SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İSLÂMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ
DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
Dersin kodu: Dersin adı:

T

U

K

AKTS

3801101 Kur'an Okuma ve Tecvid I

2

0

2

3

Tecvid ilmine giriş, harflerin isimleri ve seslendirilişi, Bakara süresi 1. ve 49. sayfalar arası
yüzünden okuma, Âdiyât-Nas sûreleri ve namaz dualarının anlamıyla beraber ezbere okunması,
harflerin sıfatları ve tashihi huruf çalışmaları, meddin tanımı ve med çeşitleri.
3801111 Arapça Dil Bilgisi I

4

0

1

3

Arapça harfler, bazı edatlar, soru edatları, genel alıştırmalar, basit sorular ve cevapları, cümle
çeşitleri ve ögeleri.
3801112 Arapça Modern Metinler I

4

0

1

3

Selamlaşma, tanışma, aile ve akraba fertleri, uyruk ve nispet, yiyecek ve içecekler, hayvanlar
ve doğayla ilgili metinler.
3801113 Arapça Yazılı Anlatım I

0

2

1

1

Doğayı betimleme, havayı tarif etme, eğitim-öğretim durumu/şartları/amaçları, başvuru,
dilekçe ve başvuru yazıları.
3801114 Arapça Sözlü Anlatım I

0

2

1

1

Numaralar, diller, ülkeler, ve milletler, tren istasyonunda, hava alanında, seyahat, Ulaştırma
yetkilileri, meslekler, sayılar, aile, alışveriş, elbise, mutfak, zaman, şekiller, renkler, ev
bölümleri.
3801103 Tefsir Tarihi ve Usulü I

2

0

2

3

Kur´an Tarihi, Tefsir Usulü ve kavramları, konuları ve kaynakları, Kur´an´ın manası, tanımı,
nüzûlü, isimleri, bölümleri, Kur’an ilimleri.
3801104 İslam İnanç Esasları

2

0

2

2

Din ve İmanın tanımı, imanın muhtevası ve çeşitleri, İman-İslam ve iman-amel ilişkisi,
Küfür, şirk, irtidat, kavramları ve şirk çeşitleri, Allah, kitap, melek, peygamberler, ahiret ve
kadere dair iman esasları.
3801105 Siyer I

2

0

2

2

İslam Tarihinin ana kaynakları, İslam öncesi dönemde Arap yarımadasında sosyal, dini ve
toplumsal yapı. Kuzey ve Güney Arabistanda devletler, Hz. Muhammedin ailesi, doğumu ve
gençliği, peygamberlik öncesi hayatı, ilk vahiy ve peygamberlik, İslam’a davet ve tebliğ
faaliyetlerinin başlaması, müşriklerin tepkileri ve Müslümanların durumu,
Habeşistan’a
hicret, hüzün yılı, İsra ve Mirac, Akabe biatleri.

3801106 İslam İbadet Esasları

2

0

1

2

İbadet ve ilgili olduğu diğer kavramlar, ibadet amaçlı temizlik, namaz ile ilgili genel ve özel
hükümler, tilavet ve sehiv secdeleri, cenaze ve şehitlikle ilgili hükümler, zekatla ilgili genel ve
özel hükümler, hac ve umre, kurban ve keffaretler.
3801107 Hadis Tarihi ve Usulü I

2

0

2

3

Hadis tarihi ve usulüne giriş, Hadis Tarihi dönemleri, Hadis Tarihinin Bazı Meseleleri,
Hadisleri inceleme gereği,
Hadis usulü eserleri, Senedin incelenmesi, Metnin
İncelenmesi, farklı açılardan hadis türleri, cerh ve tadil.
3801108

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar.I

2

0

2

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile ilgili temel kavramlar (inkılap, ıslahat, devrim v.s.),
Osmanlı Devleti’nin yıkılışının iç ve dış sebepleri, Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri ve
fikir akımları, I. ve II. Meşrutiyet dönemleri, Avrupa’daki gelişmeler, Sanayi Devrimi ve
Fransız ihtilali, I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin paylaşılması, Mondros Mütarekesi ve
işgaller, Milli Mücadele’nin başlaması, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Temsil Heyeti’nin
kurulması, Misak-ı Milli kararları, T.B.M.M. dönemi ve milli cepheler, Mudanya Ateşkes
Antlaşması, Milli Mücadele döneminde izlenilen dış politika, Lozan Barış Antlaşması’nın
imzalanması.
3801109

Türk Dili I

2

0

2

3

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri. Türkçede sesler ve
sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Türkçenin yapım
ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak
plan ve uygulaması. Dilekçe ve özgeçmiş yazımı. İmlâ ve noktalama.
3801110

İngilizce I

2

0

2

2

Temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve
konuşma becerilerinin öğretimi.

II. YARIYIL
3801201 Kur'an Okuma ve Tecvid II

2

0

2

2

Zilzal-Duhâ sûreleri, Bakara 1,5, 255., ve 285-286. ayetler ile Haşr sûresi 22, 23 ve 24. ayetleri
anlamıyla beraber ezbere okuma, Âli imran suresi ile Nisâ sûresi 29. sayfaya kadar yüzüne
okuma, Sâkin nun ve tenvin ile ilgili hükümler, İdğam konusu, Lafzatullah, Kalkale, Zamir
konuları.
3801211 Arapça Dil Bilgisi II

4

0

1

3

Cümle çeşitleri, fiili mazi, fiili muzari, emir, ism-i fail, ism-i meful, ism-i mekan, ism-i zaman,
ism-i tafdil, masdar, inne ve kardeşleri, nakıs fiiller.
3801212 Arapça Modern Metinler II

4

0

1

3

Modern ve çok kullanılan metinlere giriş, somuttan soyuta metinlerin işlenmesi, kelimelerin
bellekte yer edebilmesi için görsel kelime ve görsel zeka ilişkisinin kullanılması, Gençlik ve
önemiyle ilgili metinlerin işlenmesi, İslam alemiyle ilgili metinler, Hava kirliliği ile ilgili
metinler, Enerji ve önemiyle ilgili metinler, Sağlık ve önemiyle ilgili metinler, Evlilik hayatıyla
ilgili metinler, Şehirde yaşama ile ilgili metinler, Eğitim ve öğretimle ilgili metinler,
Mesleklerle ilgili metinler, Arapça ve önemiyle ilgili metinler, Ödüller konusuyla ilgili
metinler.
3801213 Arapça Yazılı Anlatım II

0

2

1

1

Harflerin doğru duyulması için doğru seslendirilmesi, Cümle içinde kullanma yöntemiyle ses
becerisi kazandırma, Harften kelimeye kelimeden cümleye yazma becerisi kazandırma, yazım
kuralları, Dağınık cümlelerden anlamlı paragraf oluşturma, Benzer nitelikli cümleler kurularak
öğrencinin kısa kompozisyon yazması, Hikaye mektup resmi yazışma makale, Resimler
vererek ifade ve senaryo oluşturma.
3801214 Arapça Sözlü Anlatım II

0

2

1

1

Arapça kendini ifade etme, çeşitli diyalog metinleri uygulaması, konuşma soru sorma cümle
kurma soru cevaplama, verilen tabiri cümlede kullanma, cümlelerden diyalog kurgulama,
kelimelerden diyalog cümlesi oluşturma, karşılıklı konuşma, diyalog tamamlama, cümle ile
resim eşleştirme, metne göre doğru yanlış tercihi, boşluk doldurma, eş-zıt anlam, kulak dil
alışkanlığı geliştirici çalışmalar ve kulak dil alışkanlığı geliştirici çalışmalar.
3801203 Tefsir Tarihi ve Usulü II

2

0

2

3

Tefsir tarihi hakkında bilgi ve Kurân-ı Kerim’in tefsîrine duyulan ihtiyaç, tefsir, tevil, tercüme,
meâl, Hz. Peygamber’in (sav) Kurân’ı tefsîri, sahabe devrinde tefsîr, tâbiûn devrinde tefsîr,
tefsir faaliyetinin gelişmesi ve tefsirlerin tedvini, Kurân tefsirindeki farklılığın sebepleri, tefsir
türleri (mevziî, tahlîlî, icmâlî ve mukâren), geçmişten günümüze tefsir ekolleri.

3801204 İslam Hukukuna Giriş

2

0

1

2

İslam hukukunun mahiyeti ve özellikleri, İslam hukukunun tarihi gelişimi, İslam hukukunun
kaynakları, hüküm teorisi, ehliyet teorisi, İslam hukukunun sistematiği ve literatürü, kamu
ceza hukuku, aile hukuku, akit teorisi, mülkiyet teorisi, klasik fıkıh konu ve kavramları.
3801205 Siyer II

2

0

2

3

Medine dönemi genel hatları, hicret öncesi ve sonrası Medine, ilk İslam devleti ve Medine
halkıyla münasebetler, Mekkelilerle yapılan savaşlar, Hudeybiye anlaşması ve etkileri,
Mekke’nin fethi, veda hutbesi, Hz. Peygamber’in ahlakının örnekliği, sahabe kültürümüz ve
örneklikleri, Hz. Muhammed’in ailesiyle ve çevresiyle olan ilişkileri, Hz. Peygamber’in
öğretilerinin evrenselliği.
3801206 Hadis Tarihi ve Usulü II

2

0

2

3

Hadis Tarihi ve Hz. Peygamber ve sahabe dönemi, Tabiin dönemi, Farklı ekollerin oluşması ve
hadise yaklaşımları,
Hicri ikinci asırda yapılan tartışmalar ve Hadis ilmine tesiri, Hadiste
uydurma sebebleri ve fikri hareketleri, dönemlere göre hadis edebiyatı türleri, Son döneme
Hadis ilminde Yapılan çalışmalar, Oryantalistlerin Hadise yaklaşımları, Arap âleminde hadis
çalışmaları ve Türkiye’de hadis ilminde yapılan çalışmalar.
3801207 Osmanlı Türkçesi

2

0

1

2

Osmanlı Türkçesi harfleri, Osmanlı Türkçesi metinleri basit cümleler ile okuma, basit cümleler,
metinler, Osmanlı Türkçesi ile Besmele şerhi, muhtelif metinler, rika yazıyı tanıma, talik ve
sülüs yazının tanıtımı, divânî yazıyı tanıma, talik, sülüs, divânî örnek levhaların okunması.
3801208

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.II

2

0

2

2

Cumhuriyet'in ilanı, Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, Atatürk döneminde
kurulan siyasi partiler ve bu dönemdeki önemli siyasi olaylar, sosyal, hukuk, eğitim- öğretim,
kültür ve ekonomik alanında yap ilan inkılaplar, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk
ilkeleri, Atatürk sonrası dönemde takip edilen iç ve dış politika.
3801209

Türk Dili II

2

0

2

2

Sözlü ve yazılı anlatım, Türkçede isim ve fiil çekimleri, anlam ve vazife bakımından kelimeler
( isimler-sıfatlar-zarflar-zamirler-fiiller-edatlar), cümlenin unsurları, cümle tahlili.
3801210

İngilizce II

2

0

2

3

İleri düzeyde okuma, konuşma, yazma ve anlama becerileri, İngilizce'de karmaşık cümle
yapıları ve bağlaçları.

