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İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 

Hazırlık Sınıfları 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. 
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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. 
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