
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 

HAZIRLIK SINIFI DERS İÇERİKLERİ 

 

Fakültemizde hazırlık sınıfı Arapça eğitimi, altı farklı ders ismi altında haftada toplam 

30 saat olarak birinci dönem 14 hafta ikinci dönem 14 hafta olmak üzere yılda toplam 28 

hafta olarak verilmektedir. Fakültemiz %100 Arapça programı olduğu için bütün derslerimiz 

tamamen Arapça olarak verilmektedir. Eğitim dili Arapçadır.  

Aşağıda hazırlık sınıfındaki Arapça eğitiminin bünyesinde yer alan dersler ve 

içerikleri verilmiştir.  

 

 Nahiv (Cümle Bilgisi): Bu ders bünyesinde fiil cümlesi, isim cümlesi, mecrür 

isimler, merfu isimler, mansup isimler, soru cümlesi, şart cümlesi, edatler, meczüm fiiller, 

merfu fiiller, mansup fiiller, murap ve mebni isimler, müfred, müsenna, cemi isimler, marife 

ve nekire isimler gibi konular ile cümle yapıları ve irabı vb. konular ele alınmaktadır. Dersin 

haftalık ders yükü altı saattir. 

Sarf (Kelime Bilgisi): Bu ders bünyesinde fiil çeşitleri, kalıpları, mücerred, mezid, 

mutell, sahih, ismü fail, ismü meful, ismü zaman, ismü mekan, ismü alet, ismü tafdil, isim ve 

çeşitleri gibi konular çekimler ve harf değişim kuralları ile birlikte verilmektedir. Bu dersin 

haftalık ders yükü dört saattir.  

İstima (Duyma- Anlama): Bu derste özellikle Arapça dilinin dinlemeye yönelik 

boyutu ele alınmaktadır. Derste farklı işitsel materyallerle öğrencinin doyduğunu anlama ve 

anlatma becerisi geliştirilir. Ders kaynağı olarak Silsiletü’l-Lisan serisi kullanılır. Dersin 

haftalık ders yükü dört saattir.  

İmla-İnşa (Yazılı Anlatım): Bu derste harflerin şekli, kelimenin başında ortasında 

sonunda yazılış biçimi, illet harflerin kelimenin sonuna göre değişikliğe uğraması ve yazım 

şekli, sesli ve sessiz harflerin durumları, harekeler vb. konulardan başlanarak, cümle yazma, 

paragrafa yazma ve kısa konular yazmaya kadar varan Arapça yazım ve anlatım biçimleri 

üzerinde durulur. Bunların yanı sıra resmi yazı, özel yazılar, hikaye, davet kartı, mektup, 

dilekçe, vb. gibi yazıları yazma becerileri edindirilir. Dersin haftalık ders yükü dört saattir.  

Kıraat (Okuma-Anlama): Arap dilinin okuma boyutuna yönelik becerinin sağlandığı 

derstir. Bu ders bünyesinde Silsiletü’l-Lisan serisi kullanılarak dersler işlenir. Daha ileri 

düzeyde klasik ve modern metinlerden örnekler seçilir. Gazete, dergi, köşe yazısı gibi örnek 

metinlere de yer verilir. Dersin temel amacı okuduğunu anlama ve anlatma becerisini 

geliştirmektir. Dersin haftalık ders yükü birinci dönem dört ikinci dönem altı saattir.  

Muhadese (Sözlü Anlatım): Bu derste öncelikli olarak Arapça günlük konuşma ve 

anlaşma becerisi sağlanır. Hayatın farklı yönlerine yönelik (Çarşıda pazarda, otelde, 

havaalanında, resmi kurumlarda, hastanede, okulda vb.) Arapça iletişim becerisi kazandırılır. 

Silsiletü’l-Lisan serisinin kullanıldığı bu derste ayrıca görsel ve işitsel materyaller de 

kullanılır ve diyalog gücü üst düzeye getirilmeye çalışılır. Bu dersin haftalık ders yükü dört 

saattir.  

Tashih-i Huruf (Arap Dili Fonetiği): Bu derste harflerin mahraçları, sıfatları, doğru 

teleffuzları, gibi Arap dilinin fonetiğine yönelik beceriler geliştirilir. Bu ders bünyesinde 

ayrıca Kur’an-ı Kerim’den sureler okunur, tecvid bilgisi verilir. Dersin haftalık yükü dört 

saattir.  

 

 

 

 

 

 


