmak hem de günlük hayatta karşılaştıkları güncel Arapça metinleri anlama yeteneği edindirmek. 

Dersin İçeriği: Öğretim elemanı ve öğrenciler tarafından metin seslendirmelerinin yapılması ve Kur’ân kültürü bağlamında hukuki ve sosyal konular 

hakkında bilgi içeren Arapça metinlerin okunması. Öğrencinin orta seviyede, Arapça bir metni okuma ve anlamasını sağlamak için çeşitli metinlerin 

okutulması. İslam kültürünün gelişiminde yaşanmış çeşitli hadiseler ve bunların oluşumunda rolü bulunan şahısların hayatlarını konu alan metinler. 

İslam Kültüründe övülen ve yerilen birtakım davranış biçimlerinin konu edildiği metinler. Toplumsal içerikli metinler. Medya Arapçasına yönelik 

modern metinler. 

3.        Arapça Muhadese  

Dersin Amacı: Öğrenciye Arapça harflerin çıkışları, doğru telaffuzu ve pratik konuşabilme becerisi kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Tanışma, selamlaşma, yolculuk ve ulaşımla ilgili sözler, günlük hayatta en çok gereksinim duyulan konuşma ve muhavereler. Arapça 

rakamlar, saatler, aylar, mevsimler, alışveriş sözcükleri, kentsel ve kırsal yaşama dönük kavramlar, vücudun organları, en çok kullanılan fiiller ve 

onunla ilgili konuşmalar. Arapça yemeklerin isimleri, insanların yemek alışkanlıkları, spor çeşitleri, hava durumları ve bazı bilim dallarının isimleri. 

4.        Arapça Yazılı Anlatım 

Dersin Amacı: Öğrenciye, düzgün ve kurallara uygun bir şekilde Arapça yazma becerisi kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Harflerin başta, ortada ve sonda yazılması. Cümle kurallarına uygun bir şekilde anlamlı cümleler oluşturulması. Telaffuzu birbirine 

yakın olan harflerin yazım esnasında ayırt edilebilmesini sağlayacak yazım ödevleri. Öğrencilere, Kitap bölümlerinden gerekli görülen yerlerin ödev 

olarak yazdırılması. Anlatılmak istenen ifadelerin kısa veya uzun cümleler şeklinde Arapça yazılı ifade edilme usul ve yöntemleri. Uzun cümleler ve 

kısa paragraflar şeklinde Arapça yazılı ifade etme yöntemleri. 

5.        Kur’ân Arapçası 

Dersin Amacı: Öğrenciye Kur’ân-ı Kerîm’i usulüne uygun bir tarzda okuyabilme becerisi kazandırmak. 

Dersin İçeriği: Kur’ân-ı Kerîm’in düzgün okunmasını sağlamak amacıyla tecvid kaidelerinin öğretilmesi. Harflerin doğru telaffuzlarının (ta’lîm) 

uygulamalı olarak öğretilmesi. Medd-i tabiî, medd-i muttasıl ve münfasıl, idgam-ı maal gunne, idgam-ı bilâ gunne vb. tecvid kuralları. Duhâ 

suresinden itibaren kısa surelerin ezberletilmesi ve kısa şekilde i’rablarının yapılması. 

 

  

I.SINIF GÜZ DÖNEMİ: 

170201001100 Arapça-I (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin İçeriği: Arapça Kelime Yapısı. Kelime türleri: İsim, fiil, harf, Zamanlarına göre fiiller: Mazi, muzari, emir. Fiillerin belirtilen zamanlara ait 

olumlu ve olumsuz çekimleri, Aslî harflerinin niteliği açısından fiiller: Sahih, mu‘tel, Aslî harflerinin sayıları açısından fiiller: Üçlü, dörtlü.  

Dersin İçeriği:Aslî harfleri üzerine ekleme yapılmış fiiller, Fiillerin te’kidi ve edilgen yapılması. Şaşırma ve hayranlık ifade eden fiil kal ıpları, 

Sayılarına, cinsiyetlerine, son harfinin niteliğine göre isimler, Mastarlar, etken ve edilgen ortaç, Zaman, mekan isimleri, Alet, büyültme ve küçültme 

isimleri, Sıfatlar ve pekiştirmeli etken ortaçlar, Ses birleşim, uyuşum ve dönüşümleri. 

  

9900000106 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi-1 (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin 

başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak 

değerlendirmek. 

Dersin İçeriği: Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı, Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya 

Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal'in Samsun'a çıkışı, Amasya Genelgesi, ulusal kongreler, Mebusan 

Meclisi'nin açılışı, TBMM'nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, düzenli ordunun kuruluşu, 

İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın 

kaldırılması. 

  

9900000113 Türk Dili-1 (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: "Türk dili ve Türk dili tarihi hakkında genel bilgiler vermek. Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermek. 

Öğrencileri Türk dilinin sorunlarına karşı daha bilinçli hale getirmek. Yazım kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı 

kazandırmak. Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak. Kitap okuma 

alışkanlığı kazandırmak. Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı, yaratıcı, düşünme alışkanlığı kazandırmak." 

Dersin İçeriği: Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin 

ağırlıklı uygulamalar, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma 

teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama Teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma 

becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini anlama, çeşitli 

dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, 

dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 

  

9900000114  Yabancı Dil-1 (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Elementary (başlangıç) düzeyinde İngilizce dilbilgisine sahip öğrencileri preintermediate ( alt-orta) düzeyine çıkarmaktır. 

Dersin İçeriği: Verb to be, Present simple,Questions and negatives, Present simple II, There is, there are, how many, how much, This, that, directions, 
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Prepositions of place, some,any,these,those,linking words (and ,so,but,because), Can, can't,could, couldn't, formal letter, Was, wasn't, were, weren't, 

was born , were born, past simple, regular verbs, irregular verbs, silent letters, special occasions 

  

170201001105 Siyer: (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Siyer ve İslâm tarihçiliğinin ortaya çıkışı ve gelişimi, İslam’ın doğduğu ortam, İslâm öncesi Arap Yarımadası'nın dini, siyasi ve sosyo-

kültürel tarihi; Hz. Muhammed’in peygamberlikten önceki hayatı, İslâm'ın Mekke ve Medine dönemleri, Hz. Muhammed döneminde idari, mali, 

sosyal ve kültürel yapı, Medine döneminde müşrikler, yahudiler ve hıristiyanlarla ilişkiler, Hz. Muhammed’in vefatı, şahsiyet özellikleri ve tebliğ 

metodu 

Dersin İçeriği: Hz. Muhammed öncesi Mekke’ nin sosyal tarihi, Hz. Muhammed’ in Mekke mücadelesi, Medine’ ye hicret, Medine’de Peygamber 

döneminin idari, mali, sosyal ve kültürel yapısı, Hz. Muhammed’ in savaşları ve hayatı. 

  

170201001104 İslam İnanç Esasları: (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: İman esaslarının ve bu esaslara ilişkin konuların öğretilmesi ve açıklanması yanında iman esasları anlayışları hakkında bilgi vermektir. 

Dersin İçeriği: İman kavramı, Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, iman-İslam ilişkisi, iman-ahlak ilişkisi, iman-akıl ilişkisi, Allah 

tasavvuru, peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman, insan özgürlüğü ve sorumluluğu. 

  

170201001101 Kur’an Okuma ve Tecvit-1(Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak 

öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi. 

Dersin İçeriği: Tecvid konuları, ezber, yüzünden okuma; Tecvid ilmine giriş, med bahisleri, sakin nun ve tenvin ile ilgili konular, idğam konuları, ra’ 

nın hükmü, kalkale, sekte, vakıf ve ibtida. 1 ve 2. Cüz yüzünden okuma, namaz duaları, namaz süreleri ezber 

  

170201001102 Tefsir Tarihi ve Usulü: (Zorunlu/ACTS: 4 ) 

Dersin Amacı: Öğrencilere dersin içeriğinde geçen konulara ilişkin temel bilgileri vermek. 

Dersin İçeriği: Kur’an Tefsirine Duyulan İhtiyaç, Tefsir, Te’vil ve Tercüme Kavramları, Tefsir İlminin Ortaya Çıkısı ve Tedvini, Hz. Peygamber’in 

Kur’an’ı Tefsiri ve Kur’an Tefsirinde Sünnetin Rolü, Sahabe Devrinde Kur’an Tefsiri, Tabiun Döneminde Tefsir ve Tabiunun Tefsirdeki Yeri, Tebeut 

Tabiin ve Tefsirde Tedvin Dönemi, Tarihi Süreçte Farklı Tefsir Ekolleri: Rivayet Tefsirleri ve Genel Özellikleri, Dirayet Tefsirleri ve Genel 

Özellikleri, Mezhebi Tefsirler, Ahkâm Tefsirleri, Fel-sefi Tefsirler, Bilimsel Tefsirler, İs’âri Tefsirler, Sia ve Kur’an Tefsirindeki Yeri, Sosyolojik ve 

Edebi Tefsirler Hususlarının kavratılması düşünülmektedir. 

 

170201001103  Hadis Tarihi ve Usulü-I: (Zorunlu/ACTS: 4 ) 

Dersin Amacı: Hadisin temel terimleri ve meselelerini öğretmek; hadis tarihinin gelişim safhalarını göstermek 

Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler temel hadis kaynaklarını ve hadis edebiyatını tanır. Farklı kaynaklardan okutulacak hadis metinleriyle hadisleri 

tanırlar. Hadislerin kaynaklardan araştırılmasını, hadis bulma yöntem ve tekniklerini öğrenirler. 

 

170201001106  Eğitim Bilimine Giriş: (Seçmeli/ACTS: 4 ) 

Dersin İçeriği: Eğitimin temel kavramları, Bir meslek olarak öğretmenlik, Okul ve sınıf ortamı, Eğitimin bilimsel temelleri, Eğitimin bilimsel 

temelleri ve eğitimde araştırma, Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin sosyolojik temelleri, Eğitimin ekonomik temelleri, Eğitimin hukuksal temelleri, 

Eğitimin psikolojik temelleri, Eğitimin politik temelleri, Eğitimin tarihi temelleri ve Türk Eğitim sistemi, Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar ve 

gelişmeler. 

 

I.SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 

 
170201002200 Arapça-II (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin İçeriği: Arapça dil bilgisi ve becerisi: muzari fiilin nasbı ve cezmi, iki fiili cezmeden edatlar, ef’âl-i hamse, lâzım fiil ve muteaddi fiil; mef’ul 

çeşitleri: hal, müstesnâ, münâda, inne ve benzeri edatlar, kâne fiili ve benzeri yardımcı fiiller, atıf, ma’tuf ve ma’tuf aleyh konuları yer almaktadır. 

 

9900000206 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi 2 : (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Osmanlı İmparatorluğu, yapısal özellikleri ve yıkılma dönemi, Kurtuluş savaşı öncesi Türkiye, savaş yılları, yeni bir dönemin 

başlangıcı, siyasi yapı, sosyal yaşam, hukuk anlayışı, ekonomik yapı, kültürel eğitim anlayışı, bir dönemin sonu (1938) konularını açıklamak, tartışarak 

değerlendirmek. 

Dersin İçeriği: Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, 

toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, 

Türk Devriminin İlkeleri, Bütünleyici İlkeler. 

 

9900000213  Türk Dili 2  (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Öğrencilere Türk dilinin gramer yapısını öğretmek ve öğrencilerin Türkçeyi günlük yaşamlarında doğru kullanmalarını sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin 

ağırlıklı uygulamalar, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma 

teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama Teknikleri: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma 

becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini anlama, çeşitli 

dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini artırma, 

dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi 

 

9900000214 Yabancı Dil 2  (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Öğrencilerin temel düzeyde hikayeleri, başından geçen olayları, haberleri ve deneyimleri İngilizce olarak ifade etme becerilerini 

geliştirmektir. 

Dersin İçeriği: Film ve müzik türleri, geçmiş zamanda olumsuz ve soru cümleleri, belirli-belirsiz tanıtıcılar, sıfatlar ve yer betimleme, karşılaştırmalar, 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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şimdiki zaman, zarflar, hastalıklar, mevsimler, hava durumu, gelecek zaman ve geleceğe yönelik planlar, yönler, fiil yapıları, bazı modal yardımcı 

fiiller, büyük-küçük sayılar, en üstünlük ifadeleri, Present Perfect zaman yapısı, deneyimler, telefon görüşmeleri. 

 

170201002201 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvit 2  (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Kur’an’ın yüzünden okunmasını, dersin tanımında yer alan sure ve ayetlerin ezberlenmesini sağlamak, temel tecvit bilgisini vermek ve 

bunları uygulamaktır. 

Dersin İçeriği: Medd-i muttasıl, Medd-i Munfasıl, Medd-i Lazım, Medd-i ârızın öğrenilmesi ve uygulanması, Kur’an’dan 7-12. Cüzlerinin okunması, 

Bakara 284-286 ayetleri, Fecr, tebbet- fil surelerinin ezberlenmesi. 

  

170201002202 Tefsir Usulü ve Usulü-II  (Zorunlu/ACTS: 4 ) 

Dersin Amacı: Öğrencilere; içerikle ilgili temel bilgiler vermek, Kur'ân'ı yorumlama sistematiği ni öğretmek ve öğrendiği bilgileri kullanma becerisi 

kazandırmaktır 

Dersin İçeriği: Tefsirin tanımı; Tefsir Usûlü'nün tanımı, kaynakları, Esbâb-ı Nüzûl, Mekki ve Medeni, Nâsih, Mensûh, Mantûk ve Mefhûm, Zahir, 

Bâtın ve Muhkem, Müteşabih, Mücmel ve Mübeyyen, Garîb-i K., 

Mübhemât-ı K., Müfredât-ı K., Vücûh, Nazâir, Hakikat, Mecaz, Umum, Husus, İ'câz-ı K., Tenâsüb, K.,yorumu- semantik, Kur'an yorumu ve 

hermeneutik, Kur'an ve tarihsellik sorunu 

  

170201002101 İslam Tarihi-I  (Zorunlu/ACTS: 4 ) 

Dersin Amacı: İslamiyet’in doğuşu ve Hz. Muhammed’in örnek kişiliği hakkında doğru bilgiler vermek ve doğru bir bakış açısı elde etmelerine 

yardımcı olmaktır. 

Dersin İçeriği: İslam Tarihinin tanımı, metodu, kaynakları, Hz. Muhammed’ in hayatının değerlendirilmesi, hilafet tartışmaları, halife seçimleri, Hz. 

Ebu Bekir dönemi olayları, Hz. Ömer dönemi, olayları ve kültür tarihi, Hz. Osman dönemi olayları, Hz. Ali dönemi olayları, Emeviler, Abbasiler, 

Endülüs Emevi Devletlerinin siyasi ve kültür tarihleri, kültür ve Medeniyeti. 

  

170201002100 İslam İbadet Esasları  (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: İslam dininin ibadete verdiği önem ve İslam’ın ibadet esaslarının ortaya konulması ve kavranması 

Dersin İçeriği: İbadet kavramı, temizlik bahisleri, namaz, oruç, hac, umre, zekat, fitre, kurban, yemin, adak, kefaret bahisleri, ilmihal çerçevesinde 

helal haram ve ibadetle ilgili güncel meseleler 

  

170201002203 Hadis Tarih ve Usulü-II (Zorunlu/ACTS: 4 ) 

Dersin Amacı: Hadisin temel terimleri ve meselelerini öğretmek; hadis tarihinin gelişim safhalarını göstermek 

Dersin İçeriği: Hadis usûlünün tanımı, oluşumu, kaynakları, ve temel kavramları. Hadis çeşitleri, senet ve metin tenkidi 

  

170201002102 Mantık (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Mantığın tanımı, amaçları, temel kavramları, önermeler, kıyas, akıl yürütme, beş sanat ve mantık yanlışları hakkında öğrencilerin bilgi 

edinmeleri ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. 

Dersin İçeriği: Mantığın tanımı, amaçları, çeşitleri, tarihsel bilgi, kavram, tanım, hüküm ve önerme, akıl yürütme, beş sanat, mantık yanlışları, modern 

mantık ve mantık 

Dersin Amacı: Kur’an tefsiri konusunda Arapça temel kaynak tefsirleri okuyabilme ve değerlendirebilme 

Dersin İçeriği: Temel klasik rivayet ve dirayet tefsir kaynaklarının tanıtılması. Klasik ve çağdaş tefsir kaynaklarından Seçme metinlerin okunması ve 

değerlendirilmesi. 

 

150201002103  Eğitim Psikolojisi: (Seçmeli/ACTS: 3 ) 

Dersin İçeriği: Gelişimle ilgili temel kavramlar, gelişim ilkeleri ve alanları, Bedensel ve Psikomotor gelişim, Psikoseksüel gelişim, Psikososyal 

gelişim, Dil Gelişimi, Bilişsel gelişim, Moral gelişim, Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Klasik koşullanma, Bitişiklik ve Bağlaşım Kuramı, Edimsel 

Koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme ve Nörofizyolojik kuram, Güdülenme, Gestalt Kuramı 

  

II. SINIF GÜZ DÖNEMİ 

  

170201003101 Hadis –I (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Klasik hadis edebiyatını tanıtmak, temel kaynaklardan hadis bulmayı öğretmek ve örnek hadis metinleri okutmaktır. 

  Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler temel hadis kaynaklarını ve hadis edebiyatını tanır. Farklı kaynaklardan okutulacak hadis metinleriyle hadisleri 

tanırlar. Hadislerin kaynaklardan araştırılmasını, hadis bulma yöntem ve tekniklerini öğrenirler. 

  

170201003102 Türk  İslam Sanatları Tarihi (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

 Dersin Amacı: Sanat duygusu, önemi, tasnif ve üslup özellikleri, sanat tarihi terimleri, mimari ve estetik, Türklerde sanat, sanat-din ilişkisi, Selçuklu 

ve Osmanlı dönemi sanat yapıları ve özellikleri, önemli İslam mimari eserleri ve özelliklerinin kavratılması amaçlanmaktadır. 

  Dersin İçeriği: İslam’ın sanat ve mimari konusuna bakışı, Türkiye ağırlıklı olmak üzere çeşitli İslam ülkelerinde inşa edilen tarihi yapıların genel 

karakteristik özellikleri, tarihi ve mimari eserler hakkında temel kavramların öğretilmesi hedeflenmektedir. 

  

150201003103 Türk  İslam Edebiyatı (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrenciye dinin edebiyat üzerindeki etkisini ve Türk milletinin İslamiyeti kabulünden sonra gelişen Türk edebiyatı 

içinde dinin yerini göstermektir. 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin Türk-İslam Edebiyatı hakkında bilgi edindirmelerini sağlamaktır. 

  

170201003104 Felsefe Tarihi –I (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, İlkçağ felsefi düşüncelerinin eleştirel, karsılaştırmalı ve çok yönlü olarak incelenmesi. 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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 Dersin İçeriği: Thales’den başlayarak Yeni Platonculuğun ortaya çıkısına kadar geçen süreçte ortaya çıkan felsefi fikirler ele alınacaktır. Ayrıca bu 

felsefi düşüncelerin geçerlilikleri, bu düşüncelerin daha sonra hem Ortaçağ ve hem de Modern çağda ortaya çıkan felsefi düşünceler üzerindeki etkileri, 

ilk felsefi düşüncelerin yunanlılara ait olup olmadıkları, o dönemde yaşamış olan diğer toplumların bu düşüncelerin olunmasında katkıları, din-felsefe 

etkileşimi ve felsefi düşüncelerin toplumsallaşma üzerine etkileri ele alınacaktır. 

  

170201003105 Psikolojiye Giriş (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Öğrencilerin kendilerini anlamalarına, kendilerinin ve başkalarının davranışlarını tanıma ve bunlar hakkında yeterli 

bir bilinç sahibi olmalarına yardımcı olmayı amaçlar. 

  Dersin İçeriği: Psikoloji ve bilim, psikoloji ve bireysel davranışlar, duyum, algı, duygu, kişilik ve sosyal davranışı incelemek ve psikolojik olarak ele 

almak. 

  

170201003106 Sosyolojiye Giriş (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Toplumun, toplumsal kavram, kurumların ve süreçlerin, bu toplumsal kurum ve süreçlerin birbirleriyle ilişkilerinin 

sosyolojik metod temelinde anlaşılması ve ele alınmasını, tanımlanmasını ve tasvir edilmesini sağlamak. 

   Dersin İçeriği: Sosyolojinin temel konuları hakkında bilgi seviyelerini artırmak, Temel sosyolojik kavramları, kurumları ve kuramları öğrencinin 

tanımasını sağlamak; Öğrencinin bu konular hakkında konuşabilme ve yorum yapabilme yeteneğini artırmak, Böylelikle içinde yaşadıkları toplumu 

daha iyi analiz etme yeteneklerini artırmak, Bilimsel çalışma yapmak istediklerinde takip etmeleri gereken metodolojiyi öğrenmelerini sağlamak, 

Sosyal olay ve olgular arasında doğru bağlantılar ve sebep sonuç ilişkisi kurarak doğru sosyolojik tanımlamalar ve tasvirler yapabilmelerini sağlamak, 

Zaman, mekan ve coğrafi çevre, zihniyet dünyası, sosyo-kültürel normlar, din, ekonomi, eğitim ve sebeplilik ilkelerinden oluşan determinasyon 

ilkelerini sosyolojik metoda doğru bir biçimde uygulayabilmelerini sağlamak. 

  

 170201003201 İslam Tarihi-II (Zorunlu/ACTS: 2 ) 
 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Abbâsî coğrafyasında, Orta Asyada ve Anadoluda kurulan Müslüman Türk devletleri hakkında bilgi sahibi olmak. 

 Dersin İçeriği: Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Tarih İçinde Kurulan Müslüman Türk Devletleri. 

 

170201003300 Arapça-III (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

  

 Dersin Amacı: 

 Dersin İçeriği:  
  

170201003301 Kur’an Okuma ve Tecvid -III(Zorunlu/ACTS: 3 ) 

 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Tecvit bilgisini, yüzünden okuma, tecvid uygulamaları, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerinin ezberlenmesini ve 

Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır. 

  Dersin İçeriği: Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar 

öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır. 

 

170201003107  Öğretim İlk eve Yöntemleri: (Seçmeli/ACTS: 3 ) 

Dersin İçeriği: Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması, 

hedef, davranış ve kazanım kavramları, öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve 

gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri 

 

  

II. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

 

170201004100 İslam Hukukuna Giriş (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Şahsın hukuku, İslâm aile hukuku ve İslâm miras hukuku kapsamına giren konuların öğrenimini sağlamak.  

Dersin İçeriği Dersin sonunda öğrenciler alanla ilgili terminoloji genel hatlarıyla bilir. Şahsın hukuku, İslâm aile hukuku ve İslâm miras hukuku 

kapsamına giren konular hakkında genel bir bilgiye sahip olur. 

  

170201004101 Kelam Tarihi (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, Kelamın oluşum, gelişim ve dönüşüm süreçlerini öğretmek.                   

 Dersin İçeriği İslamın itikadi yönden esaslarını öğrenmeye elverir kaynakları tanıyarak ve tarayarak öğrenme fırsatı yakalar.Dinin vazgeçilmez ve 

temel esasları olan inanç esaslarını ve bu esasların hayatımızdaki yerini önemini kavrar. 

  

170201004102 İslam Medeniyeti Tarihi (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

 Dersin Amacı: İslam medeniyeti tarihine giriş, İslam medeniyetinin kaynakları, aşamaları ve temel özellikleri, İslam medeniyetinin manevi 

dinamikleri, sosyal hayat, idari yapı, ekonomik yapı, eğitim-öğretim, dini ilimler, tercüme faaliyetleri, müspet bilimler, sanat ve mimari, kültür ve 

medeniyet, kültür ve medeniyeti oluşturan unsurlar, medeniyetlerin doğuşuna ve batışına tesir eden amillerin kavratılması amaçlanmaktadır. 

Dersin İçeriği Öğrenciye dinin medeniyet üzerindeki etkisini ve Türk milletinin İslamiyeti kabulünden sonra gelişen İslam medeniyeti içindeki yerinin 

tanıtılması hedeflenmektedir. 

  

170201004103 Din Psikolojisi (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

 Dersin Amacı: Bir bütün olarak Din Psikolojisi ilmini; kavram ve düşünce olarak öğrenciye tanıtmak. 

Dersin İçeriği Bu derste başlangıcından günümüze din psikolojisinin bir ilim olarak gelişimi, ortaya çıkan ekoller ve araştırma alanları işlenecektir. 

 

170201004104 Din Sosyolojisi (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

 Dersin Amacı: Din Sosyolojisinin konusu, bilimler tasnifindeki yeri, metodu, tarihçesi ve sistematik sorunlarını tanıtmak 

 Dersin İçeriği Öğrencilerin Din Sosyolojisi’nin temel konuları hakkında bilgi seviyelerini artırmak, Din Sosyolojisi’ne ait temel sosyolojik 

kavramları, kurumları ve kuramları öğrencinin tanımasını sağlamak, Öğrencinin bu konular hakkında konuşabilme ve yorum yapabilme yeteneğini 
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artırmak, Böylelikle içinde yaşadıkları toplumdaki din sosyal gerçekliğini daha iyi analiz etme yeteneklerini artırmak, Din Sosyolojisi alanında 

Bilimsel çalışma yapmak istediklerinde takip etmeleri gereken metodolojiyi öğrenmelerini sağlamak, Sosyal olay ve olgular arasında doğru bağlantılar 

ve sebep sonuç ilişkisi kurarak doğru sosyolojik tanımlamalar ve tasvirler yapabilmelerini sağlamak, Zaman, mekân ve coğrafi çevre, zihniyet dünyası, 

sosyo-kültürel normlar, din, ekonomi, eğitim ve sebeplilik ilkelerinden oluşan determinasyon ilkelerini sosyolojik metoda doğru bir biçimde 

uygulayabilmelerini sağlamak. 

  

170201004200 Tefsir-II (Zorunlu/ACTS: 3) 

 Dersin Amacı: Bu dersin amacı,  Zorluk derecesi orta ve üst seviye olan tefsir metinleri üzerinden Kur'ân'ı anlama ve yorumlama yollarının 

öğretilmesi, âyetlerde geçen konuların tartışılması 

 Dersin İçeriği Öğrencilerin İbn Kesîr ve Tefsiri hakkında bilgi verilmesi; Bakara sûresi âyet 104-110 çerçevesinde “nesih”, “Ehl-i Kitabın müminleri 

kıskanması”, “namaz ve zekat ibadeti” konularının incelenmesi.Nesefî tefsirinden En’am sûresi âyet 74-81 çerçevesinde “Hz. İbrahim’in kavmi ile 

ilişkisi ve tevhid”, “Putlara karşı tavrı ve şirk” gibi konuların incelenmesi.Zâdü’l-Mesîr tefsirinden, Neml sûresi âyet 15-26 çerçevesinde “Hz. 

Süleyman’a verilen nimetler; muhtelif unsurlardan oluşan ordusu; Hüdhüd’ün Sebe Melikesi’nden haber vermesi” konularının incelenmesi. 

  

170201004201 Hadis -II (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

 Dersin Amacı: Bu dersin amacı,  Klasik hadis edebiyatını tanıtmak, temel kaynaklardan hadis bulmayı öğretmek ve örnek hadis metinleri okutmaktır 

Dersin İçeriği: Bu derste öğrenciler temel hadis kaynaklarını ve hadis edebiyatını tanır. Farklı kaynaklardan okutulacak hadis metinleriyle hadisleri 

tanırlar. Hadislerin kaynaklardan araştırılmasını, hadis bulma yöntem ve tekniklerini öğrenirler. 

  

170201004204 Felsefe Tarihi -II (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

 Dersin Amacı: Bu dersin amacı,  Ortaçağ’dan Yeniçağ’a ve oradan da modern döneme geçişte düşüncede meydana gelen değisiklikleri, ortaya çıkan 

yeni düşünceleri öğretmek, Baslıca Yeniçağ filozoflarının görüşlerini inceleyerek felsefi düşüncenin tarihi seyrini ve gelişimini öğretmek      Dersin 

İçeriği: Descartes ve Bacon ile başlayan Yeni Çağ Felsefesini inceleyip eleştirel düşünceyi yaygın ve kullanılır hâle getiren günümüz siyâsetinin 

temelini oluşturan anlayışlar ele alınacaktır. 

  

170201004400 Arapça -IV (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: 

Dersin İçeriği: 

  

170201004401 Kur’an Okuma ve Tecvid  -IV (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

  Dersin Amacı: Bu dersin amacı,   Tecvit bilgisini, yüzünden okuma, tecvid uygulamaları, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerinin ezberlenmesini ve 

Türkçe anlamlarının öğrenilmesini sağlamaktır Dersin İçeriği: Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i 

Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara 

uygun olarak yapmaktır. 

 

170201004105  Eğitim Sosyolojisi: (Seçmeli/ACTS: 3 ) 

Dersin İçeriği: Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?, Sosyolojinin Kurucuları;Comte, Durkheim, Marx, Weber, Sosyolojik teoriler, 

Eğitim Sosyolojisi neyi inceler, Eğitim alanındaki sosyolojik teoriler; fonksiyonalist teori, Sosyal Çatışma teorisi ve Eğitim, Sembolik Etkileşimci 

Teori ve Eğitim, Ara Sınav (lar), Eğitimin bir kurum olarak önemi, Öğrenci Takip Sistemi, Öğrenci takip Sistemi yararlımıdır?, Eğitimin genişlemesi 

eşitsizlikleri giderir mi, Yüksek Öğretimde Eşitsizlikler, Eğitimin Tabakalaşması, Genel Tekrar, Yarıyıl Sonu Sınavı 

  

III. SINIF GÜZ DÖNEM 

  

170201005100 Arap Dili Ve Belagatı –I (Zorunlu/ACTS: 3 ) 

Dersin Amacı: 

Dersin İçeriği: 

  

1702010001 İslam Hukuk Usulü –I (Zorunlu/ACTS: 3) 

Dersin Amacı: 

Dersin İçeriği: 

  

170201005102 Sistematik Kelam (Zorunlu/ACTS: 3) 

Dersin Amacı : İtikadi meselelerin tarihi süreçteki yorumu ve yorumlama modellerini kavratmak, Kelam ilminin temel meselelerinin anlaşılmasına 

öncülük etmektir. 

Dersin İçeriği: Kelam ilminin tanımı, alanı ve amacının ve ortaya çıkış sebeplerinin kavratılması; 

Kelamcıların Bilgi ve Alem anlayışlarının kavratılması bu dersin hedeflerindendir. Yine imanın temellendirilmesi, imanın bilgisel değeri, Allah'ın 

varlık delilleri, yaratılış kuramları bu dersin hedeflerindendir. 

170201005501 Kur’an Okuma ve Tecvid-V(Zorunlu/ACTS: 3 ) 

  

Dersin Amacı: Tecvit bilgisini, yüzünden okuma, tecvid uygulamaları, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerinin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının 

öğrenilmesini sağlamaktır 

Dersin İçeriği: Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar 

öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır. 

  

170201005109 Sosyal Bilimler Metadolojisi (Seçmeli/ACTS:2) 

Dersin Amacı: Bu dersi alan öğrencilerin bilim ve araştırma, bilimsel yöntem yaklaşımları, din bilimlerinde araştırmanın yeri, işlevi ve yöntemleri etik 

problemler, araştırma planlama vb konularda bilgi sahibi olmaları amaçlanır. 

Dersin İçeriği: Sosyal bilimlerde bilimsel araştırma yöntemlerini öğretmek ve bu alanda beliren sorunların çözülebilmesi amaçlanır. 
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170201005108 Kur’an Semantiği (Seçmeli/ACTS:2) 

Dersin Amacı: Kur´an´ın anahtar terimlerinin analizi üzerinden Kur´an´ın anlam dünyası hakkında öğrenciyi bilgilendirmek. 

Dersin İçeriği: Bu derste dilbilimin alt alanlarından semantiğin verileri ışığında Kur´anın semantik haritası, anahtar terimleri örnek çalışmalarla 

anlatılacaktır 

  

170201005105 Caferi İlmihali (Seçmeli/ACTS:2) 

Dersin amacı: Dersin amacı Caferilik mezhebinin temizlik ve ibadet konularının öğrenciye öğretilmesi ve mevcut bilgilerinin geliştirilmesidir. 

Öğrenciler ders sonunda bahsedilen hususlarda doğru bilgiye sahip olacaktır. 

Dersin İçeriği: Öğrencilerin, Caferilik mezhebinin temizlik ve ibadetlerle ilgili temel konuları hakkında bilgi seviyelerini artırmak, 

  

170201005106 Farsça-I (Seçmeli/ACTS:2) 

Dersin Amacı: Öğrencilere temel gramer kurallarını öğretmek ve temel kelimeler vermek 

Dersin İçeriği: Dersin sonunda öğrenciler Farsçayı bilir ve farsça metinleri anlar 

  

170201005104  Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme: (Seçmeli/ACTS: 3 ) 

Dersin İçeriği: Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve 

kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri 

yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, slaytlar, görsel medya 

(VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi,  çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, 

internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim 

teknolojilerinin kullanım durumu. 

III. SINIF BAHAR DÖNEMİ 

170201006100 İslam Mezhepleri Tarihi-I (Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: İslam Mezhepleri Tarihi’nin tanımı, amacı, konusu, metodu; temel kavramlar ve kaynaklar; mezheplerin doğuşunda etkili olan sebepler; 

din anlayışındaki ilk siyasî ve itikâdî farklılaşmalar ve kurumsallaşma süreçleri; İlk dönem İslam mezhepleri ve akımları: Haricîlik, Mürcie, Mu’tezile, 

Şîa (Zeydiyye, İmâmiyye, İsmâiliyye), Eş’arîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin isimlendirme sorunu, ortaya çıkış sebepleri, teşekkül süreçleri, 

zihniyet yapıları, temel görüşleri, birbirleriyle ilişkileri, alt kolları, yayıldığı bölgeler, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları deskriptif bir bakışla 

incelenir ve tartışılır. 

Dersin İçeriği: Mezheplerin, dinin anlaşılma biçimleri olduğu, dinle özdeşleştirilemeyeceği düşüncesinin geliştirilmesi, farklılıklara saygı gösterme 

yaklaşımının pekiştirilmesi. 

Dersin İçeriği: Fıkıh Usulünün tarifi, doğuşu, tedvin edilmesi, tarihi gelişimi ve temel literatürü Şer'î hükümlerin delilleri: Kitab'ın tarifi, özellikleri, 

kaynak değeri ve kaynaklar arasındaki yeri Sünnet'in tarifi, nevileri ve kaynaklık değeri İcma'nın tarifi, gerçekleşme şartları, nevileri ve hükmü 

  

 

170201006601 Kur’an Okuma ve Tecvid-VI(Zorunlu/ACTS: 2 ) 

Dersin Amacı: Tecvit bilgisini, yüzünden okuma, tecvid uygulamaları, dersin tanımı çerçevesinde sûrelerinin ezberlenmesini ve Türkçe anlamlarının 

öğrenilmesini sağlamaktır 

Dersin İçeriği: Kur’an’ın telaffuz etme kuralları: Tecvîd dersinde ayetlerdeki Medd-i Ârız, Medd-i Lâzım, Sekte, ihfâ, Vakf gibi kurallar 

öğretilmektedir. Buna ek olarak seçilen metinler üzerinde okuma uygulamaları yapılmaktadır. Ezberleri kurallara uygun olarak yapmaktır. 
 

 

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://ebys.igdir.edu.tr/document/records/public.search adresinden Belge Num.:92614251-300-E.263 ve Barkod Num.:306328 bilgileriyle erişebilirsiniz.


