
                             IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ 

 ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI 

                             EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI 
 

 
 

Amaç ve kapsam 

 
MADDE 1 

 
(1) Bu esasların amacı,  öğrencilere alanı ile ilgili olarak Arapça kaynaklardan okuduğunu 

ve duyduğunu anlayabilme, duygularını ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme, Arapça 

dil becerisini gerçekleştirebilme yeterliliği kazandırmaktır. 

(2)  Bu  esaslar,  Iğdır  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Zorunlu  Arapça  Hazırlık  sınıfının 
eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarını kapsar. 

 
Dayanak 

 
MADDE 2 

 
(1)   Bu   yönerge   Yükseköğretim   Kurulunun   2547   sayılı   Kanunun   ilgili   maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Hazırlık sınıfı koordinatörü 

 
MADDE 3 

 
(1) Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak ve bu 

uygulama esaslarında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Başkanının görüşü alınarak, Dekan tarafından bir öğretim üyesi Hazırlık Sınıfı Koordinatörü olarak 

görevlendirilir. 

 
Hazırlık Sınıfı Eğitim - Öğretimi 

 
MADDE 4 

 
(1)  Hazırlık  sınıflarında  eğitim-öğretim süresi  bir  yıldır.  Bir  akademik  yıl,  her  biri  14 

haftalık iki yarıyıldan oluşur. 
(2)  Hazırlık  sınıfında  haftada  en  az  24  kredi  saatlik  bir  program  uygulanır.  Fakülte 

kurulunca bu program 30 kredi saate kadar çıkarılabilir 
(3) Güz ve bahar yarıyıllarında eğitim-öğretim, Fakültenin akademik takviminde belirtilen 

tarihlerde başlar ve biter. 
(4)  Hazırlık  sınıfı  öğrencileri  ders  alma  işlemlerini,  her  akademik  yılın  başında  Iğdır 

Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yaparlar. 

 
Dersler 

 
MADDE 5 

 
(1) Hazırlık sınıfında Arapça ile ilgili olarak; Arapça Gramer, Arapça Metin, Arapça 

Muhadese,  Arapça Yazılı Anlatım, Kur’an Arapçası dersleri okutulur.  Okutulacak olan bu derslerin 

içerikleri, ilgili anabilim dalı tarafından hazırlanan müfredata göre belirlenir.



Sınavlar 

 
MADDE 6 

 
(1) Yazılı ve/veya sözlü olarak yapılan sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 
(2) Hazırlık sınıfı programında  üç tür sınav yapılır. Bu sınavlar: Muafiyet Sınavı, Ara 

Sınavları ve Yılsonu Yeterlik Sınavları’dır. 

 
a) Muafiyet Sınavı 
1-   İlahiyat   Fakültesine   kayıt   yaptıran   öğrencilerin   lisans   programındaki   dersleri 

izleyebilecek  seviyede  Arapça  dil  bilgisine  sahip  olup  olmadıklarını  anlamak  ve  seviyelerini 
belirlemek  amacıyla  ders  yılının  ilk  haftasında  yapılan  sınavdır.  Muafiyet  sınav  tarihleri  yılsonu 
yeterlilik sınav tarihleri ile birlikte ilan edilir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilere ise Üniversiteye kesin 
kayıt sırasında duyurulur. 

2- Muafiyet sınavında başarılı olmak için sınav notunun en az 60 (altmış) olması şarttır. 
3- Muafiyet sınavına Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yanı sıra hazırlık sınıfında 

okuyup yılsonu yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerle, Fakülteye dikey geçiş yolu ile kabul 
edilen  öğrenciler,  hazırlık  sınıfında  kayıt  donduran  öğrenciler  ile  devamsızlıktan  dolayı  yılsonu 
yeterlik sınavlarına giremeyen öğrenciler de girebilirler. 

4- Hazırlık sınıfı muafiyet sınavı başarı notunun hesaplanmasında ara sınav notları dikkate
alınmaz.  

5- Dikey geçiş yolu ile Fakülteye alınan öğrenciler muafiyet sınavlarından başarılı olmak
zorundadırlar. Muafiyet sınavlarında başarısız olurlarsa hazırlık sınıfına devam ederler. 

6-  Ek  kontenjanla  Fakülteye  kayıt  hakkı  kazanan  ve  kayıt  yaptıran  öğrenciler  için  ek 
muafiyet sınavı açılır. 

 
b) Ara Sınavlar 
1) Hazırlık sınıfında her yarıyılda en az iki kez yapılan, süresi bir ders saati olan sınavlardır. 

Ara  sınavlarla  ilgili  herhangi  bir  değişiklik  yapılmasının  istenmesi  durumunda  hazırlık  sınıfı 
koordinatörünün teklifi Temel İslam Bilimleri Başkanlığının uygun görüşü ile birlikte karara bağlanır. 

2)  Ara  sınavlar,  Hazırlık  Sınıfı  Koordinatörlüğünce  hazırlanarak  Dekanlıkça  onaylanan 
sınav takvimine göre yapılır, sınav programı Dekanlıkça öğrencilere duyurulur. 

3) Ara sınav notlarının ortalamasına; 
Arapça gramer dersinden alınacak notun %30’u, 
Arapça metin dersinden alınacak notun %30’u, 
Arapça muhadese dersinden alınacak notun %15’i 
Arapça Yazılı Anlatım dersinden alınacak notun %15’i 
Kur’an Arapçası dersinden alınacak notun % 10 ‘u 

dahil edilir. 
4) Hazırlık sınıfı başarı notuna, ara sınav notlarının ortalamasının katkısı %40’dır. 

 
c) Yıl Sonu yeterlik sınavı 
1) Yılsonu notlarının ortalamasına, her bir dersin sınavından 50 (Elli) almak şartıyla, 

Arapça gramer dersinden alınacak notun %30’u, 
Arapça metin dersinden alınacak notun %30’u, 
Arapça muhadese dersinden alınacak notun %15’i 
Arapça Yazılı Anlatım dersinden alınacak notun %15’i 
Kur’an Arapçası dersinden alınacak notun % 10 ‘u 

dahil edilir. 
2) Hazırlık sınıfı başarı notuna, yılsonu sınav notlarının ortalamasının katkısı %60’dır. 
3) Yılsonu yeterlik sınavı notu yetmiş ve daha yukarı olan öğrenciler ara sınav notlarına 

bakılmaksızın başarılı sayılırlar. 
(3)Hazırlık sınıfı başarı notu 60 (Altmış) dır.



Başarısız öğrencilerin durumu 

 
MADDE -7 

 
(1) Yılsonu yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenciler muafiyet sınavına girebilirler. 

Muafiyet sınavında da başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar ederler. İkinci yılın sonunda da 

başarısız olan öğrenciler dilerlerse lisans programlarına devam edebilirler. Ancak bu öğrencilerin 

mezun oluncaya kadar açılacak olan hazırlık sınıfı muafiyet sınavlarında başarılı olmaları 

gerekmektedir. Açılan bu muafiyet sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler mezun olamazlar. 
 

 
 

Öğrencilerin Derslere Devamı 

 
MADDE 8 

 
(1) Hazırlık sınıfı öğrencileri bir öğretim yılı içinde yapılan derslerin %85’ine devam etmek 

zorundadırlar.  Aksi  halde  devamsız  sayılarak  yılsonu  yeterlik  sınavına  giremezler.  Devam 

alamayan öğrenciler muafiyet sınavında da başarısız olurlarsa hazırlık sınıfını tekrar ederler. 

 
Sınavlara Giremeyen Öğrencilerin Durumu 

 
MADDE 9 

 
(1) Ara sınavlara giremeyen öğrenciler hakkında Iğdır Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Yılsonu yeterlik ve muafiyet 

sınavına giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılmaz. 

 
Hüküm Bulunmayan Haller 

 
MADDE 10 

 
(1) Bu uygulama esaslarında yer almayan hususlarda Iğdır Üniversitesi Senatosu karar 

vermede yetkilidir. 

 
Yürürlük 

 
MADDE 11 

 
(1) Bu uygulama esasları 2014-2015 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Üniversite 

Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 
Yürütme 

 
MADDE 12 

 
(1) Bu uygulama esasları hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 


